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A potência da flexibilidade
Dentro do sistema Bona FlexiSand Pro System – Apresentamos a Bona FlexiSand 1.9
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Um sistema versátil
Sistema Bona FlexiSand Pro System
O sistema Bona FlexiSand Pro System é a nossa resposta inovadora para um
processo de trabalho mais simples e agradável: uma solução flexível para todo o
tipo de desafios relacionados com a instalação e o tratamento de pavimentos. Seja
para uma limpeza prévia, para uma lixagem, um oleado ou o polimento da superfície,
este sistema polivalente oferece uma solução dinâmica com uma qualidade e um
rendimento excecionais. Uma solução potente num único sistema versátil.
Agora, além disso, a Bona inclui ainda mais inovações no sistema FlexiSand Pro System,
como a máquina Bona FlexiSand 1.9. Graças ao seu motor potente e fiável de 1.9 kW
oferece uma lixagem de alto rendimento em qualquer direção, inclusive nas superfícies
mais duras, como o betão.

• Para todo o tipo de exigências na lixagem
• Lixagem com liberdade de movimentos verdadeira
• Mais potente e versátil

Lixagem versátil para desafios múltiplos

Maior potência para superfícies mais duras

A máquina dinâmica Bona FlexiSand 1.5 revoluciona a lixagem até à madeira virgem.

Apresentamos uma alternativa mais potente do sistema Bona FlexiSand Pro System. A

Está desenhada para o exclusivo Bona Power Drive. É a primeira máquina lixadora que

máquina Bona FlexiSand 1.9 conta com um motor de 1.9kW de alto rendimento e com o novo

permite lixar em qualquer direção até chegar à madeira virgem. O seu desenho, compacto

Disco para Betão Bona. Agora, inclusivamente os trabalhos de lixagem mais duros, como a

e elegante, é ligeiro e de manejo fácil. Funciona em todas as direções, o que permite

lixagem de superfícies de betão, podem-se desempenhar com facilidade.

completar qualquer trabalho de lixagem com simplicidade e comodidade.

A lixagem flexível, agora inclusive mais potente
Lixagem eficiente em qualquer direção

O motor de 1.9 kW oferece uma potência de lixagem e uma eficiência ainda maiores.

A lixagem em qualquer direção efetuada pelos discos giratórios garante um movimento

Graças ao seu maior peso e a mais 25% de potência no motor, esta máquina reduz o

suave por todo o pavimento e oferece uns resultados extraordinários, com um risco mínimo

esforço e o tempo necessário durante os trabalhos de lixagem mais tediosos.

de uma lixagem em excesso.

Trata do betão com facilidade
O prato exclusivo Disco para Betão Bona permite um acoplamento fácil de distintos

• Lixagem com liberdade de movimentos verdadeira
• Manejo simples e ergonómico
• Lixa até à madeira virgem com o Bona Power Drive

Tomada para ligar
acessórios opcionais

As pegas da tampa
facilitam o seu transporte

Saia da tampa auto ajustável
para proteção contra o pó

segmentos utilizando uma fixação magnética. Escolha entre os segmentos Diamond,
PCD Split ou PCD Maxi para cada tipo de trabalho.

• 25% de potência extra no motor
• Maior rapidez, inclusive no betão

Rodas grandes para
um transporte simples

Fusível térmico e de
sobrecarga de corrente que
garante um funcionamento
seguro

Cabo dobrável e de ajuste
progressivo para facilitar o seu
manejo
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A máquina Bona FlexiSand 1.9
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A máquina Bona FlexiSand 1.5

A n ov a

an d 1.9

Bona Power Drive

Bona Pad Drive

O Bona Power Drive, um desenvolvimento novo desenhado especialmente para as máquinas Bona
FlexiSand 1.5 e 1.9 oferece um rendimento ótimo na lixagem da madeira virgem. O seu desenho
exclusivo, equipado com discos giratórios com engrenagens, garante uma lixagem em qualquer
direção e uma grande potência. Facilita também o trabalho em zonas estreitas e esquinas.

O prato Bona Pad Drive vai incluído nas máquinas Bona FlexiSand. O Bona Pad Drive é uma
ferramenta polivalente que se pode utilizar com um pad para olear ou pintar os pavimentos de
madeira. Montando um pad e uma malha no prato Bona Pad Drive pode-se efetuar uma lixagem
intermédia com facilidade. As superfícies oleadas podem-se polir para aumentar o lustre do
pavimento.

Lixagem
de madeira virgem

Lixagem potente dos pavimentos de madeira

Excelente com a
Bona FlexiSand 1.5 e 1.9

Polido

Bona Multidisc

O disco Disco Quattro da Bona é perfeito para reduzir e esfumar as marcas do cilindro e os riscos
rotacionais próprios das máquinas lixadeiras. Os quatro pratos abrasivos (150 mm) aumentam a
pressão de erosão e permitem efetuar uma lixagem efetiva sem que se veja afetada a uniformidade
do resultado final.

