STORTEST: KNIVSLIPERE
SLIK ER TESTEN
UTFØRT
Alle modellene er testet på to
jaktkniver og to kjøkkenkniver. For å gi et likt ut gangspunkt er knivene sløvet før
sliping/skjer ping med tre
drag over slipestein med eggen ned. Så har kniven blitt
brynt og skjer pet i henhold til
bruksanvisning, og resultatet
er vurdert.
Det finnes ingen mål for
skarphet. I denne testen er
det brukt standard kopipapir som er holdt ver tikalt og
med et lett strøk skåret ned
fra kanten. En "meget kvass"
kniv skjærer det te med letthet og et ter later renskår ne
papir kanter uten frynser.
Er ikke kniven fullt så
skarp, men bare "kvass",
skjærer den fort satt helt
greit, men kantene er litt
frynsete. Knivblad i kategorien "ikke helt kvass" har
problemer med å skjære papiret med flere stopp og revet
papir som resultat.

Noe å bryne
seg på
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KJEKT Å VITE
Sliping for mer egg og egg vinkel og
gjøres på slipestein. Slipeflate/egg
poleres på lær/filt.
Skjerping vedlikeholder eg gen du har
for met ved sliping. Til det te brukes
skjerpestål, bry ne og kjøkkenslipere. I
denne prosessen ret ter du opp en egg
som har "lagt" seg. Når eg gen har blitt
bøyd slik fram og tilbake noen ganger,
begynner biter å ramle av, og når det te
gjør kniven sløv, hjelper det ikke lenger med vedlikeholdsskjer ping. Da må
det ny sliping til.
Egg vinkler: Tradisjonelt slipes kjøkkenkniver med spissere egg vinkel enn
jaktkniver. Og blant kjøkkenkniver
har vi "vestlig egg" og "asiatisk egg".
Sist nevnte har svært spiss egg vinkel
og en stor slak slipeflate. Disse for-

skjellene er i stor grad tradisjon, det
som egentlig bestemmer egg vinkelen
er ståltypen. Et hardt/sprøtt stål må
ha but tere egg vinkel for ikke å chippe
(knekke av biter). En egg vinkel på
rundt 30 grader er et godt kompromiss
for mange bruksområder. Velger du en
spissere egg vinkel, får du en skar pere
kniv, men en egg du må være for sik tig
for ikke å ødeleg ge.
Hardhet: Rock well-verdien (HRC) angir
stålets hardhet. Billig kniver med bløtt
stål lig ger gjer ne rundt 53–54 HRC,
mens harde knivblad gjer ne lig ger på
60–61 HRC. En hardhet på ca. 56 kan
være et godt kompromiss.
Form på eggen: På en rund slipestein
får slipeflaten en svak bue innover.
Den blir konkav. Et slipebånd gir litt

et ter når slipeflaten presses mot det,
og det gir en slipeflate som bøyer utover, konveks. Ret te slipesteiner som
dras langs eg gen, vil gi en nøy tral rett
slipeflate. Ta vare på eg gen, så slipper
du å bry ne så ofte!
Kjøkkenkniver: Ikke la knivene lig ge
i skuff eller set tes i oppvaskmaskin
sammen med andre metallredskap.
Hvis du f.eks. skal skrape av skjærebret tet, bruk bak siden, ikke eg gen.
Jaktkniv: Bruk den smart: Må du
kappe inn mot bein, bruk de innerste
cm av bladet og spar resten av eg gen,
ved flåing unngå å skjære i pels som
inneholder sand/skitt. Må du gjennom
det: Prøv å spret te fra innsiden slik at
eg gen spares mest mulig.

