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De Bohle online-shop
De Bohle online-shop biedt u niet 

alleen 24 uur per dag overzichtelijk en 
informatief het meest actuele aanbod: bij 
online bestellingen profiteert u van nog 
meer voordelen. Snellere verwerking van de 

order, geen minimum orderwaarde en altijd 
extra korting op de lijstprijzen maken online 
bestellen bij Bohle nog aantrekkelijker.
 

Verheug u op nog meer  overzichtelijkheid, 
prestatie en functionaliteit.
 
www.bohle.nl

Geschikt voor alle systemen

Klantenbereik met online en offline  
bestelhistorie

Overzichtelijk productpresentatie met 
filterfunctie

Altijd actuele aanbiedingen en  
opruimingsartikelen.

Comfortabele zoekfunctie

24/7 het actuele productprogramma met 
uw individuele prijzen.
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Seminars

Workshops&emi
orksh

Ontdek Bohle
Bohle is de grootste fabrikant en 

aanbieder van gereedschappen, 
machines en verbruiksmaterialen voor de 
glasbewerking en –veredeling. De in 1923 
opgerichte famillieonderneming wordt 
vertegenwoordigd door 320 medewerkers 

in verschillende landen. Ingedeeld in de 
productdivisies handling, snijtechniek, 
(handmatig en industrie), glasverlijming, 
beglazing, gereedschappen, machines, 
beslag en oppervlaktetechniek, biedt het 
assortiment een totaalprogramma voor 

handwerk, handel en industrie.

Het Bohle bezoekerscentrum

In het Bohle bezoekerscentrum in Haan, 
Duitsland, presenteren wij onze producten 

in een grote ruimte. Of het nu gaat om 
beslag, machines, meetgereedschappen of 
verbruiksmateriaal: alle producten kunnen 
uitvoerig  
getest worden. Daarnaast is er een shop 
met meeneem-artikelen. 

Bezoek ons – wij verheugen ons op uw 
komst! 

Planningshandboek en designhandboek

Met de nieuwe oplage van onze 
beslagcatalogus geven wij u 

direct twee praktische hulpmiddelen in 
de hand: Een designhandboek en een 
planningshandboek.
 
Het planningshandboek is meer dan 
700 pagina’s dik en bevat alle relevante 
technische gegevens, tekeningen en 
prijzen. Het is de basis om uw projecten 
snel uit te werken.
 

Het designhandboek dat u in handen 
hebt, bevat rond de 160 pagina’s met alle 
productlijnen die aan de hand van talrijke 
toepassingsfoto’s geïllustreerd zijn. Deze 
catalogus is uitermate schikt om samen 
met uw eindklant een keus te maken in het 
design van het glasbeslag. Overzichtelijke 
tabellen wijzen de weg naar de passende 
producten. 

De Bohle glas-academy

De Bohle glas-academy biedt u een 
omvangrijk seminarprogramma in vele 

thema’s van de glasbewerking. Leer de 
nieuwe technieken kennen of verdiep uw 
kennis over bekende bewerkingen. 

Onze praktijkseminars:
 UV-verlijming
 oppervlakteverlijming
 handmatig glassnijden
 schuifdeurbeslag 

Bij iedere seminar zijn inbegrepen:
  seminardocumenten 
  gebruik van oefenmaterialen en ge  

 reedschappen 
  maken van monsters 
  bewerken van individuele probleemstel 

 lingen
  drankjes, snacks en middageten 
  Bohle seminar-certificaat 

Alle actuele seminars vindt u op www.
bohle.nl 



®

De Bohle productmerken
Aan onze producten stellen wij hoge 

kwaliteitseisen. Aan onze service ook. 
De Bohle filsofie omvat niet alleen vakbe-
kwame adviezen bij gebruikerstechnische 
vragen of ondersteuning bij de productkeu-

ze. Wij begeleiden u ook bij uw dagelijkse 
werkzaamheden: Met buitendienstbezoe-
ken en kennisoverdracht.

De Bohle productmerken zijn ontstaan in 
de 85-jarige ondernemersgeschiedenis 
en staan niet alleen voor kwaliteit, maar 
gelden ook als synoniem voor hele pro-
ductsoorten.

Het merk Silberschnitt® biedt met zijn keuze het grootste produktprogramma rondom het snijden en breken van glas.

Veribor® geldt sinds langere tijd in de branche als synoniem voor betrouwbaarheid en veiligheid in de vacuümtechniek.

Bij Verifix® vindt de glasprofi alles van UV-lijmen tot aan fixeer- en doseerhulpen: alle producten, die bij het vervaardigen van hoogwaar-
dige verlijmingen met een lange levensduur nodig zijn.

Het bekende merk Diamantor® biedt u speciale glassnijders zowel als een groot assortiment van diamantgereedschappen voor kleinere 
machines.

Met BriteGuard® is het Bohle gelukt, een oppervlaktebeschermingssysteem te ontwikkelen, dat nieuwe maatstaven zet.
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90% van alle orders verlaten binnen 18 uur ons magazijn. Verzendgarantie: 
Online bestellingen worden met voorrang behandeld en nog 
dezelfde dag, mits voor 14.00 uur besteld, verstuurd. 
Wanneer dit niet het geval is betaald u geen verzendkosten.

Telefoon / fax / Email
Maandag - donderdag 8.00 - 17.00 uur
Vrijdag 8.00 - 14.30 uur
Tel.  +31 318 553151
Fax.  +31 318 519859
Email.  info@bohle.nl

De exacte prijzen vindt u in de catalogus. Doe uw voordeel met 
onze staffelprijzen.
Grotere hoeveelheden kunt u individueel aanvragen

Direct zicht op uw individuele prijzen .
Daarnaaste maandelijks aantrekkelijke acties, exclusief voor 
Online-shop-klanten.

Internet
www.bohle.nl 

24 uur / 365 dagen

Onze bestelmogelijkheden:

Prijzen Prijzen

Verzenden* Verzenden*

Verzendkosten
Pakketdienst tot 15 kg  € 9,00
Pakketdienst tot 30 kg  € 17,50
Pakketdienst tot 50 kg  € 25,00
Expediteurszendingen op aanvraag
Minimale bestelwaarde  € 50,00
Handlingskosten voor orders onder € 100  € 8,00

* Verzendgarantie
 De verzendgarantie is alleen van toepassing op artikelen die uit voorraad leverbaar zijn. Bij alle andere artikelen is de verzendgarantie niet van toepassing.
 De verzendgarantie is enkel geldig van maandag tot vrijdag. Daarmee dus niet op zaterdag, zondag en nationale Duitse feestdagen.
 Ze geldt alleen voor pakketzendingen via GLS, niet voor buitenmaatse zendingen die via expediteur verzonden dienen te worden.
 De verzendgarantie kan niet gegeven worden wanneer er sprake is van invloeden van buitenaf,  zoals stakingen en weersinvloeden, waar Bohle geen controle op kan  

 uitoefenen.
 Bohle behoudt zich het recht voor om de verzendgarantie op elk moment te kunnen veranderen of te beëindigen.



