
WSTAŃ! 
Bona ErgoEdge do szlifowania krawędzi  
na stojąco

 REWOLUCJA  W SZLIFOWANIU



Szlifowanie właśnie stało się lepsze. Seria Bona FlexiSand 

podnosi szlifowanie na wyższy poziom ulepszając proces 

pracy i dając lepsze wyniki. Bona ErgoEdge, zapewnia 

szybsze, pionowe i ergonomiczne szlifowanie.

Nowa Bona ErgoEdge umożliwia szlifowanie szerzej i bliżej 

niż kiedykolwiek. Dzięki zakrzywionym tarczom o szerokości 

178 mm możesz teraz wykonywać 90% wszystkich szlifowań 

krawędzi stojąc w pozycji pionowej, bez zmiany maszyny.

SZYBSZE I ŁATWIEJSZE SZLIFOWANIE

BLIŻEJ 
I SZERZEJ



BLIŻEJ OBRĘCZYBLIŻEJ ŚCIANY

    BLIŻEJ

    ERGONOMICZNIE

    SZYBCIEJ

Razem z Bona FlexiSand i kółkiem do ustawiania odległości 

od ściany możesz doświadczyć szybszego, prostszego 

szlifowania w wyprostowanej, ergonomicznej pozycji, z 

optymalną kontrolą. Ciesz się ulepszonym szlifowaniem 

dzięki innowacyjnej Bona ErgoEdge.



Szlifowanie krawędzi jest integralną częścią każdego 

szlifowania. Specjalne szlifierki do krawędzi zapewniają 

odpowiedni zasięg i kontrolę nad narożnikami i krawędziami, 

ale jest to bardzo jest często czasochłonne, a także 

wyczerpujące, i wymaga spędzenia dużej ilości czasu w 

pozycji klęczącej.  Z Bona ErgoEdge, normalny dzień pracy 

z 3,5 godzinami spędzonymi w pozycji klęczącej, można 

teraz skrócić do zaledwie pół godziny, przekształcając 

wyczerpujący proces w podnoszące na duchu 

doświadczenie szlifowania, którym możesz się cieszyć.

PODNOSZĄCE NA DUCHU DOŚWIADCZENIE 

90% MNIEJ             
TRADYCJNEGO SZLIFOWANIA KRAWĘDZI



Powierzchnie podłóg w pobliżu ścian można łatwo szlifować 

w tym samym czasie co resztę podłogi, bez konieczności 

zmiany maszyn. Minimalizuje również kłopoty związane ze 

szlifierką do krawędzi podczas szlifowania narożników, 

schodów i za grzejnikami.

BLIŻEJ

Zredukuj czas spędzany w kucaniu lub klęczeniu o 70% 

dzięki Bona ErgoEdge. Praca w pozycji pionowej umożliwia 

znacznie bardziej ergonomiczny proces pracy i zmniejsza 

obciążenie ciała.

ERGONOMICZNIE

Ciesz się podwójną prędkością szlifowania dzięki większej 

szerokości Bona ErgoEdge. Agresywna siła technologii 

refleksyjnej w połączeniu z Bona PowerDrive NEB umożliwia 

szlifowanie większych obszarów w krótszym czasie.

SZYBCIEJ

LEPSZA JAKOŚĆ SZLIFOWANIA
Dzięki Bona ErgoEdge szlifowanie staje się nie tylko mniej 

wymagające, ale także znacznie prostsze i szybsze. W 

rzeczywistości szacuje się, że 90% całego szlifowania 

krawędzi można wykonać w pozycji stojącej, dzięki czemu 

praca jest łatwiejsza i szybsza. Szersze tarcze umożliwiają 

również obróbkę większej powierzchni za jednym razem, 

zmniejszając w ten sposób liczbę obrotów potrzebnych do 

uzyskania idealnej spowierzchni.

PROSTOTA

PIONOWA 
POZYCJA

PODWÓJNE 
SZLIFOWANIE



Klucz do wyjątkowej wydajności Bona ErgoEdge leży w 

filozofii systemu rodziny Bona FlexiSand. Bona ErgoEdge 

jest specjalnie opracowana do montażu na Bona 

PowerDrive i dołączenia do Bona FlexiSand 1.9 w celu 

uzyskania maksymalnej mocy i wydajności. Rodzina Bona 

FlexiSand zapewnia siłę i kontrolę potrzebną do 

zapewnienia prostego i szybkiego procesu szlifowania.