Lynskarpe kniver er en drøm å jobbe med, mens sløve
kniver er et mareritt. Å slipe kniven barberbladskarp
er noe som har vært forbeholdt de få, men det kommer
stadig nye og forbedrede slipeverktøy. Ifølge reklamen
skal det gå som en lek å få en lynkvass kniv i løpet av
sekunder, men er det så enkelt?
Tekst/foto: Arne T. Hamarsland

D

et som kjennetegner
en kvass kniv, er at
godset ytterst på eggen
er svært tynt. Ved hard
belastning vil det enten
knekkes av biter dersom stålet er herdet, eller den ytterste eggen vil bøye/
legge seg dersom stålet er mykt. I begge
tilfeller er resultatet det samme, eggen
blir sløv og skjærer ikke effektivt lenger.
Alle som har forsøkt, vet hvor vanskelig det er å få skik kelig kvass egg
med et håndbryne. Hovedårsa ken er
at det er vanskelig å finne kor rekt slipevin kel og å gjenta slipebevegelsen
likt, tak etter tak. Hvis eg gen er rund
el ler svært opphak ket, må den slipes

grundig, slik at du får fram ny, rett egg
med kor rekt vin kel. For å av virke tilstrek kelig med stål raskt uten varmgang trengs vann kjøling. Herdingen
av eg gen begynner å ødeleg ges al lerede ved ca. 150 °C, så hvis du fristes av
en kjapp løsning på tørr smergelskive,
kan dette ta knek ken på herdinga, og
du får en egg du hele tiden må slipe
på nytt. Det er vik tig at kniven er ren
før sliping. Fett og skitt fra kniven vil
el lers lett sette seg på slipeskivene og
redusere effek ten hos disse.
Oppgitt vekt er selve sliperen. Dersom det trengs jig ger/holdere, er dette
ikke med i vår vekt.
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STORTEST: KNIVSLIPERE
SLIK LESER DU TABELLEN

BESTE

LETTV
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Prak tisk bruk: Kvass egg, enkel å bruke, lett å
for stå bruken, god bruksanvisning med tips,
helst på norsk, står stødig under bruk. Vektlagt
med 40 %.
Flek sibilitet: Eg ner seg til både sliping og
skjer ping, kan slipe saks, øks og andre redskap samt kniver med ser rater te (bølgeslipte)
blad, fungerer på keramiske knivblad, ekstraut styr som ut vider bruksområdet tilgjengelig,
fungerer uten strøm. Vektlagt med 40 %.
Størrelse/soliditet: Liten og lett, solid bygd,
tåler juling, har utbyttbare slitedeler. Vektlagt
med 20 %.
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Global keramisk vannsliper G-91 SB
Global, www.global-kniver.no
Type: Våt sliper, 2 slipehjul
Vekt: 185 gram
Pris: kr 500,Liten, lett håndsliper med to keramiske hjul,
ett grovt og ett fint. Lokket over slipehjulene åpnes for vannfylling før sliping. Vannet
renser slipesteinene og for hindrer at eg gen
blir overopphetet. Kniven dras fram og tilbake
med et lett press over det grove slipehjulet
sju–åtte ganger. Så gjentas prosessen på det
fine hjulet. Det er ikke mulig å velge egg vinkel, du får den slipevinkelen de to keramiske
hjulene er stilt inn på. Renses et ter bruk med
rennende vann.
Sliperen er lett og rask å bruke, og knivene
blir "kvasse", men den siste finishen fram til
"ekstra kvass" mang ler. Må holdes med en

Biltema knivsliper
Biltema, www.biltema.no
Type: Manuell med sliperuller
Vekt: 116 gram
Pris: kr 119,Manuell knivsliper med tre spor. Grovsliping
med wolframkarbid samt finsliping av henholds vis venstre og høy re side. Egg vinkel ikke
oppgitt. To separate slipesteiner for saks,
under en kvadratcentimeter store og med
kor ning 100 og 180. Vanskelig å få slipt saks
i prak sis.
Sugekoppen er for svak til å holde sliperen
i ro under bruk. Når knivbladet dras gjennom,
vrir sliperen seg på gummifoten, og knivbladet kiler seg. Får ikke slipt de innerste 12 mm
på bladet, men det gjør egentlig ingenting,
for de ferdig slipte knivbladene er sløvere enn
de var før sliping. Det er massivt med riper på
hele slipeflaten, og eg gen har tydelig rårand.
Finn noe annet å bruke pengene på, denne
er ubrukelig.
Prak tisk bruk
Flek sibilitet
Stør relse/soliditet