Verzending
Uw bestelling bezorgen wij direct bij u aan huis. Wij zorgen ervoor, dat alles goed verpakt en veilig aankomt. De artikelen worden 
door ons, zonder meerkosten voor u, tegen transportschade verzekerd. Wanneer er werkelijk iets beschadigd is, ontvangt u kostenloos 
vervanging. Voorwaarde is wel, dat u in het geval van schade juist handelt. (zie “handelen bij transportschade” in de inhoudsopgave) 
Wij kiezen voor u de snelste en goedkoopste manier van verzending. Alles, dat zich als pakket laat versturen, wordt geleverd door de 
pakketdienst. Grotere zendingen worden per expediteur verstuurd.

Levertijd
Ons doel is, uw orders binnen zo kort mogelijk tijdsbestek uit te leveren. In de regel brengen wij artikelen die op voorraad zijn, dezelfde 
dag naar de verzendafdeling. Orders uit de Bohle Online Shop worden voorgetrokken, bij binnenkomst van de order voor 12.00 uur, worden 
voorraadorders diezelfde dag nog verstuurd.

Afhalen
Afhaaltijden  Maandag tot donderdag 08.00 tot 15.00 uur.
  Vrijdag 08.00 uur tot 12.00 uur

Afhalen is in ons centrale magazijn in Haan, Duitsland mogelijk na overleg met onze medewerkers. 

Terugname
Natuurlijk kunt u verkeerd of teveel bestelde artikelen retourneren, zolang deze ongebruikt, in originele verpakking zijn en in nieuwstaat 
verkeren. De terugname veroorzaakt echter veel werk, hierdoor berekenen wij voor iedere terugname 15% retournamekosten, met een 
minimum van € 10,00. Stuurt u retouren s.v.p. niet commentaarloos terug, neem van te voren contact op met onze medewerkers en voeg 
een begeleidend schrijven toe. Dank u wel! 

En na de bestelling?
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Inhoud

Glassnijden · glasbreken · producten voor de glaskunst

Snijwieltjes · snijwielhouder · mesjes voor het snijden van folies · compleet oplossingen · snijvloeistof 
voor maschinaalsnijden · toebehoren

Glasslijpen · glasboren · glaszagen

Zuigheffers · draaghulpen · hefinrichtingen

Toebehoren voor het zetten van glas · gereedschappen, manueel · reinigingsproducten/oppervlakte-
bescherming · foliesystemen · handdruk- en accukitpistolen · meetgereedschappen · electro- en per-
sluchtgereedschap · werkbeveiliging · montage van autoruiten

BriteGuard® . coaten ruwe oppervlakken . coaten gladde oppervlakken . onderhoud en verzorging . 
toebehoren

Reiniging en voorbehandeling · fixeren en positioneren · verlijmen · doseerhulpen voor UVA-lijmstoffen · 
uitharden · glaslijm-sets · glasverlijming in de meubelbouw

Machines om glas te slijpen · machines om glas te boren · wasmachines · zandstralen · autoclaaf-vrij 
lamineren · werkplaatsuitrusting

Glasbodemdragers · glasplaatdragers · spiegelbevestigingen · punt- en afstandhouders · ventilatoren en door-
spreekinrichtingen · veren en klemmen 

Nieuw in het programma
Nieuw product, respectievelijk voor het eerst in deze
catalogus.

Risicogoederen
Het product is, afhankelijk van de uitvoering, transportvorm en plaats
van bestemming, als risicogoed aan te geven - vraagt u naar de details
bij diegene die uw bestelling behandelt.



Glassnijden en -breken

Industriële snijtechniek

Glaslijpen ∙ Glasboren ∙ Glaszagen

Glas Handling

Glaszetten

Oppervlaktebescherming

Glasverlijming
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Index

Glasbewerkingsmachines

Glasbeslag en profielen

Bulkgoed
Het product is, afhankelijk van de uitvoering, transportvorm en plaats van bestemming, als bulkgoed aan te geven - vraagt u naar de details bij 
diegene die uw bestelling behandelt.
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Glassnijden & Glasbreken
Aan	het	begin	van	de	bewerking	
van	vlakglas	staat	het	snijden	en	
breken	van	grote	panelen	in	kleinere	
deelstukken.	Bij	het	krassen	in	het	
oppervlak	ontstaan	er	spanningen	die	
bij	gecontroleerd	buigen	-	handmatig	
of	met	behulp	van	gereedschap	-	tot	
het	gewenste	breken	leiden.	Enkel	door	

het	gebruik	van	geschikt	gereedschap	
is	het	gegarandeerd	dat	de	breuk	op	
precies	de	gewenste	plaats	gebeurt.	
De	eerste	artikelen	die	Josef	Bohle	
in	1923	maakte,	waren	gereedschap-
pen	voor	het	snijden	en	breken	van	
glas.	Merken	zoals	Silberschnitt®	en	
Diamantor®	zijn	bekend	over	de	hele	

wereld.	Deze	tak	van	de	productie	
behoort	tot	de	kenmerklijke	com-
petentie	van	Bohle.	Hier	vindt	u	de	
omvangrijkste	keuze	aan	gereedschap	
voor	het	snijden	en	breken	van	glas,	
wereldwijd!	
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|01 Glassnijden (manueel)

Bij	het	snijden	van	cirkels,	ellipsen	of	segmentbogen,	het	maken	van	rand-	en	hoekuitsparingen	of	
dikglas	bewerking:	bij	het	Silberschnitt®	systeem	2000	volstaat	een	enkele	glassnijder	als	basis	voor	alle	
toepassingen.	Producten,	die	onderdeel	van	dit	veelzijdige	systeem	zijn,	herkent	u	op	de	volgende	pagina’s	aan	
het	Silberschnitt®	2000	logo.

Het Silberschnitt® systeem 2000

Olieglassnijders
De	perfecte	snede	vraagt	snijvloeistof	-	zowel	voor	het	gemakkelijk	openen	van	de	snede	(de	vloeistof	dringt	diep	in	de	door	de	glassnijder	
getrokken	kras)	als	ook	voor	de	smering	van	as	en	wieltje.	Maak	het	uzelf	eenvoudiger	en	gebruik	een	glassnijder	met	geïntegreerd	reservoir	voor	
snijvloeistof.

Silberschnitt® 2000 Olieglassnijder- perfect glassnijden en breken

Deze	unieke	olieglassnijder	is	de	basis	van	het	Silberschnitt®	systeem	2000.	Door	een	mogelijke	individuele	aanpassing	is	zelfs	compliceerd	
gebruik	vrij	simpel	-	voor	dik	of	dun	glas,	rechte-	en	modelsneden.	Voortreffelijke	snijresultaten	in	combinatie	met	de	ergonomische	dwarsgreep!

Olieglassnijders	Silberschnitt®	2000	MASTER
Perfect	glassnijden	en	breken	door	toevoer	van	snijvloeistof.	Toplife	
snijwieltje	·	2-	ventiel-techniek	voor	optimale	toevoer	van	snijvloeistof	·	
robuuste	messinggreep	·	ronde	snijkop	met	slepend	geleid,	verwisselbaar	
snijwieltje-	

	Snijhoek	155°	·	liniaalafstand	6	mm	·	Glasdikte	6	-	15	mm

Art.-nr.

