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Bona FlexiSand 1.9
Maior potência para superfícies mais duras

Lixagem

Bona FlexiSand 1.9
Maior potência para superfícies mais duras
Apresentamos a nova incorporação ao sistema versátil Bona
FlexiSand Pro System. A lixadora Bona FlexiSand 1.9 tem
um motor ainda mais potente e maior peso, o que reforça a
capacidade do seu sistema de lixagem em qualquer direção.
O seu motor de 1,9 kW, combinado com o peso adicional
da máquina e mais 25% de potência, reduz o esforço e o
tempo necessário durante os trabalhos de lixagem mais
tediosos. Lixar até chegar à madeira virgem é agora mais
rápido e simples. E com o Disco exclusivo para Betão Bona,
o trabalho de lixagem as superfícies de betão é agora muito
mais eficiente.

Aplicação

Para lixar todo o tipo de pavimentos de madeira e para
amolar superfícies de betão.

Vantagens principais

Dados técnicos

• Maior potência para superfícies mais duras

Tipo de motor:

Monofásico

• Manejo simples e ergonómico

Voltagem  (+/- 5%):

230 V ~

• Motor com mais 25% de potência, e maior peso da
máquina

Frequência:

50 Hz   

Potência:

1.9 kW

• Preparado para utilizar com a DCS 70 (Sistema de contenção de pó)

Corrente nominal:

11 A

• Maior eficácia sobre o betão com o disco Bona Concrete Disc

Dispositivos de segurança: Proteção de sobrecarga de 16 A
(reset manual), proteção térmica
no motor (reset automático)

Tomada para ligar
acessórios opcionais

As pegas da tampa
facilitam o seu transporte

Saia da tampa ajustável para
proteção contra o pó auto

Fusível recomendado:

16A

Velocidade
do disco abrasivo:

(sem carga) 147 rpm

Peso total:

50 kg

Diâmetro do disco:             407 mm (16’’)   
Altura / Largura / Fundo:    1170 mm / 490 mm / 640 mm

Rodas grandes para
um transporte simples

Fusível térmico e de
corrente que garante um
funcionamento seguro

Guiador dobrável e de ajuste
progressivo para facilitar
o seu manejo