Totalt

28
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hånd under bruk. Kan brukes speilvendt for
venstrehendte. Slipespalten er i plast og ca.
3 mm bred øverst. Er knivbladet bredere enn
det te, får du ikke brukt sliperen. Måten sliperen er konstruert på, medfører at de innerste
ca. 5 mm av knivbladet ikke slipes på ene
siden og de innerste ca. 15 mm ikke slipes på
andre siden. Et alter nativ for enkelt å kunne
bry ne knivene når du er på tur.
Prak tisk bruk
Flek sibilitet
Stør relse/soliditet

Totalt

7

Menuett knivsliper
JULA, www.jula.no
Type: Tørr hjulsliper,
to hjul
Vekt: 170 gram
Pris: kr 149,Lett, manuell hjulsliper med to hjul, ett for
grov- og ett for finsliping. Steinene ruller og
skal gi rik tig slipevinkel og slipe både når kniven går framover og bakover. Gummiprofiler
under og er gonomisk grep gjør at du lett holder den stødig med en hånd under ar beidet.
Speilvendes under bruk for venstrehendte.
Ferdig slipt/skjer pet egg er matt og oppskrapet. Med et skikkelig sløvt ut gangspunkt blir

eg gen klart kvassere, men den når ikke opp i
klassen "kvass". Under testen greide vi ikke å
slipe fram en egg som vi ville hatt glede av å
bruke på tur.
Prak tisk bruk
Flek sibilitet
Stør relse/soliditet

Totalt

6

Sharp X-treme mod 9967
OHB Nordica, www.ohbnordica.no
Type: Elek trisk med to sett roterende staver
Vekt: 894 gram
Pris: kr 999,-

Arctic knivsliper mod 8426
OHB Nordica, www.ohbnordica.no
Type: Manuell med fjærende slipeprofiler
Vekt: 252 gram
Pris: kr 799,Manuell sliper med åtte fjærende slipestaver
med diamantbelegg for sliping og keramisk
belegg for skjer ping. Vippebry ter gjør det mulig å velge 30 eller 40 graders egg vinkel. I testen ble det benyt tet 30 grader. Sliping skjer
ved å "sage" fram og tilbake med 2 cm bevegelser fram/tilbake og litt opp/ned til hele
bladet er igjennom, og så gjenta prosessen
to ganger til. Samme prosess ved skjer ping.
Bladet må ikke trykkes så hardt ned at det når
bunn, og knivbladet må holdes rett opp og
ned. Enkel norsk bruksanvisning.
Kan brukes til skjer ping av ser rater te blad,
men ikke til sliping av disse. Skal fungere
både på kullstål og rust fritt. Kan ikke slipe
sak ser eller keramiske kniver. Sliper ikke likt
innerst på bladet, på høy re side står 5 mm
igjen, mens på venstre side står ca. 15 mm
igjen uslipt.
Sliperen er rask og enkel i bruk. I testen
fikk vi med ekstra innsats noen av knivbladene opp i kategorien "kvass". Andre knivblad
nådde ikke opp, og rev mer enn de skar i
papir testen.
Prak tisk bruk
Flek sibilitet
Stør relse/soliditet