BO 2000.M



12 Prijzen	vindt	u	in	de	prijslijst	of	in	de	online	shop.

Olieglassnijders	Silberschnitt®	2000	STANDARD
Perfect	glassnijden	en	breken	door	toevoer	van	snijvloeistof.	Toplife	snijwieltje	·	2-	ventiel-techniek	voor	optimale	
toevoer	van	snijvloeistof	·	robuuste	messinggreep	·	ronde	snijkop	met	slepend	geleid,	verwisselbaar	snijwieltje-	

	Snijhoek	145°	·	liniaalafstand	6	mm	·	Glasdikte	tot	6	mm

Art.-nr.

BO 2000.S Olieglassnijders

Olieglassnijders	Silberschnitt®	2000	POWER
Perfect	glassnijden	en	breken	door	toevoer	van	snijvloeistof.	Toplife	snijwieltje	·	2-	ventiel-techniek	voor	optimale	
toevoer	van	snijvloeistof	·	robuuste	messinggreep	·	ronde	snijkop	met	slepend	geleid,	verwisselbaar	snijwieltje-	

	Snijhoek	158°	·	liniaalafstand	6	mm	·	Glasdikte	tot	19	mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 2000.P Silberschnitt®	2000.P	Power	olieglassnijder

Vervangsnijkop	Silberschnitt®	2000
Voor	Silberschnitt®	2000	olieglas-	en	rondsnijders	

Art.-nr. Glasdikte · Snijhoek · Omschrijving

BO 2449.0 0,8	-	2	mm	·	Snijwielhouder	120°	

BO 2449.1 1	-	2	mm	·	Snijwielhouder	127°	

BO 2449.2 2	-	4	mm	·	Snijwielhouder	135°	

BO 2449.3 3	-	5	mm	·	Snijwielhouder	140°	

BO 2449.4 4	-	6	mm	·	Snijwielhouder	145°	

BO 2449.5 4	-	8	mm	·	Snijwielhouder	150°	

BO 2449.6 6	-	12	mm	·	Snijwielhouder	155°	

BO 2449.7 12	-	19	mm	·	Snijwielhouder	158°	

BO 2449.8 19	-	25	mm	·	Snijwielhouder	160°	

BO 2449.9 19	-	25	mm	·	Snijwielhouder	165°	

BO 2449.10 Set	met	alle	10	snijhoeken	

BO 2449.11 Set	135°,	145°,	155°,	158°	

Dwarsgreep	voor	olieglassnijder	Silberschnitt®

Dwarsgreep	ter	bevestiging	aan	de	Silberschnitt®	glassnijders	2000.0/4000/5000/448.0	·	betere	ergonomie	·	
individueel	op	iedere	handgrootte	in	te	stellen	·	optimaal	overbrengen	van	een	hogere	snijdruk

Art.-nr.

BO 2045.0 Dwarsgreep	voor	olieglassnijder	Silberschnitt®
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Silberschnitt® 5000 olieglassnijder - Optimale snede voor een kleine prijs!

De	nieuwe	Silberschnitt®	5000	glassnijder	is	voorzien	van	een	hardmetalen	snijwieltje	met	geoptimeerde	geometrie.	Afgestemde	snijhoek	en	
slijping	zorgen	voor	optimale	snijresultaten	met	buitengewone	kwantenkwaliteit.	De	speciaal	geproduceerde	kopplaat,	gemaakt	uit	verschillende	
grondstoffen	biedt	een,	in	vergelijk	met	concurrende	producten,	tweemaal	zo	hoge	standtijd.	De	Silberschnitt®	5000	overtuigt	daarbij	door	zijn	
uitstekende	oliedoorvoer,	zelfs	bij	de	zwaartse	omstandigheden.	Verkrijgbaar	met	messing-	of	kunststof	tank.

Olieglassnijders	Silberschnitt®	5000	messing	greep
Messinggreep	.	brede	kopplaat	.	origineel	Toplife	kwaliteit	met	
geoptimeerde	geometrie	en	duidelijk	hogere	standtijd	·	Uitstekende	prijs-
kwaliteitverhouding

	Snijhoek	140°	·	liniaalafstand	2,5	mm	·	Brede	kopplaat	

Art.-nr. Omschrijving

BO 5000.0 Messing	greep

Olieglassnijders	Silberschnitt®	5000	Kunststof	greep
Transparante	blauwe	kunststof	greep	.	brede	kopplaat	.	originele	Toplife	
kwaliteit	met	geoptimeerde	geometrie	en	duidelijk	hogere	standtijd	·	
Uitstekende	prijs-kwaliteitverhouding

	Snijhoek	140°	·	liniaalafstand	2,5	mm	·	Brede	kopplaat	

Art.-nr. Omschrijving

BO 5001.0 Kunststof	greep
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Reserve-snijkop	Silberschnitt®	5000
Voor	alle	Silberschnitt®	olieglassnijders	en	Speed	Cutters

	Snijhoek	140°	·	liniaalafstand	2,5	mm

Art.-nr. Omschrijving · Snijhoek · Kopplaat

BO 5010.0 Reserve-snijkop	·	140°	·	breed

Olieglassnijders	Silberschnitt®	4000	Active	Plus
Voor	het	snijden	van	glas	met	coating	·	„Active“-	verhindert	het	blokkeren	van	het	snijwieltje	door	loskomende	
deeltjes	van	de	coating	

	Snijhoek	138°	·	liniaalafstand	2,5	mm	·	Brede	kopplaat	

Art.-nr.

BO 4000.0EA Olieglassnijders

Smalle	snijkop	Silberschnitt®	Active	Plus
Voor	het	snijden	van	glas	met	coating	·	„Active“-	verhindert	het	blokkeren	van	het	snijwieltje	door	loskomende	
deeltjes	van	de	coating	

	Snijhoek	138°	·	liniaalafstand	2,5	mm

Art.-nr.

BO 5010.3 Silberschnitt®	snijkop	Active	plus

Olieglassnijders	Silberschnitt®	4000
Ergonomisch	gevormde	messinggreep

	Snijhoek	138°	·	liniaalafstand	2,5	mm	·	Kopplaat	draaibaar	30°	·	Smalle	kopplaat

Art.-nr. Omschrijving · Kopplaat

BO 4000.1 Olieglassnijders

BO 4010.1 Reserve	snijkop,	smal	·	138°

Olieglassnijders	Silberschnitt®	4000
Transparant	blauwe	greep

	Snijhoek	138°	·	liniaalafstand	2,5	mm	·	Kopplaat	draaibaar	30°	·	Smalle	kopplaat

Art.-nr. Omschrijving · Kopplaat

BO 4001.1 Olieglassnijders

BO 4010.1 Reserve	snijkop,	smal	·	138°

Snijkop	Silberschnitt®

Voor	alle	Silberschnitt®	olieglassnijders	en	Speed	Cutters

	Snijhoek	138°

Art.-nr. Omschrijving · Kopplaat

BO 4010.1 Reserve	snijkop,	smal	·	138°
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Betrouwbare Silberschnitt® olieglassnijders

De	sinds	jaren	bewezen	Silberschnitt®	olie	glassnijders,	zowel	die	in	de	traditionele	vorm	als	ook	die	met	de	steunmanchet	van	rubber,	zijn	nu	ook	
uitgevoerd	met	de	nieuwe	4000	snijkop.	Een	aanzienlijke	vooruitgang	van	kwaliteit	en	levensduur!	

