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SUVEREN 
TILGJENG-
ELIGHET

NÆRMERE VEGGEN

LETT Å HÅNDTERE 

STØYREDUSERT 

UNIKT STØVAVSUG

BONA EDGE UX
NÆRMERE PERFEKSJON

Bona Edge UX har en helt unik og moderne design, noe som resulterer i en ekstremt 

sikker og brukervennlig kantemaskin. Slipearmens design hjelper deg med å nå alle 

kriker og kroker, og den nye LED-teknologien gjør oversikten enestående. Den er fullt 

kompatibel med DCS, og med sin optimaliserte motor reduseres støynivået til et 

minimum.
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LYSENDE LED TEKNOLOGI

16 LED-lys i toppen på maskinen gir unik oversikt og 

belysning. Bona Edge UX tilbyr et ekstremt bredt arbeids- 

område. Lysene gir et lysere arbeidsmiljø når du bruker 

maskinen. De indikerer også om noe er galt med strømmen 

og blinker dersom strømmen går.

UNIK FORSATS

Armens utforming gjør det mulig for Bona Edge UX å komme 

nærmere hjørner, gulvlister, dørkarmer og terskler, noe som 

øker rekkevidden til maskinen. Plassering av slipeskiven gjør 

håndteringen lettere. 

OPTIMAL MOTORSTYRKE

Armens utforming og form øker ytelsen uten å bruke mindre 

unødvendig motorkraft, noe som resulterer i minimert risiko for 

slipemerker.

Oppnå perfeksjon med Bona Edge UX. Potensialet til denne kantemaskinen er 

fantastisk. Utformingen av slipearmen gir forbedret tilgang til hjørner og trapper og det 

genuine designet minimerer også risikoen for striper og slipemerker. God oversikt over 

arbeidet sikres av den unike LED-lysteknologien.

MINDRE
SLIPE-

MERKER

FULL
OVERSIKT

NÆRMERE
VEGGEN

PERFORMANCE
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KOMBI-INTRUMENT

Multimeteret måler volt, timer og Hz maskinen 
jobber med for å hjelpe til å jobbe mer effektivt. Det 
betyr også at den kan identifisere strømnivået, og 
hjelpe brukeren med å bestemme riktig lengde og 
diameter på skjøtekabelen som skal brukes.

>

FLEKSIBLE HÅNDTAK

Det er tre måter å håndtere maskinen på. Bruk 
begge hender på topphåndtakene når du sliper 
et større område, for bedre stabilitet og kraft. En 
annen mulighet er å bruke en hånd på 
topphåndtaket og en hånd på siden. Med dette 
alternativet kan du enten bruke venstre eller høyre 
hånd for mer fleksibel sliping.

>

>

LAVT STØYNIVÅ

Due to its optimized motor power, the noise level 
during work can be kept to a minimum. This makes 
the working environment much healthier and 
enables a more durable and safe working place.

>

MINIMAL
STØY

FULL 
KONTROLLLETT Å

STYRE

Bona Edge UX er utviklet med tanke på håndverkerens ergonomi. Maskinen har fleksible 

håndtak og redusert støynivå og tilbyr full kontroll gjennom det smarte multimeteret,

noe som sikrer enkel og smidig håndtering og drift av maskinen. Transporten gjøres enkelt  

grunnet den kompakte designen.

>

>
Det siste alternativet er å bruke den ene hånden 
på det øverste håndtaket og den andre hånden 
på den fremre knotten. Dette alternativet gir deg 
bedre kontroll når du gjør detaljert slipearbeid i 
hjørner, terskler, trapper osv.

HÅNDTERING
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STØVETS 
RETNING

EFFEKTIV STØVOPPSAMLING

Den usentrerte plassering av slipeskiven, sammen med økt 
avstand mellom slipeskiven og chassis samt optimalisering 
av luftsstrømmen fører til 30% mer effektiv støvoppsamling 
med optimal støvreduksjon. I tillegg forbedrer støvkappen 
den effektive støvoppsamlingen ytterligere.

som minimerer støvet i luften. For sikker håndtering er maskinen utstyrt med et 

sikkerhetshåndtak, kjent som en "dødmannknapp".
Bona Edge UX er utviklet fra et brukerperspektiv, for å skape et tryggere arbeidsmiljø for 
både gulv og håndverkere. Med fokus på helsen til håndverkeren er Bona Edge UX  
kompatibel med Bona DCS 70 og har et effektivt støvoppsug og en hurtig DCS tilkopling

ENDRE RETNING
Formen på slipearmen tillater en funksjon for å vise i hvilken retning du skal bevege maskinen 
(fra venstre til høyre). Denne driftsmodusen styrer den ønskede retningen på støvet, noe som 
fører til mer effektiv støvoppsamling.

DCS FORBERDT
Bona Edge UX leveres DCS som standard, så det er ikke behov for en overgang. Det er 
selvfølgelig også mulig å bruke med en støvpose og alt tilbehør, som er inkludert i esken.

DØDMANNKNAPP
Bona Edge UX er utstyrt med et sikkerhetshåndtak med to startbrytere for å sikre sikker 
håndtering, kjent som "Dødmannsknapp". Den ene knappen på det ene håndtaket må 
trykkes inn, mens den andre hånden trykker på startknappen på toppen. En annen 
sikkerhetsfunksjon som er koblet til håndtaket, er at maskinen stopper når den vippes i en 
bestemt vinkel oppover, sidelengs eller hvis den beveges for langt bakover.

OPTIMAL 
LUFTSTRØM

DUST-FREE
SLIPING

ANTI-TILT

SIKKERHET



BONA EDGE UX

1,25KW, 230V, 50Hz 

178 mm

3000 rpm 

14,4kg Bona Edge UX 130 

15,4kg Bona Edge UX 220 

58 mm

92 dB (A) maks

SPESIFIKASJONER

Motorstyrke: 

Rondellstørrelse:

Hastighet:  

Vekt:  

Høyde slipearm: 

Støynivå: 

• For kantsliping av alle typer tre- og 

parkettgulv.

BRUK

BONA EDGE UX
Bona Edge UX er en ekstremt kraftig og lett manøvrerbar kantsliper. Den kan brukes 

med rondeller med senterfeste eller borrelås og har en ekstremt effektiv 

støvoppsamling. Den er utstyrt med LED-lysteknologi for unik oversikt. Slipearmen gir 

mye tettere sliping på områder som hjørner og vanskelig tilgjengelige steder, og med 

den usentrerte plasseringen av slipeskiven i chassiset er håndteringen usedvanlig enkel.

Importør:

Gulvkompagniet AS
Smestadveien 5
0376 Osloo
Tlf: 22 92 45 45
E_post: info@gulvkompagniet.no

www.gulvkompagniet.com
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