Totalt

6

Tostegs elek trisk knivsliper, står stødig på fire
gummiknot ter under bruk. Ett hjul med 20 keramiske staver og ett med 20 diamantbelag te
staver. Stavene i beg ge hjulene er flek sible og
tilpasser seg automatisk egg vinkelen. Sliper
alle kniver unntatt ser rater te blader. Diamantskive er utbyttbar.
Diamant skiva sliper fram ny egg, og de
keramiske stavene vedlikeholder eg gen.
Stavene roterer når PÅ-knappen holdes nede.
Knivbladet set tes nedi ved skaf tet og presses
bestemt ned mens det dras lang somt mot deg
i løpet av 3–4 sekunder. Gjentas til bladet
er noenlunde skarpt. Så gjentas prosessen i
sporet med de keramiske stavene. Lett trykk,
bevegelse over 3–4 sekunder og 3–4 gjentak.
Vik tig å holde knivbladet rett opp og ned. Grei
norsk bruksanvisning.
Har overopphetings vern for motoren. Diamanthjulet varer ca. 2000 slipinger før det
bør byt tes. Slipehjul kan rengjøres med for
eksempel en tannbørste mens det roterer.
Får ikke slipt innerste 25 mm av bladet.
Rister og støyer under bruk, selv under skjerping. Sliperesultatet er godkjent. Knivseg gene kommer i klassen "kvass", men den siste
finishen mang ler.
Prak tisk bruk
Flek sibilitet
Stør relse/soliditet

Totalt

6

SharpX mod 9960
OHB Nordica, www.ohbnordica.no
Type: Elek trisk med ett sett roterende staver
Vekt: 700 gram
Pris: kr 699,Elek trisk sliper med 20 roterende keramiske
staver som ikke kan byt tes. Hastig het 330
omdreininger/min. Gir ef fek tiv sliping og en
egg vinkel på ca. 40 grader. Fungerer på alle
stålkniver. Gummiert og profilert PÅ-bry ter
holdes nede under sliping. Står stødig på fire
gummiknot ter.
De keramiske stavene sliper og skjer per
knivene. Knivbladet set tes ned i sporet og
trekkes mot deg i drag på 3–4 sekunder.
Sliper ikke de innerste ca. 20 mm av knivbladet. I test var sliperen over raskende ef fektiv. Ved å følge bruksanvisningen og avslut te
med 5–10 fjær let te drag, fikk vi knivseg ger i
klassen "meget kvasse".

Prak tisk bruk
Flek sibilitet
Stør relse/soliditet

Totalt

6
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JULA, www.jula.no
Type: Våtslipemaskin med lær skive
Vekt: 8300 gram
Pris: kr 1499,Stor elek trisk bordmodell med slipestein, vannkar, lær skive og vinkelmal.
Slipejigg for kor te og lange kniver samt

Prak tisk bruk
Flek sibilitet
Stør relse/soliditet

Totalt

7

Smiths Diamond edge 2
Friluftsmagasinet, www.magasinet.no
Type: Elek triske slipeskiver, manuelle
keramiske staver
Vekt: 1360 gram
Pris: kr 599,Tostegs elek trisk knivsliper for glatt og
ser ratert egg. Mykt gummibelegg på toppen gir godt grep under sliping. Fire gummiføt ter gir god frik sjon mot under laget.
Manuelt spor med utbyttbare keramiske
staver for skjer ping samt for sliping av
ser ratert blad.
Venst re og høy re side slipes hver for
seg på det diamantbelag te slipehjulet.
ON/OFF-bry ter, maskinen sliper uten
at du må holde knappen inne. Knivbladet set tes i sporet
og presses ned til
sliping star ter, dras
så sak te mot deg,
ca. 2,5 cm per sekund. Nor malt vil 10
runder på hver side
være nok til å kves-

30
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se en sløv egg. Så dras bladet gjennom
de keramiske stavene ca. 10 ganger med
et bestemt trykk. Egg vinkel kan ikke justeres. Prak tisk renseskuff med mag net
samler jernspon.
Sliper ikke innerste ca. 10 mm av
bladet. I test fikk vi egg av typen "kvass"
ved først å slipe slik bruksanvisningen
beskriver og så gjenta prosessen med
fjær lett trykk både på diamant skive og
keramiske staver. Engelsk bruksanvisning.
Prak tisk bruk
Flek sibilitet
Stør relse/soliditet