Olieglassnijders	Silberschnitt®	voor	glas	in	lood	
Met	verwisselbare	kopplaat	·	hoogwaardig	hardmetalen	snijwieltje	·	Kunststof	heft	met	transparant	reservoir	·	
messing	greep	·	traditionele	vorm·	Het	grotere	snijwieltje	dient	als	voeringshulp	bij	het	snijden	van	sjablonen

	Snijhoek	127°	·	liniaalafstand	2,5	mm

Art.-nr. Omschrijving · Snijhoek

BO 441.5 Smalle	kopplaat	·	127°

BO 4010.5 Smalle	kopplaat

Olieglassnijders	Silberschnitt®

Met	verwisselbare,	brede	kopplaat	·	hoogwaardig	hardmetalen	snijwieltje	·	Kunststof	heft	met	transparant	reservoir	·	
messing	greep	·	traditionele	vorm

	Snijhoek	140°	·	liniaalafstand	2,5	mm

Art.-nr. Omschrijving · Snijhoek · Kopplaat

BO 441.0 Beweeglijke	snijkop	30°	

BO 441.2 Vaste	snijkop	

BO 5010.0 Reserve-snijkop	·	140°	·	breed

Olieglassnijders	Silberschnitt®

Met	verwisselbare	snijkop	·	hardmetalen	snijwieltje	·	messing	uitvoering	met	rubberen	manchet	·	optie:	BO	2045.0	
dwarsgreep

	Snijhoek	138/140°	·	liniaalafstand	2,5	mm	·	Kopplaat	draaibaar	30°

Art.-nr. Omschrijving · Snijhoek · Kopplaat

BO 448.8 Brede	kopplaat	·	140°

BO 447.8 Smalle	kopplaat	·	138°

BO 5010.0 Reserve-snijkop	·	140°	·	breed
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Bohle	Speed	Cutter
Voor	het	snel	en	makkelijk	snijden	van	grote	series	glasplaten.	Met	
geïntegreerde	snijvloeistoftoevoer	·	incl.	snijkop	met	Toplife	snijwieltje	

	Snijhoek	138°

Art.-nr. Snijbreedte · Omschrijving · Snijhoek

BO 4580.0 110	-	600	mm

BO 4580.1 110	-	1200	mm

BO 4580.2 110	-	1800	mm

BO 4580.5 Reservesnijkop,	compleet

BO 4580.6 Reserverol

BO 4580.7 Reserve-snijkop	138°

BO 4580.145 Reserve-snijkop	145°

BO 4580.155 Reserve-snijkop	155°

Olieglassnijders	Toyo
met	tapwiel

	Snijhoek	138°	·	liniaalafstand	2,5	mm	·	HM-Schneidrädchen

Art.-nr. Model · Snijkop · Greep

BO 6021294 TC17VVB	·	breed	·	messing

BO 6021295 TC17VVP	·	breed	·	kunststof

BO 6021201 TC10B	·	smal	·	messing

BO 6021204 TC	1	P	·	smal	·	kunststof

BO 6021203 Reserve	snijkop,	smal

BO 6021296 Reserve	snijkop,	breed
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Glassnijders met hardmetaal-snijwieltje
Snijwieltjes	van	hardmetaal	zijn	de	beste	garantie	voor	de	combinatie	van	uitstekende	snijprestatie	plus	lange	levensduur.	De	lange	ervaring	van	
Bohle	in	de	productie	van	deze	wieltjes	voert	tot	de	hoogste	kwaliteit	op	ieder	vlak.	

Speciaalglassnijder	Silberschnitt®	2000
Toplife-snijwieltje	-	kunststof	greep	-	kan	voor	het	breken	onder	de	snede	
gelegd	worden	-	lichte	kopplaat	van	speciale	metaallegering	-	lichte	loop

	Snijhoek	138°	·	liniaalafstand	2,5	mm	·	Glasdikte	2	-	6	mm

Art.-nr. Kunststof greep

BO 2004.0 blauw

BO 2004.01 oranje

HM-glassnijder	Silberschnitt®

Houten	heft	·	verwisselbaar,	gehard	rozet	·	uitgelezen	hardmetaalsoorten	garanderen	een	hoge	slijtvastheid	·	
bijzonder	geschikt	voor	dikke	en	harde	glassoorten

	Snijhoek	135°	·	liniaalafstand	2,5	mm	·	Hardmetalen	snijwieltjes	5	mm	ø

Art.-nr. Omschrijving

BO 400.0 HM-glassnijder	

HM-glassnijder	Silberschnitt®

HM-snijwieltje	voor	dun	of	hard	glas

	Snijhoek	120°

Art.-nr. Omschrijving

BO 400.1 HM-glassnijder
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HM-	glas-	en	tegelsnijder	Silberschnitt®

Ergonomisch	kunststof	heft	speciaal	voor	het	snijden	van	tegels	met	hoge	krachtoverbrenging	.	uitwisselbaar	gehard	
rozet	met	een	hm-wieltje	ø	5	mm

	Snijhoek	135°	·	liniaalafstand	2,5	mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 410.0 HM-	glas-	en	tegelsnijder

Hardmetalen	wieltje	Silberschnitt®	Basic
Voor	glassnijder	BO	400.0,	Bo	410.0	en	BO	400.1

	Slijping	Basic	·	Diameter	5	mm	·	Dikte	1	mm	·	Boring	1,3	mm

Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 02B120 120°	·	Basic	·	10	stuks

BO 02B135 135°	·	Basic	·	10	stuks

BO 02B120H 120°	·	100	stuks	·	BO	400.1

BO 02B135H 135°	·	100	stuks	·	BO	400.0	/	410.0

Reserverozet	Silberschnitt®

Voor	glassnijder	BO	400.0,	Bo	410.0	en	BO	400.1

	Hardmetalen	snijwieltjes	met	5	mm	ø

Art.-nr. Snijhoek · Verpakking

BO 401.120 120°	·	10	stuks

BO 401.135 135°	·	10	stuks

Standaard	voor	glassnijders
Aluminium	uitvoering	voor	veilige	opslag

Art.-nr.

BO 671.1 Standaard	voor	glassnijders

HM-glassnijder	Diamantor®

	Snijhoek	135°	·	liniaalafstand	2,5	mm

Art.-nr.

