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BONA EDGE UX – PRO PERFEKTNÍ BROUŠENÍ

Nejlepší zážitek z broušení



 

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 uživatelsky příjemnou okrajovou brusku Bona 

Edge 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
– Zářivá technologie LED lampy 

– Praktické brusné rameno 

– Optimalizovaný výkon motoru

MANIPULACE
– Flexibilní rukojeti

– Moto-hodiny

– Minimální hluk

BEZPEČNOST
– Efektivní odsávání prachu

– Dad man´s switch

– Připojení DCS

Bona Edge UX má zcela unikátní a moderní design, jehož 

výsledkem je extrémně bezpečná a uživatelsky příjemná 

okrajová bruska. Konstrukce brusného ramene vám pomůže 

vybrousit všechny rohy místnosti. Díky nové technologii LED 

lampy je viditelnost vynikající. Okrajová bruska je plně 

kompatibilní s Bona DCS a s optimalizovaným motorem je 

hladina hluku snížena na minimum.

BONA EDGE UX
ZÍSKÁTE HLADŠÍ ZAČÁTEK BROUŠENÍ

VYNIKAJÍCÍ 
DOSAH



VYSOKÁ  
VIDITELNOST

MÉNĚ 
BRUSNÝCH 

ŠKRÁBANCŮ

BLÍŽE  
K ROHŮM

VÝKON
S Bona Edge UX dosáhnete dokonalosti broušení. Rozsah 

této okrajové brusky je fenomenální a díky konstrukci 

brusného ramene jsou rohy místnosti a schody snadno 

dosažitelné. Dobře promyšlená konstrukce také minimalizuje 

riziko probrusu, stejně jako poskytuje vysokou viditelnost 

prostřednictvím technologie LED lampy.

ZÁŘIVÁ LED TECHNOLOGIE

Bruska Bona Edge UX má 16 LED světel v přední části stroje 
pro řádné osvětlení, pro extrémně široký dosah viditelnosti. 
Světla poskytují jasnější pracovní prostředí při obsluze stroje. 
Také naznačují, zda něco není v pořádku s proudem a blikají, 
pokud dojde ke ztrátě energie. 

PRAKTICKÉ BRUSNÉ RAMENO 

Konstrukce ramene umožňuje Bona Edge UX brousit blíže  
k rohům místnosti, soklovým lištám, zárubním a prahům, což 
zvyšuje dosah stroje. Nabízí snadné připevnění brusiva  
k brusce. Stroj poskytuje hladké broušení díky zkrácené délce 
mezi horní částí brusného disku a vnitřkem šasi.

 

OPTIMALIZOVANÝ VÝKON MOTORU

Díky konstrukci a tvaru ramene bruska nevyužívá vždy 
veškerou brusnou sílu. To má za následek minimalizování 
brusných škrábanců na kraji místnosti.



Cutting the gap



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.

]

FLEXIBILNÍ RUKOJETI

Se strojem lze manipulovat třemi 
způsoby. Při broušení větší ploch 
použijte obě ruce na horních 
rukojetích, pro dosažení lepší 
stability a výkonu. Další možností 
je použít jednu ruku na horní 
rukojeti a druhou ruku na straně. 
Pokud zvolíte tuto volbu, můžete 
použít levou nebo pravou ruku při 
manipulaci stroje, pro flexibilní 
broušení.

]

]

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

přirozeně stroj ovládá. Okrajová bruska má flexibilní rukojeti, 

má sníženou hladinu hluku a inteligentní moto-hodiny, které 

zajišťují snadné a bezproblémové nastavení, pokud jde  

o obsluhu stroje. Přeprava je díky kompaktnímu designu 

snadná.

PLNÁ  
KONTROLA 

SNADNÉ 
OVLÁDÁNÍ

 Poslední alternativou je použití 
jedné ruky na horní rukojeti a 
jedné ruky na předním madlu.

Tato volba vám přináší lepší 
kontrolu nad strojem, zvláště 
pokud provádíte detailní brusné 
práce jako například v rozích 
místnosti, na prazích a 
schodech.



NÍZKÁ HLADINA HLUKU

Díky optimalizovanému výkonu 
motoru lze hladinu hluku během 
práce udržovat na minimu. Díky 
tomu je pracovní prostředí mnohem 
zdravější a umožňuje příjemnější a 
bezpečnou práci.

]

MINIMÁLNÍ 
HLUK 



Bruska Bona Edge UX je vyvinuta z pohledu uživatelských 

zkušeností, aby vytvořila bezpečnější pracovní prostřední jak 

pro podlahy, tak podlaháře. Se zaměřením na zdraví 

podlaháře, Bona Edge 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 

vybavena bezpečnostním tlačítkem známým jako „Dead 

man´s switch“.

BEZPEČNOST 

SMĚR POHYBU 

Tvar brusného ramene umožňuje funkci, která ukazuje, kterým 
směrem se má bruska pohybovat (zleva doprava). Tento  
brusný směr podporuje požadované proudění vzduchu, pro 
efektivnější odsávání prachu.

PŘIPOJENÍ DCS

Bona Edge UX přichází ve výchozím nastavení pro použití  
k Bona DCS, takže není zapotřebí konektor. Okrajovou brusku 
lze použít i s pytlem na prach a veškerým příslušenstvím, 
které jsou součástí balení.

DEAD MAN´S SWITCH

Bona Edge UX je vybavena bezpečnostní rukojetí se dvěma 
ovládacími tlačítky pro zajištění bezpečné manipulace známé 
jako „Dead man´s swith“. Je třeba stisknout jedno tlačítko na 
jedné rukojeti, zatímco druhá ruka stiskne spouštěcí tlačítko 

„START“ nahoře. Dalším bezpečnostním prvkem spojeným  
s rukojetí je to, že se stroj sám zastaví, když je nakloněn v 
určitém úhlu nahoru, nebo do strany nebo je ovládán nazpět 
(směrem vzad-nahoru).

BEZPRAŠNÉ 
BROUŠENÍ 

BEZPEČNÝ 
PROVOZ 

OPTIMÁLNÍ 
PROUDĚNÍ 
VZDUCHU



SMĚR PROUDĚNÍ 
PRACHU 

EFEKTIVNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU

Konstrukční umístění brusného disku mimo střed společně  
s větším prostorem mezi brusným kotoučem a šasi zapříčiní 
optimalizaci proudění prachu. To vede k efektivnějšímu 
odsávání prachu. Kromě toho límec brusky ještě více 
vylepšuje účinek odsávání prachu.



Bona Edge UX je extrémně výkonná a snadno ovladatelná okrajová bruska. 

Použijte brusivo se suchým zipem anebo jej uchyťte šroubem na střed, pro 

extrémně účinné odsáváním prachu. Je vybavena technologií LED lampy pro 

fantastickou viditelnost. Brusné rameno poskytuje mnohem bližší broušení  

v oblastech jako jsou rohy místnosti a při použití extra madla je manipulace 

mimořádně snadná.

TECHNICKÁ DATA 

Výkon motoru:  1,25 KW, 230 V, 50 Hz

Průměr:   178 mm

Otáčky válce:  3000 otáček za minutu

Celková váha:  14,4 kg Bona Edge UX 130 (130 délka ramene)

   15,4 kg Bona Edge UX 220 (220 délka ramene)

Výška brusného ramene: 58 mm

Úroveň hluku:  92 dB (A) max

SPECIFIKACE

• Pro okrajové broušení všech druhů dřevěných podlah 

a parket

MOŽNOSTI POUŽITÍ



BONA 
DCS 70

BONA 
DCS 25

Bruska Bona Edge 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 prach-

ového 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 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


