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Schuren 

De Bona DCS 70 is meer dan een stofzuiger. Het is een revolutie voor uw 
werkomgeving. Te gebruiken voor het stofvrij te schuren. Dankzij de tweestaps 
cycloonscheiding en het unieke filterontwerp, wordt het stof veilig in de Bona DCS 70 
opgevangen. De machine is draagbaar en kan dus gemakkelijk naar elke klus worden 
meegenomen om daar op uw schuurmachine te worden aangesloten. Uw 
werkomgeving zal schoner zijn en u kunt sneller werken. Uw klanten zullen hiermee ook 
gelukkiger zijn en zullen bereid zijn u meer te betalen voor uw diensten. 
 
Toepassing: voor het stofvrij schuren van alle soorten houten vloeren en parketvloeren 
 
• Gezondere werkomstandigheden - in overeenstemming de nieuwe regelgeving. 
• Volledig gesloten systeem - dankzij een unieke naadloze zak kan er geen stof 

ontsnappen bij het verwisselen van de stofzak. 
• Grotere tevredenheid van de klant door het stofvrij schuren en verminderde 

geuroverlast. 
• Exclusief ontwerp van Bona - door een uniek scheidingsproces is dit geen gewone 

stofzuiger. 
• Ergonomisch - ontworpen voor gemakkelijk gebruik en transport. 
• Voortreffelijk eindresultaat na het aanbrengen van de lak, omdat er geen stof is 

achtergebleven op het geschuurde hout. 
• Gemaakt voor professioneel gebruik - een robuuste, kwalitatief hoogwaardige 

machine voor parketteurs. 
 
 
 
 

Technische gegevens 

Gewicht : 43 kg 
Afmetingen : 800 x 600 x 1200 mm 
Stofopvang : ca. 70 liter 
Motor : 1400 W, 230 V, 5A 
Luchtstroom : 235 m3 per uur 
Grof filter : conisch gevouwen polyester filter 1,0 m²  
Fijn filter : klasse H 13 (99,996%, 0,3µm), 1,0 m² 
Slang diafragma : 35 mm in diameter 
Lengte slang : 7,5 m met inbegrip van de aansluiting adapters voor  
   Bona Belt, Bona Flexidrum, Bona Edge en Bona Mini Edge 
 
 
 

Voorbereiding 
Controleer de kabel op beschadigingen. Sluit de kabel aan op het stopcontact (deze 
moet tenminste een trage zekering hebben van 10 A). En voor uw eigen veiligheid 
maak altijd gebruik van geaard stopcontact. 
 
Sluit de slang aan op de DCS 70 en het andere uiteinde op de schuurmachine. Kies de 
juiste aansluiting en zorg ervoor dat de slang goed en stevig is vastgemaakt en 
aangesloten is op de schuurmachine.  
Als Autostart de voorkeur heeft, sluit dan het netsnoer van de schuurmachine aan op de 
DCS 70. 
Open het bovenste gedeelte van de DCS 70 en controleer de longopac cassette. Het 
moet goed aangesloten zijn op de behuizing. 
Controleer de plastic stofzak op gaten of beschadigingen. 
Sluit en vergrendel het bovenste gedeelte. 
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Schuren 

 
 
 
  Gebruiksaanwijzing 
Tijdens het werken 
• OF: wanneer de schuurmachine niet is verbonden met de DCS 70: start de DCS 70 

door de hoofdschakelaar op pos. 1 te zetten. 
• OF: wanneer de schuurmachine is verbonden met de DCS 70 en u gebruikt 

"Autostart": zet dan de schakelaar op pos. 2. 
De DCS 70 is nu in de standby modus. Start de schuurmachine en dan zal de DCS 70 
automatisch na 1-2 seconden starten. 
Wanneer u de schuurmachine uitschakelt, dan zal de DCS 70 nog ongeveer 18 
seconden doorlopen, zodat de schuurmachine de kans krijgt om volledig te kunnen 
stoppen en de slang te kunnen legen. 
 
 
 
  Het filter reinigen 

Wanneer de vacuümmeter in het rode gedeelte komt, dan is het tijd om de filter te 
reinigen. 
Eigenlijk zou u het filter moeten reinigen elke keer dat u het schuurpapier verwisselt. 
Beter een keer teveel, dan dat het te laat is. 
 
Ontkoppel de slang van de schuurmachine en houd de opening tegen het bovenste 
gedeelte van de DCS 70. Zet de machine aan en check de vacuümmeter. Wanneer dit 
niet meer beweegt, duw dan de hendel van de filterreiniger krachtig naar beneden. 
Herhaal dit 4-5 keer. Sluit de slang weer aan en hervat het schuren. 
 
 
 
  Na het werk 
Wanneer u klaar bent met schuren of als de stofzak vol is, dan moet de zak worden 
vervangen. 
Schakel de machine uit, laat de slang zitten en open het bovenste gedeelte. Wanneer 
het compleet open is, schud de zak een beetje, druk de zak aan, en breng twee 
kabelverbindingen aan met een tussenruimte van ca. 50 mm. Knip met een schaar 
tussen de banden. Trek de volle zak eruit en trek ongeveer ½ meter nieuwe zak uit. De 
vacuüm in het vat trekt de rest van de zak op z'n plaats. 
 
Ontkoppel de slangen en de kabels en kijk terug op weer een schone werkdag! 
 
 
 
Voor alle informatie, zie de handleiding zelf. 
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