BO 260.0 HM-glassnijder	
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Dikglassnijder	Silberschnitt®	2000
Hoge	snijdruk	.	kogelgelagerd,	slepend	gevoerde	snijwielhouder	.	snijwieltje	in	Toplife	kwaliteit	.	met	ronde	snijkop	
en	draaibare	greep

	Snijhoek	158°	·	liniaalafstand	6	mm	·	Glasdikte	tot	19	mm

Art.-nr. Omschrijving · Glasdikte · Snijhoek

BO 2003.0 Dikglassnijder

BO 2449.7 12	-	19	mm	·	Snijwielhouder	158°

Glasbuizensnijder
Vernikkeld	·	voor	glazen	buizen	van	4-30	mm	doorsnede

	Snijhoek	90°

Art.-nr. Omschrijving · Snijhoek

BO 5000117 Glasbuizensnijder

BO 5000118 Reservewieltje	90°

Glassnijders met stalen snijwieltje
Snijwieltjes	van	gehard	staal	behoorden	tot	de	eerste	artikelen,	die	Josef	Bohle	in	1923	produceerde.	De	bekendste	glassnijder	ter	wereld,	de	
legendarische	100.0,	is	daarmee	uitgerust.	Glassnijders	met	wieltjes	van	staal	zijn	beproefd	omwille	van	hun	prijs	en	doelmatigheid.

Glassnijders	Silberschnitt®

6	snijwieltjes	van	gelegeerd	staal	met	een	gepatenteerde	speciale	harding	
garanderen	optimale	snijkwaliteit	en	een	lange	levensduur.	Rozetten	en	
kopplaten	zijn	vernikkeld.	Een	in	olie	gedrenkte	viltring	zorgt	voor	smering	
van	de	wieltjes	en	assen.	Het	heft	is	uitgevoerd	in	
milieuvriendelijk	hout.	Er	worden	uitsluitend	ecologische	houtsoorten	
gebruikt.	De	Silberschnitt®	glassnijders	zijn	bijzonder	effectief,	omdat	de	
wieltjes	en	rosetten	zijn	te	vervangen.	De	glassnijders	zijn	geschikt	voor	
het	algemene	snijden	van	glas.

	Snijhoek	130°	·	liniaalafstand	2,5	mm	·	Glasdikte	3	-	10	mm	·	
Verpakkingseenheid	12	stuks

De echte! 
Miljoenen	keren	bewezen	
en	wereldwijd	bekend.	De	

meest	verkochte	glassnijder	
ter	wereld.

Art.-nr.

BO 100.0
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Reserverozet	Silberschnitt®

Vervangrozet	voor	Silberschnitt®	glassnijder	en	voor	rondsnijder	BO	516.0

	Snijhoek	130°	·	Verpakkingseenheid	12	stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 101.0 Silberschnitt®	HM-rozet

Reservewieltje	Silberschnitt®

Roestvrij	staal	met	speciale	harding	·	voor	Silberschnitt®	glas-	en	rondsnijder

	Snijhoek	130°	·	Verpakkingseenheid	10	dozijn	in	praktische	verpakking

Art.-nr. Omschrijving

BO 102.0 Reservewieltje

Reservewieltje	Silberschnitt®

Roestvrij	staal	met	speciale	harding	·	voor	Silberschnitt®	glas-	en	rondsnijder

	Snijhoek	130°	·	Verpakkingseenheid	12	stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 102.1 Reservewieltje

Glassnijder	Silberschnitt®

Zware	uitvoering

	Snijhoek	130°

Art.-nr. Omschrijving

BO 110.0 Glassnijder

Glassnijder	Diamantor®

Rond	heft	.	Met	één	staalwieltje

	Snijhoek	130°	·	liniaalafstand	1,5	mm	·	Verpakkingseenheid	12	stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 200.1 Glassnijder
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Gereedschap voor dik glas
De	belangstelling	voor	het	bewerken	van	dik	glas	wordt	alsmaar	groter,	maar	kan	afhankelijk	van	de	glaskwaliteit	en	de	gestelde	eisen	nog	wel	
eens	tot	moeilijkheden	leiden	bij	het	verkrijgen	van	het	gewenste	resultaat.	De	oplossing:	de	innovatieve	Bohle	artikelen	voor	het	bewerken	van	
dik	glas.	Modelsneden,	breken,	snijden,	wat	dan	ook	-	hier	vindt	u	alles	wat	u	nodig	heeft!

Dikglas-snijset	in	aluminium	koffer
Deze	koffer	bevat	al	het	gereedschap	om	ronde	en	rechte	sneden	te	
maken.	Bij	een	glasdikte	van	25	mm	raden	wij	snijwielhouder	BO	2449.8	
met	160°	snijwieltje	en	snedeopener	710.1	aan.	Olieglassnijder	BO	2000.P	
POWER	en	aluminium	koffer	inbegrepen.

	Glasdikte	tot	25	mm	·	Diameter	max.	120	cm

Art.-nr.

BO 2740.0

Deze set bevat de volgende artikelen:
BO 2000.P Olieglassnijders 1 stuk
BO 2045.0 Dwarsgreep voor olieglassnijder Silberschnitt® 1 stuk
BO 702.0 Silberschnitt® glasbreektang 1 stuk
BO 710.0 Silberschnitt® snijslagopener voor dik glas 1 stuk
BO 521.0 Silberschnitt® dikglasrondsnijder 1 stuk
BO 5002800 Silberschnitt® dikglas-snijvloeistof 1 fles
BO 5002810 Dispenser voor snijvloeistof 1 stuk

Olieglassnijders	Silberschnitt®	2000	POWER
Perfect	glassnijden	en	breken	door	toevoer	van	snijvloeistof.	Toplife	snijwieltje	·	2-	ventiel-techniek	voor	optimale	
toevoer	van	snijvloeistof	·	robuuste	messinggreep	·	ronde	snijkop	met	slepend	geleid,	verwisselbaar	snijwieltje-	

	Snijhoek	158°	·	liniaalafstand	6	mm	·	Glasdikte	tot	19	mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 2000.P Silberschnitt®	2000.P	Power	olieglassnijder
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Reservesnijwielhouders
Voor	Silberschnitt®	2000	olieglas-	en	rondsnijders	

Art.-nr. Glasdikte · Snijhoek

BO 2449.7 12	-	19	mm	·	Snijwielhouder	158°	

BO 2449.8 19	-	25	mm	·	Snijwielhouder	160°	

Dwarsgreep	voor	olieglassnijder	Silberschnitt®

Dwarsgreep	ter	bevestiging	aan	de	Silberschnitt®	glassnijders	2000.0/4000/5000/448.0	·	betere	ergonomie	·	
individueel	op	iedere	handgrootte	in	te	stellen	·	optimaal	overbrengen	van	een	hogere	snijdruk

Art.-nr.

BO 2045.0 Dwarsgreep	voor	olieglassnijder	Silberschnitt®

Dikglassnijwagenset	Silberschnitt®	2000
Met	Bohle	linealen	(10	mm)	te	gebruiken.	Samen	met	de	Silberschnitt®	olieglassnijder	2000.P	POWER	(inbegrepen)	
wordt	door	het	slepend	geleide	snijwieltje	en	de	geïntegreerde	toevoer	van	snijvloeistof	een	uitstekend	resultaat	
bereikt.	Bij	een	glasdikte	van	25	mm	raden	wij	snijwielhouder	BO	2449.8	met	160°	snijwieltje	aan.