Totalt

6

Tormek T-4
Tormek, www.tormek.com
Type: Våtslipemaskin med lær skive
Vekt: 8000 gram
Pris: kr 2980,- + slipejig ger

ST I TE

ST

sak ser og øk ser fås som tilbehør. Innstillinger, impreg nering av lær skiven samt
bruk av vinkelmal er kort for klart i norsk
bruksanvisning. Et ter litt fram og tilbake
ble knivene svært skar pe. Det er ikke beskrevet hvordan råegg fjer nes, og det var
problematisk å fjer ne denne på lær skiva.
Maskinen fungerer slik den skal, men
det er en del småplukk som trekker ned:
Små innstillingshjul som er litt tunge å
bruke, må ha verk tøy for å stramme til
slipeskive, lengdejustering knivholder er
slar kete, AV/PÅ-bry ter på bak siden når
det slipes/skjer pes med rotasjonsretning, lange kniver kommer lett i konflikt
med avstandsskruer på slipejigg. Mangler løf tehåndtak.

BE

Scheppach TiGer 2000S
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Stor elek trisk bordmodell med slipestein, vannkar,
vinkelmåler, steinjusterer, lær skive og slipepastatube. Olje til lær skive følger ikke med. Slipejig ger
finnes som ekstraut styr, du kjøper det du trenger til
din sliping/skjer ping.
Slipestein med 220 kor ning, 4 cm bred og med
diameter 20 cm. Monteres/demonteres uten bruk
av verk tøy. Sliper ef fek tivt alt stål inklusive HSS.
Steinjusterer har en grov og en fin side. Med den fine
siden kan du justere slipesteinskorninga fra 220 til
1000 korn. Med den grove siden ak tiverer du slipesteinen for grovsliping.
Elmotor på 120 W og 10 000 timers levetid. Anbefalt driftstid er 30 min per time. Oppleves som stillegående og behagelig å jobbe med. Innstillinger har
store plastratt som er let te å operere med fing rene.
AV/PÅ-bry ter er plassert på toppen, lett tilgjengelig
og godt mer ket uansett om du sliper med eller mot
rotasjonsretning. Prak tisk, velplassert løf tehåndtak
på topp. Vinkelmåler kan tilpasses slipesteinen et ter
hvert som diameter endres, to mag neter for feste på
maskinen. Solid ABS-plast og helstøpt sink i overdel
gir en meget solid og varig ar beidsmaskin. Prak tisk
dryppbeskyt telse for å unngå søl på benken ved
bry ning av lange kniver fås kjøpt. Mag net i vannskål
holder på stålpar tikler. Meget grundig norsk bruksanvisning og bok med instruk sjoner og tips samt
instruk sjons-DVD følger med.
Sliping/skjer ping går raskt og med "meget kvass"
som resultat. 7 års garanti.
Prak tisk bruk
Flek sibilitet
Stør relse/soliditet

Totalt

9

Worksharp Ken Onion
Alterno, www.alterno.no
Type: Elek trisk båndsliper
Vekt: 1410 gram
Pris: kr 2249,-

Prak tisk bruk
Flek sibilitet
Stør relse/soliditet

Totalt

7
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Enkel og lett sliper med to flek sible
keramiske staver i stativ av solid ABSplast. Tåler oppvaskmaskin. Et par drag
gjennom er nok, ingen fare for varmgang/skade på herding.
Kort bruksanvisning trykt på under siden. For å slipe dras knivbladet
gjennom den v-for mede åpningen med
knivspissen ned, for å skjer pe med
spissen opp. Fungerer også for ser raterte blad. Da holdes kniven horisontalt,
og vinkles vek selvis høy re og venstre
når den dras gjennom. Sliper må holdes
fast med én hånd under bruk.
Sliping gjentas til kniven er passe
skarp. Så vendes knivspissen opp, og
skjer ping gjentas til kniven er skarp.
Ikke juster bar egg vinkel. Ved sliping
avgis fint metallspon. Rengjør der for
kniven et ter sliping.
I test fikk vi ikke knivbladene opp i
klassen "kvass" selv med å kjøre serier
med fjær lett trykk til slutt. Et sløvt knivblad blir mye kvassere enn det var, men
det stopper opp i klassen "ikke helt
kvass". Sliper ikke innerste ca. 5–10
mm av bladet. Finnes også i Professional modell bygd i 5 mm rust fritt stål.