MIĘKKIE PRZEKŁADKI WYJĄTKOWY KSZTAŁT
Padkładki są wykonane ze specjalnego, miękkiego, 

gąbczastego materiału z przodu, z mocnym tyłem na rzep 

i trzema szczelinami by łatwiej wyjmować tarczę ścierną.

Stożkowa płyta z 3-milimetrowym centralnym wciskaczem 

dla górnego nacisku obwodowego zapewnia doskonałe 

centrowanie Bona PowerDrive Connect.

BONA ERGOEDGE

Pozwala zapobiec 

uszkodzeniom listw i ścian.

KÓŁKO DYSTANSOWE

Krążki są bezpiecznie 

mocowane przy pomocy 

jednego kliknięcia

UCHWYT NA KLIK



ZESTAW OSŁON KRAWĘDZI
Kółko dystansowe - służy do utrzymania prawidłowego 

odstępu od ściany, zapobiegając uszkodzeniom listew lub 

ścian. Łatwa regulacja i montaż, z prawej lub lewej strony 

FlexiSanda. Koło jest osadzone na 3mm uchwycie ze stali 

nierdzewnej.

BLIŻEJ ŚCIAN DZIĘKI TARCZOM  178 MM
Wzrost zasięgu można zauważyć, porównując obszar 

ścierany standardowymi tarczami 150 mm z tarczami Bona 

ErgoEdge o średnicy 178 mm. Rozmiar sprawia, że można 

go używać z tymi samymi materiałami ściernymi, co szlifierki 

krawędziowe, dzięki czemu zmniejsza się ilość materiałów 

potrzebnych do pracy.

SZERSZE TARCZE
Większa średnica tarczy w połączeniu z Bona FlexiSand 

pozwala na maksymalne pokrycie powierzchni. Zasięg 

aż do krawędzi, pozwala na precyzję i kontrolę ścieranej 

powierzchni.

150 mm

178 mm

ZAPOBIEGA 
USZKODZENIOM

SZEROKI 
ZASIĘG



Bona FlexiSand to potężna maszyna, którą można 

wyposażyć w różne umożliwiające wykonanie rozmaitych 

prac związanych z przygotowaniem podłogi, takich jak 

szlifowanie aż do surowego drewna, szlifowanie 

SYSTEM BONA FLEXISAND PRO – WSZECHSTRONNY SYSTEM

drobnoziarniste, szlifowanie powierzchni elastycznych czy 

szlifowanie betonu. Dzięki mocnemu silnikowi o mocy 1,9 

kW i solidnej konstrukcji działa płynnie i nie przegrzewa się 

nawet przy dużym obciążeniu.

Używając unikalnej bezkierunkowej techniki szlifowania i szczotkowania, Bona 

PowerDrive NEB łączy w sobie doskonałą wydajność z łatwą obsługą. 

Zamontowany na Bona FlexiSand, może usuwać grube warstwy lakieru, 

zastępując konwencjonalne szlifowanie taśmowe. Jego mocowanie na zatrzask 

umożliwia przełączanie między tarczą a szczotką w ciągu minuty. Tarcza 

napędowa jest łatwa w manewrowaniu w małych, ciasnych 

przestrzeniach i może być używana niezależnie od kierunku 

drewna.

BONA POWERDRIVE NEB

ROZSZERZONY
ZAKRES   

SZLIFOWANIA

    SZLIFOWANIE KRAWĘDZI

    SZLIFOWANIE ZGRUBNE

    SZCZOTKOWANIE

    ZDZIERANIE POWŁOKI



Nowa Bona ErgoEdge umożliwia szlifowanie szerzej  

i bliżej niż kiedykolwiek. Dzięki zakrzywionym tarczom 

o szerokości 178 mm można teraz wykonywać 90% 

wszystkich szlifowań krawędzi w pozycji pionowej bez 

zmiany maszyny.

BONA ERGOEDGE

SZLIFOWANIE KRAWĘDZI

Tarcza służąca do mocowania krążków ściernych na 

rzep. Idealna do zmniejszania i wygładzania śladów 

bębnów i zarysowań obrotowych po szlifierkach do 

krawędzi.

TARCZA SZLIFIERSKA BONA NEB

SZLIFOWANIE POŚREDNIE, ZGRUBNE I DROBNOZIARNISTE

Szczotka metalowa jest montowana do PowerDrive NEB za 

pomocą specjalnie zaprojektowanej technologii 

zatrzaskowej. Metalowa szczotka jest używana do 

szczotkowania drewna w celu uzyskania strukturyzowanej 

powierzchni.