	Glasdikte	tot	25	mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 2720.0 Dikglassnijwagenset

Deze set bevat de volgende artikelen:
BO 2000.P Olieglassnijders 1 stuk
BO 2045.0 Dwarsgreep voor olieglassnijder Silberschnitt® 1 stuk
BO 5002800 Silberschnitt® dikglas-snijvloeistof 1 fles
BO 5002810 Dispenser voor snijvloeistof 1 stuk

Dikglassnijder	Silberschnitt®	2000
Hoge	snijdruk	.	kogelgelagerd,	slepend	gevoerde	snijwielhouder	.	snijwieltje	in	Toplife	kwaliteit	.	met	ronde	snijkop	
en	draaibare	greep

	Snijhoek	158°	·	liniaalafstand	6	mm	·	Glasdikte	tot	19	mm

Art.-nr. Omschrijving · Glasdikte · Snijhoek

BO 2003.0 Dikglassnijder

BO 2449.7 12	-	19	mm	·	Snijwielhouder	158°

Dikglasrondsnijder	Silberschnitt®

Zware	uitvoering	·	voor	ovaalsneden.	Hoge	zekerheid	door	robuuste	uitvoering	·	draaigreep	boven	de	snijwielhouder	
zorgt	voor	goede	overdracht	van	de	hoge	snijdruk

	Snijhoek	158°	·	Glasdikte	10	-	25	mm

Art.-nr. Diameter · Glasdikte · Snijhoek

BO 521.0 20	-	120	cm

BO 521.1 20	-	180	cm

BO 521.5 Schuiver	van	kunststof

BO 2449.7 12	-	19	mm	·	Snijwielhouder	158°
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Strokentang	Silberschnitt®

Zware	uitvoering	·	geheel	van	metaal	·	kan	exact	op	de	glasdikte	worden	ingesteld	·	optimale	krachtoverbrenging	·	Let	
op:	BO	702.5	ook	voor	het	openen	van	de	smalste	stroken.

	Snedelengte	tot	6	m

Art.-nr. Omschrijving · Glasdikte

BO 702.0 Strokentang	·	tot	25	mm	

SP B0734.1 Drukstuk		10	x	14	mm	

BO 702.5 Drukbalken	80	x	12	mm

Snijslagopener	voor	dik	glas	Silberschnitt®

Voor	dik	glas	·	zware	uitvoering	·	geheel	van	metaal	·	werkt	volgens	het	slagboutprincipe	·	verstelbare	aanslagdikte	·	
voor	een	gecontroleerde	breuk	met	correcte	glaskanten,	ook	in	probleem	situaties

Art.-nr. Glasdikte

BO 710.0 10	-	20	mm

BO 710.1 15	-	25	mm

Dikglas-snijvloeistof	Silberschnitt®

Optimale	resultaten	bij	glasdiktes	vanaf	12	mm	·	ook	voor	problematische	glasversnijding	tot	25	mm	dikte	·	
wateroplosbaar,	milieuvriendelijk	·	goede	smeerwerking	voor	het	wieltje	

	Glasdikte	12	-	25	mm	·	Viscositeit	ca.	5	mPas

Art.-nr. Inhoud

BO 5002800 voor	dikglassnijden	1	liter

BO 5002810 Dispenser	voor	snijvloeistof	250	ml

BO 5002810 Spender	für	Schneidflüssigkeit	250	ml
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Rondsnijders
Het	snijden	van	cirkels	stelt	hoge	eisen	aan	de	kwaliteit	van	de	snede	-	zeker	bij	dik	glas.	Bohle	heeft	naast	de	traditionele	rondsnijders	een	groot	
aanbod	aan	rondsnijders	voor	divers	gebruik.	

Rondsnijder	Silberschnitt®	2000
Silberschnitt	systeem	2000	rondsnijder	.	Met	gebruik	van	olieglassnijder	
2000.S,	M	of	P	.	Uitstekende	snijkwaliteit	door	nalopend	Toplife	snijwieltje	
en	geintegreerde	toevoer	van	snijvloeistof	.	Levering	zonder	oliesnijder	+	
dwarsgreep	(apart	bestellen)

Art.-nr. Diameter

BO 2511.0 60	cm

BO 2514.0 120	cm

BO 2516.0 200	cm

Rondsnijder	Silberschnitt®	met	kogelgelagerde	snijkop
Slepend	gevoerd	hardmetalen	wieltje	in	Toplife	kwaliteit	·	Verbeterde	
breukkwaliteit	ook	bij	kleinere	radiussen	·	Hoge	standtijd	·	Weinig	snijdruk

	Snijhoek	135°	·	Diameter	min.	72	mm

Art.-nr. Diameter · Glasdikte · Snijhoek · Omschrijving · Versie

BO 511.5 60	cm

BO 511.51 24“

BO 514.5 120	cm

BO 514.51 48“

BO 516.5 200	cm

BO 516.51 80“

BO 2449.2 2	-	4	mm	·	Snijwielhouder	135°

BO 518.5 Reservesnijwielhouders	·	metaal

BO 519.5 Reserverubber
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Rondsnijder	Silberschnitt®	met	6	wieltjes
Wieltjes	en	rozetten	eenvoudig	uitwisselbaar

	Snijhoek	130°	·	Diameter	min.	72	mm

Art.-nr. Diameter · Omschrijving

BO 511.0 60	cm

BO 511.1 24“

BO 514.0 120	cm

BO 514.1 48“

BO 516.0 200	cm

BO 516.1 80“

BO 518.0 snijwielhouder	voor	rondsnijder

BO 101.0 Silberschnitt®	HM-rozet

BO 519.5 Reserverubber

Segmentboogsnijder	Silberschnitt®	2000
Dit	gereedschap	bespaart	het	maken	van	de	vele	sjablonen	·	het	snijbereik	kan	in	iedere	positie	worden	vastgezet	·	
olieglassnijder	Silberschnitt®	2000.S	STANDAARD	snijhoek	inbegrepen,	uitvoering	met	dwarsgreep

	Radius	16	-	300	cm	·	Snijhoek	145°	·	Glasdikte	tot	6	mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 2522.0 Segmentboogsnijder

Serierondsnijder	Silberschnitt®

Speciaal	ontwikkeld	voor	het	in	serie	snijden	van	kleine	ronde	platen	van	10	-	185	mm	ø	·	slepend	geleid	snijwieltje	
·	verschillende	snijhoeken	voor	verschillende	glasdiktes	verkrijgbaar	·	verlengingsplaten	van	hardpapier	alleen	op	
aanvraag	verkrijgbaar

	Tip:	Om	snel	te	werken,	gebruik	glasknabbeltang	BO	701.5

Art.-nr. Omschrijving · Glasdikte · Snijhoek

BO 534.0 Rondsnijder

BO 2449.6 6	-	12	mm	·	Snijwielhouder	155°

Rondsnijapp.	Silberschnitt®

Geschikt	voor	het	op	maat	snijden	van	even	grote,	ronde	glaselementen	·	6	stalen	wieltjes	op	rozet	·	gemakkelijke	
montage	op	een	basisplaat	(niet	inbegrepen	)