Flek sibel elek trisk båndsliper
sliper
med en rekke innstillinger og
valg mulig heter, som har det du
trenger for sliping/skjer ping av
kniver, sak ser og div. redskap. Kan festes
festes
på benk, ideelt for frihåndssliping.
håndssliping. Sliperen
Sliperen går
ned i kjøkkenskuff, er relativt stille og renslig i
bruk.
Tydelig mer ket juster bar innstilling av egg vinkel mellom 15 og 30 grader, for reell egg vinkel
må disse talla ganges med to. 1,9 cm brede
og 30,5 cm lange slipebånd med fjær belastet
stramming og variabel hastig het. Knivsliperen
kommer med fem slipebånd, ekstra grov (P120),
grov (X65), medium (X22), fin (X4) og ekstra fin
(6000). Slipebeltet gir litt et ter under sliping, og
eg gen blir svakt konveks.
God veiledning som viser kor rekt egg vinkel,
slipebånd og hvor mange drag som trengs på
hver side. Kniven presses for sik tig mot båndet og
dras med ca. 2,5 cm/sek til kniv tuppen er midt
på slipebåndet.
Kanten på beltet sliper ser rater te eg ger og
bukåpnere. Fungerer også godt på saks og verktøy som f.eks. øks. For å komme til må av og til
slipeguiden demonteres, trekkes rett opp. Uten
slipeguide kan den også brukes håndholdt på
grove slipejobber som øk ser, gressklipper blad
mm. Hele slipebåndhodet kan roteres, og det er

MEL

DNG Norge, www.dng-norge.no
Type: Manuell med fjærende keramiske
staver
Vekt: 290 gram
Pris: kr 850,-

SE

Vulcanus Classic

K L A Sder-
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for lett å finne en god ar beids vinkel.
God engelsk bruksanvisning i pakken, god og
grundig norsk bruksanvisning på net tet. Egg vinkel på innstillingshjulet må ganges med to for å
få reell egg vinkel.
Hendig stør relse, støyer for holds vis lite. Spesielt med de grove slipebåndene blir det en del
slipestøv rundt maskinen. Laget for høy rehendte.
Kniver ble slipt med "meget kvass" som resultat. Sliping av bukåpner og ser rater te eg ger gikk
raskt og med "kvass" som resultat i test. Enkelt
og greit å slipe både saks og øks i test. Sentrerer
slipebåndet godt. Ikke problemer med "avsporing".

Prak tisk bruk
Flek sibilitet
Stør relse/soliditet

Totalt

8

Vulcanus pocket classic
DNG Norge, www.dng-norge.no
Type: Manuell med fjærende keramiske staver
Vekt: 65 gram
Pris: kr 600,Sammenlegg bar, liten, lett og kompakt enhet som
passer godt i lomma eller på tur i rygg sekken.
Sliper/skjer per både glat te og ser rater te blad. For
sliping dras kniven med et lett press gjennom den
v-for mede åpningen. Gjentas til kniven er passe
skarp. For skjer ping snus Pocket med fot støt ten
fra deg og prosessen gjentas. Det te er vist med
figurer på selve sliperen.
Test sliping viste at slipingen tar godt, og et ter
en del drag er knivbladet/sliperen full av jernfilspon. Et ter skjer ping blir eg gen bruk bar, men ikke
"kvass". Det te gjelder også når det for søkes med
først sliping, så skjer ping med mindre og mindre
press de 10 siste dragene.

