Bona Buffer

Schuren

Technisch merkblad
Bona Buffer is echt overal inzetbaar; hij schuurt, hij reinigt, hij brengt olie op en steeds
weer opnieuw. Dankzij het verwisselbare schijfsysteem voegt u met slechts één schijf
een andere functie toe. Er zijn drie versies van de Bona Buffer: met één snelheid (1200
Watt, 1600 Watt), uiterst krachtige machine voor het zware schuurwerk en met twee
snelheden (1200-1500 Watt) voor het middel tot licht schuurwerk, het opbrengen en
uitpoetsen van vloerolie. Bona Buffer is de echte kameleon in de Bona lijn. Geschikt
voor het schuren van houten vloeren, tussenschuren, schuren na de laatste schuurgang
met de Bona Belt, opbrengen en uitpoetsen van vloerolie en reinigen.










simpele constructie en simpel in gebruik
draaischijf in een aluminium behuizing, met een krachtige motor
handgrepen en disselboom in hoogte verstelbaar, makkelijk te dragen en te
hanteren
één snelheid of twee, afhankelijk van de klus
verschillende schijven voor voor meerdere functies
asymmetrisch gemonteerde motor voor de perfecte balans
krachtige afzuiging
sterke transportwielen
verwisselbaar schijfsysteem, diverse functies
Technische gegevens

Bona Buffer
Motorcapaciteit
Voltage
Toerental motor
Breedte borstel
Schijf
Werkhoogte
Kabel
Gewicht
Bona Buffer Duo
Motorcapaciteit
Voltage
Toerental motor
Breedte borstel
Schijf
Werkhoogte
Kabel
Gewicht

: 1-fase 1200 of 1600 Watt, 50 Hz
: 230 V
: 120 omw./min.
: 440 mm
: 380 mm
: 117 mm
: 12,5 m
: 33 kg
: 2-in-1 motor 1200-1500 Watt, 50 Hz
: 230 V
: 190-380 omw./min.
: 440 mm
: 380 mm
: 117 mm
: 12,5 m
: 35,5 kg

Gebruiksaanwijzing
Schuren
 Wanneer u gaat schuren, zorg er dan voor dat de afzuiging en de afzuigring wordt
opgezet.
 Voor het starten van de machine, laat de handgrepen zover zakken tot u
gemakkelijk kunt schuren. Start dan de machine. Om de de machine onder controle
te houden, laat de handgrepen iets zakken of breng deze omhoog. Het apparaat
beweegt dan naar rechts of naar links (disselboom omhoog  apparaat gaat naar
rechts, omlaag  apparaat gaat naar links).
 Bij het schuren van een houten vloer kunt u met de Buffer alle kanten op, naar
voren, naar achteren, links, rechts, het maakt niet uit. Maar om ervoor te zorgen dat
u geen plek mist, is het toch aan te raden om volgens een bepaald patroon te
schuren.
 Onthoud: hoe grover de korrelgrofte, hoe moeilijker het is om de machine onder
controle te houden. Om aan de machine te wennen, is het raadzaam om de eerste
keer met een witte pad te schuren en niet met een schuurschijf.
 Een Bona Scrad is direct aangebracht op de aandrijfschijf met de Bona Scrad
Wing.
 Schuurgaas kan het beste op een pad worden aangebracht. Leg het schuurgaas
op de vloer, daaroverheen een pad en plaats de aandrijfschijf erop.
 De 4D plaat benodigd 4 150 mm schuurschijven, schuurgaas of pads en werkt
hetzelfde als een normale plaat.
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Vervolg Gebruiksaanwijzing
Vervolg Schuren
 Plaats het apparaat precies horizontaal op het arbeidselement, druk op de
schakelaarvergrendeling en raak de schakelaar van de borstelmotor heel even aan.
De accessoire komt vanzelf op zijn plaats te zitten en wordt daar geblokkeerd.
Reinigen
 Gebruik een pad (kies de juiste kleur voor de juiste job) en onthoud, gebruik weinig
water op houten vloeren.
Olie
 Bij het opbrengen van olie of polish houdt u zich altijd aan de instructies van de
leverancier van het betreffende product.
 Bona Carl's Olie: de olie dun en regelmatig opbrengen. Ongeveer 20 minuten
wachten. De olie mag niet drogen. De behandeling herhalen totdat het oppervlak is
verzadigd; het hout neemt geen olie meer op. Het aantal behandelingen is
afhankelijk van de houtsoort maar 2-3 behandelingen zijn over het algemeen
voldoende. Na ongeveer 20 minuten na de laatste laag de overtollige olie in
verschillende richtingen inboenen met een boenmachine (150 omw./min.) en een
bruine pad. Napoetsen met een doek. Direct na het inboenen de overtollige olie
met katoenen doek onder de boenmachine afnemen. Na minimaal 6 uur met rode
of witte pad polijsten. Napoetsen met een doek.
Noot Het product bevat opdrogende oliën: risico van zelfontbranding. Gebruikte
doeken, pads, sponsjes e.d. in water of in luchtdicht afgesloten bakken bewaren.
Advies
 Gebruik de eerste keer een witte pad, de wrijving is dan minder en de machine is
makkelijker onder controle te houden
 Hoe lager de handvaten, des te makkelijker is de machine onder controle te
houden.
 Onthoud dat als u heeft gewerkt met olie dat u altijd de onderkant van de machine
schoonmaakt. Bij een volgend gebruik kunnen olieresten de hechting van een
laklaag beïnvloeden.
 De kabel altijd schoonhouden, zonder beschadigingen.
 In de handgreep zit een stalen bal. Men kan dit horen rammelen bij het heen en
weer bewegen; dit is normaal. De bal voorkomt dat de machine uit zichzelf start
wanneer de handgreep in een rechtopstaande positie staat. Let op dat de
handgreep in de juiste positie wordt gemonteerd, dat de kabelingang naar achteren
zit, anders zorgt de bal ervoor dat de machine helemaal niet start.
Veiligheidsinstructies
Lees voor het gebruik van de eenschijfsmachine deze instructies zorgvuldig en hou ze
altijd bij de hand. Deze handleiding is bedoeld voor het personeel dat met het apparaat
moet omgaan.
Waarschuwing
De eenschijfsmachine is niet geschikt voor het bewerken van vlakken waaruit stof of
vloeistoffen kunnen vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Rijd er
niet mee over trappen en -treden!
Voorzichtig
Nooit over elektrische kabel rijden. Gevaar van elektrische schok!
Algemeen
Voor het gebruik van de eenschijfsmachine gelden de ter plaatse van toepassing zijnde
nationale wetten en bepalingen. Behalve de handleiding voor het bedrijf en de in het
land van gebruik geldende bindende regels t.a.v. het voorkomen van ongevallen dienen
ook de algemeen erkende regels van het vak m.b.t. het veilig en vakkundig werken in
acht genomen te worden. Iedere werkwijze die een gevaar zou kunnen opleveren voor
de veiligheid is verboden. Het gebruik van de automaat op de openbare weg is niet
toegestaan.
Reglementair gebruik

