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Broušení 

Bona Power Drive NEB je druhá generace jedinečného brusného kotouče, pro 

nepřekonatelně výkonné broušení a kartáčování dřevěných podlah. Pomocí rychlého 

nacvakávacího systému výměny disků umožňuje flexibilní používání různých druhů a 

typů. Může být použit jak pro broušení, jako již tradiční unašeč Bona Power Drive, ale 

nyní po odejmutí brusných disků a nasazení drátěných disků, i pro kartáčování 

dřevěných podlah. Pomocí drátěných disků připevněných na Bona Power Drive NEB lze 

vytvořit krásný drásáný povrch s přírodní strukturou dřeva. Výhodou broušení a 

kartáčování ve všech směrech je jednoduchost a minimální potřeba broušení okrajů, 

stejně tak jako vynikající dosažené výsledky. Unašeč nabízí snadnou obsluhu, a to i v 

malých uzavřených prostorech a může být použit ve všech směrech.  
 

• Pro výkonné a flexibilní broušení, kartáčování a drásání dřevěných podlah 

• Rychlý nacvákavací systém výměny disků  

• Minimalizuje broušení okrajů. Ponechává pouze 3 cm široký pruh od stěny 
místnosti  

• Dosáhne jemného a hladce vybroušeného povrchu  

• Snižuje riziko škrábanců na dřevěné podlaze  

• Součástí systému Bona DCS pro bezprašné broušení dřevěných podlah  
 

 

 
 

Kompatibilní s: Bona FlexiSand 1.9 

Počet disků: 4 

Průměr disku:  150 mm 

 

 
 

ASK3199940991                Power Drive NEB včetně límce XL 

ASK3199941010                NEB brusný disk 4 x 

ASK3199941020                NEB Tynex  disk 4 x 

ASK3199941030                NEB Metal  disk  4 x 

ASO312082                        vnitřní ozubení  

 

 

 
Před použitím tohoto nástroje si pečlivě prostudujte celý návod k použití a 

bezpečnostní pokyny pro brusku Bona FlexiSand 1.9  

 

Stroj by měl být připojen k vysavači pro minimální šíření nezdravého prachu. 

Doporučujeme použít Bona DCS 70 pro bezprašné broušení dřevěných podlah.  

 
Pro spuštění stroje sklopte rukojeť mírně dozadu. Na rozdíl od konvenčních disků 
vyrovnává tento unašeč odstředivou sílu do středu brusky, to znamená, že stroj stojí 
víceméně vklidu během provozu a je ovládán pohybem chůze vpřed a vzad.  
 
Pro optimální výsledky broušení byl vyvinut následující postup broušení dřevěných 
podlah. Dle tvrdosti druhu dřeviny a místních podmínkách může být nutné měnit zrnitost 
brusiv. 
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Doporučený postup broušení  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