SZCZOTKA METALOWA BONA NEB

EFEKT SZCZOTKOWANIA

Ostrza diamenetowe Bona to idealny wybór, jeśli 

chcesz przyspieszyć zdejmowanie powłok z podłóg 

elastycznych. Szczotka Bona do podłóg elastycznych 

jest przeznaczona do czyszczenia i szlifowania 

strukturalnych podłóg elastycznych.

OSTRZA DIAMNETOWE BONA 

SZCZOTKA DO PODŁÓG ELASTYCZNYCH

ZDZIERANIE POWŁOK



Dla profesjonalistów, przez profesjonalistów. Bona Edge UX 

jest łatwa w użyciu i posiada kluczowe zalety, takie jak 

funkcje bezpieczeństwa i bezpyłowe szlifowanie. Konstrukcja 

ramienia szlifującego pomaga dotrzeć do wszystkich 

zakamarków.

DO SCHODÓW I MIEJSC TRUDNODOSTĘPNYCH

Praca z dużymi powierzchniami podłogowymi może 

wymagać czasochłonnego procesu szlifowania, ale Bona 

Belt UX - wytrzymała szlifierka taśmowa o ogromnej mocy 

- sprawia, że każda praca jest szybka, gładka i łatwa. Bona 

Belt UX zapewnia gładkie szlifowanie już od momentu 

opuszczenia bębna. 

DO WIĘKSZYCH POWIERZCHNI

UZUPEŁNIJ SWOJE  
DOŚWIADCZENIE W 
SZLIFOWANIU



Asortyment materiałów ściernych Bona obejmuje produkty 

o właściwościach antystatycznych, które odpychają kurz  

z powierzchni krążka. Pył można wtedy łatwiej zatrzymać za 

pomocą Bona DCS (System zatrzymywania pyłu)  

lub podobnego, zapewniając lepsze warunki pracy 

rzemieślnikowi.

Bona DCS 70 to innowacyjny, wysoce skuteczny system 

pochłaniania kurzu oraz filtrów powietrza. Dzięki 70-litrowej 

pojemności Bona DCS 70 zatrzymuje cały pył szlifierski  

w maszynie. Bona DCS 25 spełnia obecnie najtrudniejsze 

wymagania stawiane odkurzaczom w branży. Maszyny są 

idealne do zbierania drobnego i niebezpiecznego dla 

zdrowia pyłu drzewnego ze szlifierek.

SZLIFOWANIE BEZPYŁOWE

Kluczem do doskonałych wyników szlifowania jest idealne 

połączenie użytych maszyn i odpowiednich materiałów 

ściernych. Asortyment szlifierek Bona zapewnia wyjątkowe 

rezultaty, ale także maksymalną wydajność, ergonomię  

i bezpieczeństwo. Bona oferuje pełną gamę materiałów 

ściernych - zaczynając od doskonałego Bona Platinum 8700 

Ceramic, do łatwego usuwania twardych lakierów, przez 

antystatyczne Bona Blue 8300 Zircon Mix a na Bona Diamond 

do wyjątkowych wyzwań kończąc.

MATERIAŁY ŚCIERNE BONA

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
I ZDROWIE

Bona Net Ceramic jest przeznaczona do szlifowania 

pośredniego i usuwania wypełniaczy, takich jak Bona Mix & 

Fill Plus. Specjalna struktura siatki umożliwia bezpyłowe 

szlifowanie i utrzymuje najwyższą wydajność ścierną. Ziarno 

ceramiczne zapewnia najwyższą efektywność usuwania  

i długą żywotność ścierniwa.

BONA NET CERAMIC DO DREWNA

BONA 
DCS 70



Założona w 1919 roku Bona jest światowym liderem w dziedzinie innowacji z unikalnym 

systemem do obróbki podłóg drewnianych. Dzięki spółkom zależnym i dystrybutorom 

jesteśmy obecni w ponad 90 różnych krajach, dzięki czemu jesteśmy blisko naszych 

klientów i rzemieślników.

Nasze wieloletnie zaangażowanie i pasja do podłóg drewnianych pozwala nam oferować 

trwałe rezultaty, które spełniają wszystkie wymagania dotyczące podłóg drewnianych, 

zarówno dla profesjonalistów jak i dla właścicieli podłóg.

bona.com