Prak tisk bruk
Flek sibilitet
Stør relse/soliditet

Totalt

7
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Edge Craft Chefs Choice mod 700
Våpenlof tet, www.lava-norge.no
Type: Elek trisk med roterende slipeskiver
Vekt: 2168 gram
Pris: kr 1995,-

Tips oss!
Har du tips om en god
repor tasje om jakt, fiske
eller friluftsliv?
Send en mail til:
britt.pedersen@egmont.com

Elek trisk bordmodell med roterende skiver.
Står støtt på fire gummiknot ter. Sliper både
stålblad (kjøkkenkniver/jaktkniver/ser rater te
blad) og keramiske blad. Tre slipespor: Spor
1 for sliping av stålkniver, spor 2 for sliping
av keramiske kniver og spor 3 med ultrafin
diamant skive for polering og skjer ping av
både stål og keramisk. Vanlige kniver kjøres
i spor 1 og 3. Keramiske kniver i spor 2 og 3.
Ser rater te kniver kun i spor 3. Hvis du ikke
har keramiske kniver: Vurder Chefs Choice
mod 120.
Gir 30 grader egg vinkel både stål og keramisk. Fjærende plastprofil holder knivblad
stødig under sliping. Magnetoppsamler for
stålspon under spor 1. Slipestøv fra keramiske

Edge craft Chefs Choice mod 120
Våpenlof tet, www.lava-norge.no
Type: Elek trisk med roterende slipeskiver
Vekt: 2045 gram
Pris: kr 1499,Elek trisk bordmodell med roterende skiver.
Slipe-/skjerpeprosessen skal lage struk tur
på egg. (Trizor-Plus Edge): Yt terst en glatt
tradisjonell sliping, like ovenfor denne en
fin-ser ratert sone og lengst opp en grov-serratert sone. Sliper kjøkkenkniver, jaktkniver
og ser rater te blad (spor 3). Står stødig på fire
gummiknot ter. 3 slipespor, spor 1 med grov
diamant for sliping av meget sløve/ødelag te
egger,
eg ger, spor 2 med fin diamant
diamant for finsliping
finsliping
og spor 3 for polering
polering og skjerping
skjer ping av eggen.
eg gen.

kniver må fjer nes med støvsuger. Rensesystem for skiva i spor 3. Det te, samt rensing av
slipestøv inne i sliperen, ut føres årlig. Hvis du
har skjer pet en keramisk kniv, rens den fine
diamantskiva før du skjer per en stålkniv.
Knivbladet set tes ned i sporet og en vanlig
kjøkkenkniv dras med jevn bevegelse gjennom på 4–5 sekunder. Alter nerende sliping
venstre/høy re inntil 10 ganger på hver side
ved sløv egg. Fort sett til du får en jevn råegg
langs hele bladet. I spor 3 dras det gjennom
to ganger på hver side for å skjer pe. 3 års garanti. Engelsk bruksanvisning.
I test kom vanlige knivblad opp i "kvass",
men den siste finishen mang ler. Muligens fordi det under skjer ping oppstår litt vibrasjon i
knivbladet. Ikke testet på keramiske kniver.

Prak tisk bruk
Flek sibilitet
Stør relse/soliditet

Totalt

7

Har manuell rengjøringsmekanisme for poleringsskivene i spor 3.
Fjærende plastprofil holder kniv vinkel
stødig under sliping. Knivbladet holdes horisontalt og føres ned i sporet. Nor malt er det
nok med ett drag på venstre og ett på høy re
i hvert steg (spor). Ved behov dras kniven
gjennom to ganger.
I test kom flere knivblad i gruppen "meget
kvass" et ter to drag gjennom i spor 2 og 3.
Resten stoppet på "kvass". Sliping/skjer ping
går raskt, enkelt og kontrollert. 3 års garanti.
Norsk bruksanvisning følger. Kort engelsk på
maskinen.
Prak tisk bruk
Flek
Fleksibilitet
sibilitet
Stør
Størrelse/soliditet
relse/soliditet

Totalt
Totalt

7