	Snijhoek	130°

Art.-nr. Diameter · Omschrijving

BO 530.0 30	cm

BO 532.0 60	cm

BO 518.1 Reservesnijwielkop	Silberschnitt®



26 Prijzen	vindt	u	in	de	prijslijst	of	in	de	online	shop.

Rondsnijapp.	Silberschnitt®

Kogelgelagerd	·	voor	kleine	cirkelsneden	tot	9	cm	ø	·	voor	glasdiktes	tot	6	mm	·	verwisselbare	stalen	houder	met	
Silberschnitt®	hardmetalen	micro-wieltjes	voor	kleine	radiussen

	Glasdikte	tot	6	mm	·	Snijhoek	140°

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 533.0 Rondsnijder

BO 415.0 snijwielhouder,	snijhoek	140°

BO 518.2 Reservesnijwielkop	·	Met	wieltje

Ovaalsnijders
Het	moeizaam	snijden	van	sjablonen	van	karton	of	hout	is	voorbij	-	het	maken	van	individuele	ovalen	en	cirkels	gaat	eenvoudiger	met	de	
Silberschnitt®	ovaalsnijder	(natuurlijk	ook	geschikt	voor	het	maken	van	normale	cirkels).	Nieuw	is	de	uitvoering	met	de	technologie	van	het	
Silberschnitt®	systeem	2000,	dat	met	de	geïntegreerde	toevoer	van	snijvloeistof	nog	betere	resultaten	geeft.	

Rond-	en	ovaalsnijder	Silberschnitt®	2000
Van	22	tot	122	cm	·	verschillende	snijwielhouders,	glasdikte	tot	
25	mm	·	minimale	doorsnede	verschil	is	6	cm	·	olieglassnijder	2000.S	
STANDAARD,	dwarsgreep,	Jobo	glasbreekstaaf	BO	705.0,	snijvloeistof,	
2	viltstiften	met	adapters	in	handige	alu-koffer

Art.-nr. Diameter · Omschrijving

BO 2550.0 22	-	122	cm	

BO 2550.1 9	-	48“	

BO 2551.0 verlengingsset	182	cm	

BO 2551.1 verlengingsset	70“	
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Modelsjablonen
Het	snijden	van	een	patroon	wordt	veel	eenvoudiger	door	het	gebruik	van	de	Bohle-sjablonen	die	in	combinatie	met	het	Silberschnitt®	systeem	
2000	gemaakt	zijn.	Ze	bieden	gemakkelijke	oplossingen	voor	de	moeilijkste	sneden!

Gereedschapsset	voor	hoekuitsparingen
Aanzienlijke	vereenvoudiging	van	het	werk,	bijv.	bij	het	modelsnijden	
ter	voorbereiding	van	het	harden.	Moeizaam	boren	en	zagen	vervalt.	
Hoekuitsparingen	in	vlakglas	worden	gemakkelijk	met	de	hand	gesneden.	De	
koffer	omvat	alle	nodige	gereedschappen.	·	

	Radius	7	mm	·	Glasdikte	3	-	15	mm

Art.-nr.

BO 578.0

Deze set bevat de volgende artikelen:
BO 078 Sjabloon voor hoekuitsparingen 1 stuk
BO 027 Silberschnitt® Snijvloeistof 1 fles
BO 2000.M Olieglassnijders 1 stuk
BO 2449.4 Vervangsnijkop voor olieglassnijder Silberschnitt® 2000, 145° 1 stuk
BO 2045.0 Dwarsgreep voor olieglassnijder Silberschnitt® 1 stuk
BO 704.0 Silberschnitt® glasbreektang 1 stuk

Gereedschapsset	voor	randuitsparingen
De	combinatie	van	een	verstelbaar	sjabloon,	Silberschnitt®	2000	
olieglassnijder	met	een	360°	draaibaar	wieltje	en	de	unieke	Bohle	snede-
opener,	maken	het	mogelijk	om	randuitsparingen	te	maken.	Ideaal	voor	de	
bewerking	ter	voorbereiding	van	het	harden.	Met	koffer	·	

	Radius	7	mm	·	Glasdikte	tot	10	mm

Art.-nr.

BO 578.2

Deze set bevat de volgende artikelen:
BO 078.2 Sjabloon voor randuitsparingen 1 stuk
BO 027 Silberschnitt® Snijvloeistof 1 fles
BO 2000.M Olieglassnijders 1 stuk
BO 2449.4 Vervangsnijkop voor olieglassnijder Silberschnitt® 2000, 145° 1 stuk
BO 2045.0 Dwarsgreep voor olieglassnijder Silberschnitt® 1 stuk
BO 706.0 Apparaat t.b.v. het openen van Silberschnitt® 1 stuk
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Sjabloon	voor	hoekuitsparingen	en	driehoekige	randuitsparingen
Van	kunststof	·	met	2	zuignappen	voor	een	correcte	bevestiging	-aanslagen	
voor	hoek-	of	randuitsparingen	instelbaar	·	traploos	verstelbaar	·	
hoekuitsnijding	45	tot	350	mm	·	randuitsparing	45	tot	350	mm

	Hoekradius	7	mm

Art.-nr.

BO 078.1

Sjabloon	voor	hoekuitsparingen
Van	kunststof.	met	2	zuignappen	voor	een	correcte	bevestiging.	Traploos	verstelbaar	van	45	tot	175	mm

	Hoekradius	7	mm

Art.-nr.

BO 078 Sjabloon	voor	hoekuitsparingen

Sjabloon	voor	randuitsparingen
Van	hoogwaardig	kunststof	·	met	2	zuignappen	voor	een	correcte	bevestiging	·	traploos	verstelbaar	van	min.	40	X	10	
mm	tot	max	240	X	100	mm

	Hoekradius	7	mm

Art.-nr.

BO 078.2 Sjabloon	voor	randuitsparingen

Radius-sjabloon
Met	2	zuignappen	voor	een	correcte	bevestiging	·	glassnijder	2000.M,	2000.P	of	2000.S	·	

	liniaalafstand	6	mm	·	Radius	10	-	70	mm

Art.-nr.

BO 078.5 Radius-sjabloon

Sjabloon	voor	ronde	hoeken
Kunststof	·	voor	gebruik	van	alle	normale	glassnijders	met	2,5	mm	lineaalafstand

	Radius	10	-	70	mm

Art.-nr.

BO 5000110 Sjabloon	voor	ronde	hoeken
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Flexibel	modelsjabloon
Voor	modelsneden	op	glas	·	ideaal	voor	het	overbrengen	van	afmetingen	bij	het	herstellen	van	vensters	en	deuren	
voor	binnen	en	buiten.	·	sjabloon	bestaat	uit	een	flexibele	metaalband	·	wordt	gefixeerd	met	zuiger	BO	670.5	(apart	
bestellen,	aanbeveling:	3	st.)

