
BONA BELT UX – PRO PERFEKTNÍ BROUŠENÍ

Nejlepší zážitek z broušení
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VAŠE	ZKUŠENOST	SE	POČÍTÁ
Abychom pochopili každodenní výzvy realizátorů podlah, 

poslouchali jsme naše odběratele a podlaháře, kteří brousí 

podlahy den za dnem, abychom si vyslechli jejich různé 

potřeby. Díky těmto poznatkům nyní Bona uvádí na trh 

vylepšenou válcovou brusku Bona Belt UX. S využitím 

moderní technologie, Bona vyvinula uživatelsky přátelské 

řešení pro broušení podlah, které je výkonné, ale zároveň 

jednoduché a lepší, pro vytvoření perfektního povrchu 

podlahy. Vše pro zajištění nejlepšího zážitku z broušení.

Vytvoř te si lepš í  
zá ži tek z brou š ení 



VÝKON
– Odolná kolečka

– Nastavení přítlaku válce

– Méně vibrací

MANIPULACE
– Snadno ovladatelná rukojeť

– Držák, kapsa na nářadí a přepravní kola

– Moto-hodiny

BEZPEČNOST
– Bezpečnostní pojistka

– Efektivní zachycení prachu

– Snadné připojení k DCS

Už od začátku, když spustíte brusný válec, Bona Belt UX vám 

poskytne hladký průběh broušení. Provede náročné broušení 

jak velkých ploch, tak nerovných podlah a prkenných spojů – 

perfektní situace pro použití válcových brusek. Je také vysoce 

efektivní pro podlahy opatřené odolnou povrchovou úpravou 

již ve výrobě, nebo u plovoucích dřevěných podlah. Použijte 

válcovou brusku, která bezpečně, bez rizika probrusů  

a napojení na podlaze, připraví povrch velmi rychle a kvalitně 

pro střední broušení pomocí brusky FlexiSand. Bona Belt UX 

zvyšuje výkonnost, pro nejhladší, nejbezpečnější a nejjedno-

dušší volbu na trhu.

BONA BELT UX
ZÍSKÁTE HLADŠÍ ZAČÁTEK BROUŠENÍ

ZARUČEN 
PERFEKTNÍ

POVRCH



VÝKON
Bona Belt UX vytváří dokonalý brusný povrch bez ohledu na 

druh dřeva. Žádná práce není příliš velká pro tuto precizní, 

efektivní a všestrannou válcovou brusku. Díky kvalitním 

pojezdovým kolečkům a spolehlivému tlaku brusného válce 

jsou zaručeny optimální výsledky broušení s minimálním 

rizikem probrusů a plynulý chod stroje.

 

ODOLNÁ KOLEČKA 
Odolná kolečka Bona Belt UX zůstávají kulaté, i když je stroj 
mimo provoz. Seřízení koleček je ovládáno shora, což 
usnadňuje nastavení. Kolečka s menším průměrem také 
zvyšují brusný efekt a přítlak. 

NASTAVENÍ PŘÍTLAKU VÁLCE 

Přítlak válce se nastavuje shora, což je jednodušší. Jsou dvě 
definované hodnoty přítlaku válce (15 a 22 kg). Nový způsob 
nastavení přítlaku umožňuje dokonalý konečný výsledek. V 
kombinaci s plynulejším spouštěním brusného válce se výkon 
dramaticky zvyšuje. 

MÉNĚ VIBRACÍ 

Možné spuštění brusného válce na brusce Bona Belt UX bez 
použití kovového pružinového systému. To umožňuje, aby 
brusný válec byl spuštěn mnohem plynuleji, bez přenosu 
vibrací z motoru na brusný válec. Snížené vibrace vytvářejí 
jemnější broušení.

SNADNÉ 
NASTAVENÍ 

VÁLCE

PLYNULÉ 
SPUŠTĚNÍ 

VÁLCE

KVALITNÍ 
KOLEČKA



Snadn ě jš í 
brou š ení



MOTO-HODINY 

Multimetr měří, kolik voltů, hodin a Hz 
stroj má, abyste mohli zefektivnit 
práci. Znamená to také, že může 
identifikovat sílu proudu, pomáhá 
podlaháři dozvědět se, jakou délku  
a průměr prodlužovacího kabelu 
použít, pro plynulejší broušení.

]]

SNADNÁ PŘEPRAVA 

Přepravní kola jsou vždy součástí 
balení. Přepravní kola usnadňují 
přepravu Bona Belt UX. Přeprava je 
snadná a bezpečná. 

Stroj lze přepravovat s přepravními 
koly nebo bez nich.

]

MANIPULACE
Bona Belt UX je vyvinuta s ohledem na to, jak podlahář 

přirozeně stroj ovládá. To znamená, snadnou manipulaci 

pokud jde o přepravu, snadnou ovladatelnost, rozložení a 

opětovné složení stroje, jakož i nasazení a výměnu brusiva. 