Alle eenschijfsmachines zijn uitsluitend toegestaan om te worden gebruikt in
gebouwen.

Ieder verdergaand gebruik geldt als niet-reglementair. Voor schade als gevolg van
niet-reglementair gebruik is de fabrikant niet aansprakelijk; het risico hiervan wordt
uitsluitend door de gebruiker gedragen.
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Vervolg Reglementair gebruik

Tot het reglementair gebruik behoort ook dat de door de fabrikant voorgeschreven
bedrijfs-, onderhouds en reparatievoorwaarden worden aangehouden.

Wanneer u zelf veranderingen aan het apparaat gaat uitvoeren is de fabrikant niet
aansprakelijk voor schade die hiervan het gevolg is.

Voordat u met het apparaat gaat werken, dient u eerst na te gaan of de
vloerbedekking geschikt is om in het geplande reinigingsprocédé te worden
behandeld!

Let bij puntelastische vloeren - bijv. in sporthallen - op de oppervlaktedruk!

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan het apparaat en het te reinigen
oppervlak die het gevolg is van het gebruik van verkeerde borstels en
schoonmaakmiddelen.
Productaansprakelijkheid
Wij wijzen de bediener van het apparaat er uitdrukkelijk op dat de apparaten uitsluitend
voor de reglementaire toepassing(en) mogen worden gebruikt. Wanneer de automaten
voor een ander doel dan het reglementaire worden gebruikt, is de gebruiker of
toepasser hiervoor volledig zelf aansprakelijk. De fabrikant aanvaardt dan onder geen
geval enige aansprakelijkheid.
Mogelijke gevaren

Wanneer het apparaat stilstaat, dient het borstel-aggregaat onmiddellijk te worden
uitgeschakeld om te voorkomen dat de vloer of de vloerbedekking wordt
beschadigd.

Bij het transport in liften dient u zich te houden aan de hiervoor geldende instructies
t.b.v. de gebruiker en aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften, met name
v.w.b. het draagvermogen.
Werkplek
U dient zich tijdens het werken steeds achter het apparaat te bevinden.
Onderhoudspersoneel
Het onderhoud en reparatiewerk aan de eenschijfsmachine mag uitsluitend worden
uitgevoerd door persoonen die qua vakkennis voldoende gekwalificeerd zijn en dit ook
door wettelijke vereiste papieren kunnen aantonen.
Schoonmaakmiddelen

Bij het gebruik van schoonmaak- en verzorgingsmiddelen dient op de aanwijzingen
te worden gelet die de fabrikant t.a.v. gevaren heeft gegeven; draag indien nodig
veiligheidsbril en -kleding.

Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die weinig schuim veroorzaken, niet
brandbaar zijn en die geen stoffen bevatten die niet algemeen een gevaar
opleveren voor de gezondheid.
Wij vestigen uitdrukkelijk de aandacht op de gevaren die ontstaan bij het gebruik

van licht ontvlambare, giftige, bijtende of irriterende stoffen of van stoffen die
anderszins een gevaar opleveren voor de gezondheid.
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