O Bona Multidisc, que incorpora seis pratos (125 mm), leva o rendimento de uma lixagem fina
para outro nível. O resultado final, que apresenta uma uniformidade fantástica, faz com que
o Multidisco da Bona seja a ferramenta perfeita para lixar antes de pintar os pavimentos de
madeira, ou antes de olear com óleos pigmentados ou de aplicar vernizes.

O revolucionário Bona FlexiSand Pro System é um sistema versátil que além de uma
lixagem potente dos pavimentos de madeira também proporciona um rendimento integral
que permite fazer uma limpeza prévia, um oleado ou um polimento.

uma solução dinâmica para todo o tipo de desafios relacionados com a lixagem dos
pavimentos de madeira. Com o inovador Bona Power Drive, o sistema Bona FlexiSand Pro
System pode lixar inclusive até chegar à madeira virgem.

Lixagem intermédia
com malhas

Disco Quattro de Bona

Lixagem em qualquer direcção, inclusive até chegar à madeira virgem

Especialmente desenhado para afrontar distintos trabalhos, e os diversos discos oferecem

Limpeza

Lixagem intermédia
e fina

Lixagem intermédia
e fina

Disco para Betão Bona

Segmento PCD Maxi

Prato exclusivo para um acoplamento fácil de distintos tipos de segmentos de lixagem. As fixações
magnéticas permitem trocar com rapidez e facilidade segmentos, como os Diamond, os PCD Split,
e os PCD Maxi. Compatível com o Bona FlexiSand 1.9 e 1.5.

O segmento PCD Maxi pode-se acoplar ao Disco para Betão Bona para eliminar resíduos de colas
de uma grossura considerável, resinas epoxídicas e alcatifa.
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Fixação magnética para trocar os segmentos com facilidade

Uma lixagem do betão mais eficiente

Elimina resíduos de colas de grossura considerável, resinas epoxídicas e alcatifa

Segmento PCD Split

Segmento Diamond

O segmento PCD Split pode-se acoplar ao Disco para Betão Bona para eliminar poliuretano,
resíduos de colas finas e pinturas.

O segmento Diamond pode-se acoplar ao Disco para Betão Bona para eliminar camadas de material
sinterizado e para preparar as superfícies de betão.

Maior potência para tratar o betão com facilidade
A Bona amplia os seus conhecimentos e a sua experiência na lixagem de pavimentos de
madeira para lhe proporcionar maior facilidade e flexibilidade no momento de desbastar
as superfícies de betão.
Com o exclusivo Disco para Betão Bona junto com os seus segmentos magnéticos
de substituição simples, a lixagem do betão é agora uma tarefa mais agradável, podese realizar em qualquer direção e obtendo como resultado uma superfície ainda mais
uniforme.

Elimina o poliuretano, os resíduos de colas finas e a pintura

Elimina camadas de material
sinterizadoo

Preparação das superfícies
de betão

Lixagem sem Pó – Bona DCS 70
Alguns espaços de interior precisam de uma qualidade de ar e limpeza superior a outras
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Bona FlexiVacuum

zonas, especialmente as casas particulares, os infantários, os hospitais, os museus e as
galerias.
O sistema Bona Dust Care System (DCS 70) absorve no seu interior todo o pó resultante
da lixagem e a sua separação mediante um filtro ciclónico inovador de duas fases garante
que o ar se mantém perfeitamente limpo. Com o sistema DCS 70, a qualidade do ar das
zonas fechadas mantém-se num nível ótimo, o que supõe uma poupança importante em
tempo e custos.
O Bona DCS 70 é um sistema inovador de contenção de pó, adaptável a qualquer lixadeira
da gama de máquinas Bona. Evita que qualquer molécula procedente da lixagem escape
pelas zonas adjacentes e garante uma qualidade do ar ótima nos espaços fechados.

• Condições laborais mais saudáveis
• Sistema totalmente selado
O companheiro compacto
O completo aspirador Bona FlexiVacuum pode-se acoplar à
máquina Bona FlexiSand para efetuar uma lixagem mais limpa,
ou pode-se utilizar como aspirador independente com o que
se pode manobrar facilmente.
É o modelo mais adequado para áreas de tamanho médio ou
reduzido.

Sistema totalmente
selado que mantém o ar
dos espaços fechados
perfeitamente limpo

Válvula de despressurização
para uma limpeza simples
do filtro

Processo de separação
exclusivo mediante filtro
ciclónico de duas fases

Paixão pelos pavimentos de madeira
A Bona fundada em 1919, é uma empresa inovadora líder mundial com um sistema exclusivo
para o tratamento dos pavimentos de madeira. Através das nossas filiais e distribuidores estamos
presentes em mais de 90 países distintos, o que nos permite estar próximo dos nossos clientes
e profissionais.
Graças ao nosso compromisso a longo prazo, e à nossa paixão pelos pavimentos de madeira,
podemos oferecer resultados duradouros e sustentáveis que englobam tudo o que necessitam
tanto os profissionais, como os proprietários dos pavimentos de madeira.