Pro příjemnější ovládání stroje má tato válcová bruska moto-

hodiny a také jedinečný držák kabelů a hadic.

PLNÁ 
KONTROLA

PŘEPRAVNÍ 
KOLA 

ŽÁDNÉ  
PROBRUSY

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ 

Nastavitelné rukojeti umožňují 
ovládání jedné - pravé nebo levé 
ruky nebo oběma zároveň, pro 
větší flexibilitu a snadnou ovlada-
telnost. Bezpečnostní rukojeť, kte-
rá je kompatibilní se CE normou, 
umožňuje zvedání brusného válce 
velmi jemně, čímž zabraňuje pro-
brusům na podlaze po brusném 
válci.



PŘICHYCENÁ KAPSA NA 

NÁŘADÍ 

Pro snadnou údržbu a dostupnost je 
umístěna kapsa na nářadí ke stroji.

]

DRŽÁK KABELU A HADICE 

Unikátní držák kabelu a hadice, 
který udržuje kabel i hadici na prach 
na místě, daleko od stroje bez 
zamotání při jeho provozu.

]

BEZ  
ZAMOTÁNÍ

VŽDY 
PO RUCE



BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA 

Bezpečnostní pojistka uzamkne brusný válec a zabrání 
případnému pádu na podlahu a jejímu poškození.

SNADNÉ PŘIPOJENÍ K DCS 

Integrovaný konektor umožňuje připojení stroje ke všem 
možným řešením pro zachycení prachu; Bona DCS 70 a Bona 
DCS 25, k dispozici standardní pytel na prach a pytel na jedno 
použití. Konektor zajišťuje, že tyto různé možnosti se snadno 
připevňují a lze je používat bez potíží a bez dalších úprav.

Bruska Bona Belt UX byla vyvíjena z pohledu uživatelské 

zkušenosti, aby vytvořila bezpečnější prostředí jak pro 

podlahy, tak podlaháře. Se zaměřením na zdraví podlaháře, 

Bona Belt UX je kompatibilní s Bona DCS 70 pro velmi 

efektivní odsávání prachu a rychlé připojení k DCS 

minimalizuje prach ve vzduchu. Pro bezpečnou manipulaci  

je pod držadlem umístěno bezpečnostní tlačítko, které  

zajistí, že brusný válec zůstane na svém místě.

BEZPEČNOST

BROUŠENÍ 
BEZ 

PRACHU

ZAJIŠTĚNÍ 
BRUSNÉHO 

VÁLCE



EFEKTIVNÍ ZACHYCENÍ PRACHU 

Prachové kartáče na předním i bočním krytu zajišťují 
zachycení jemného prachu, který bude odsáván 
prostřednictvím Bona DCS, jinak by unikal do vzduchu,  
a následně by poškodil zdravé pracovní prostředí.

PRACHOVÉ 
KARTÁČE



Konstrukce Bona Belt UX usnadňuje manévrování a usnadňuje převoz mezi 

jednotlivými zakázkami. Je to skutečně stroj pro těžkou práci s obrovským 

výkonem a efektivitou, který je vhodný pro každou náročnou podlahářskou 

práci.

TECHNICKÁ DATA 

Šířka válce:   200 mm

Rozměr brusného pásu:  750x200 mm

Výkon motoru:   2.2 KW, 230 V, 50 Hz 

Celková váha:   85 kg

Otáčky válce:  1800-2050 otáček za minutu

SPECIFIKACE

• Pro velké plochy

• Všechny druhy dřevěných podlah a parket

• Poškozené průmyslově-lakované podlahy

• Možnost přebroušení prken

• Hrubé broušení

MOŽNOSTI POUŽITÍ



Bruska Bona Belt UX je vybavena integrovaným konektorem pro 

zachycení prachu. Ten umožňuje připojení brusných strojů ke 

všem možným řešením pro zachycení prachu, jako je Bona DCS 

70, Bona DCS 25, standartní pytel na prach a jednorázový pytel  

na prach. 

Bona DCS 70 je inovativní, vysoce efektivní systém pro zachycení 

prachu s unikátním filtrem. Bona DCS 70 pojme kapacitu pracho-

vého pytle o obsahu 70 litrů. Brusný prach je shromážděn uvnitř 

stroje. Bona DCS 25 splňuje nejnáročnější požadavky na vysavače  

v dnešním průmyslu. Stroj je ideální pro sběr jemného dřevného  

a zdraví nebezpečného brusného prachu, z brusných strojů. 

BEZPRAŠNÉ BROUŠENÍ 
BONA 

DCS 70

BONA 
DCS 25



Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro 

ošetření dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných 

společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemí celého světa, což nám 

umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků. 

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale 

udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti 

Bona získáte kvalitu, která přetrvá generace. 

Bona CR, spol. s r.o.	
Obchodní 132
251 01  Čestlice 
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
bonacr@bona.com

www.bona.com/cz