	Materiaal:	uit	een	flexibele	metaalband

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5140509 90	cm	·	40	mm

BO 5140518 180	cm	·	40	mm

Zuiger
Voor	modelsjabloon	BO	51	405	09	/	BO	51	405	18	·	voor	het	fixeren	op	het	glasoppervlak

Art.-nr. Omschrijving

BO 670.5 Zuiger

BO 519.5 Reserverubber

Segmentboogsnijder	Silberschnitt®	2000
Dit	gereedschap	bespaart	het	maken	van	de	vele	sjablonen	·	het	snijbereik	kan	in	iedere	positie	worden	vastgezet	·	
olieglassnijder	Silberschnitt®	2000.S	STANDAARD	snijhoek	inbegrepen,	uitvoering	met	dwarsgreep

	Radius	16	-	300	cm	·	Snijhoek	145°	·	Glasdikte	tot	6	mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 2522.0 Segmentboogsnijder

Hoekmeter
Kunststof	·	voor	het	uitzetten	van	hoeken	van	20	-	160°	·	stabiliseringselement	

	Snijlengte	95	cm	·	Schaalindeling	0	-	180°

Art.-nr.

BO 075 Hoekmeter

Sjabloon	voor	hoeksnijwerk
Instelbare	hoek	·	schaalindeling	aan	de	buitenvlakken	·	hoek	uit	één	stuk

	Beenlengte	tot	300	mm

Art.-nr.

BO 560.0 Sjabloon	voor	hoeksnijwerk
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Hoekrondsnijder
Instelbare	hoek	·	schaalindeling	aan	de	buitenvlakken	·	hoek	uit	één	stuk	·	daarnaast	schaalindeling	op	de	lineaal	·	
middelpunt	van	de	cirkelboog	op	hoekhalvering	instelbaar

	Beenlengte	tot	300	mm	·	Radius	35	-	200	mm	·	Snijhoek	130°

Art.-nr. Omschrijving

BO 561.0 Hoekrondsnijder

BO 101.0 Silberschnitt®	HM-rozet

Snijhaken en linealen
Voor	de	productie	van	nauwkeurige	en	preciese	linealen	en	haken	gebruikt	men	bij	Bohle	enkel	materiaal	van	de	hoogste	kwaliteit	en	de	modernste	
CNC-machines.	

Glassnijhaak

De	glassnijhaken	van	Bohle	worden	gemaakt	van	een	bijzonder	weerstandsbestendig	kunststof	en	voldoen	aan	de	strenge	DIN-richtlijnen.	Voor	
levering	wordt	elke	hoek	herhaald	gecontroleerd	op	eventuele	afwijkingen	boven	de	tolerantiegrens.	Afzonderlijke	tolerantiegrenzen	worden	op	
individuele	wens	vervaardigd.

Glassnijhaak	Bohle	zonder	versterking

Kenmerken:
Alle	Bohle	snijhaken	

zijn	uitgevoerd	volgens	
DIN	7168	en	ISO	286/

VSM58400	voorgeschreven	
toleranties.

Deze	haken	van	de	beste	materiaalkwaliteit	beschikken	over	twee	neuzen	van	blauw	kunststof,	waardoor	een	vrij	
zicht	op	de	aangelegde	glaskant	gegarandeerd	is.	Het	lichtgrijze	materiaal	biedt	een	goed	contrast	met	het	zwarte	
vilt	op	de	snijtafel.

Art.-nr. Lengte · Breedte · Kleur · Omschrijving

BO 029.5 30	cm	·	17	cm	·	zwart

BO 029.00 30	cm	·	17	cm	·	zwart	·	zonder	neuzen

BO 030.5 50	cm	·	27	cm	·	grijs

BO 031.5 60	cm	·	27	cm	·	grijs

BO 032.5 80	cm	·	37	cm	·	grijs

BO 033.5 105	cm	·	37	cm	·	grijs

BO 034.5 135	cm	·	47	cm	·	grijs

BO 035.5 150	cm	·	47	cm	·	grijs

BO 036.5 175	cm	·	47	cm	·	grijs
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Glassnijhaak	Bohle	met	versterking	zwart

Kenmerken:
Alle	Bohle	snijhaken	

zijn	uitgevoerd	volgens	
DIN	7168	en	ISO	286/

VSM58400	voorgeschreven	
toleranties.

Deze	haken	worden	van	hoogwaardig	basismateriaal	uit	één	stuk	vervaardigd.	Het	geïntegreerde	verbindingselement	
zorgt	voor	een	bijzonder	grote	maathoudendheid.

Art.-nr. Lengte · Breedte · Omschrijving

BO 031.1 60	cm	·	30	cm

BO 032.1 80	cm	·	34	cm

BO 033.1 105	cm	·	40	cm

BO 034.1 135	cm	·	45	cm

BO 035.1 150	cm	·	45	cm

BO 036.1 175	cm	·	50	cm

BO 037.1 205	cm	·	60	cm	·	Expediteurszending

BO 038.1 250	cm	·	70	cm	·	Expediteurszending

Bohle	Snijramen
Praktisch	hulpmiddel	voor	het	snijden	van	een	serie	even	grote	ruiten.

Art.-nr. Lengte

BO 070.040 40	cm

BO 070.060 60	cm

BO 070.080 80	cm

BO 070.100 100	cm

T-Hoek	Bohle
Traditioneel	model	voor	het	bewerken	van	glas	·	platte	steunkant	die	het	mogelijk	maakt	om	tot	de	kant	te	kunnen	
snijden	·	eenvoudig	in	gebruik	

	Materiaal	hard	rubber

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 6022026 1320	mm	·	350	mm
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Glassnijlinialen

De	Bohle	snijdlinealen	worden	geproduceerd	in	verschillende	diktes	(4,	5	en	10	mm),	zowel	met	als	zonder	geïntegreerde	zuigers.	Voor	linealen	
zonder	zuiger	adviseren	we	u	gebruik	te	maken	van	lineaal-aanslag	art.	no.:	BO	670.0.	De	linealen	(10	mm)	met	geïntegreerde	zuigers	zijn	allemaal	
geschikt	om	met	de	Silberschnitt®	snijwagen	art.-	nr.:	BO	2720.0	te	gebruiken.

Snijlineaal	Bohle	met	geïntegreerde	zuigers

Kenmerken:
Expediteursverzending	va-
naf	een	lengte	van	2,5	mtr.

Van	hoogwaardig	kunststof	-	lengte:	150	-	400	cm	-	8	cm	breedte	·	BO	051.xxx	=	5	mm	dik	·	BO	052.xxx	=	10	mm	dik,	
geschikt	voor	Silberschnitt®	snijwagen	voor	dik	glas	BO	2720.0

Art.-nr. Lengte · Breedte · aantal zuigers

BO 051.152 150	cm	·	8	cm	·	2

BO 051.202 200	cm	·	8	cm	·	2

BO 052.203 200	cm	·	8	cm	·	3

BO 051.253 250	cm	·	8	cm	·	3

BO 052.253 250	cm	·	8	cm	·	3

BO 052.304 300	cm	·	8	cm	·	4

BO 052.355 350	cm	·	8	cm	·	5

BO 052.405 400	cm	·	8	cm	·	5

Reservezuigschijf	
Voor	lineaalzuignappen	·	compleet	met	tuimelaar,	u-schijf	en	bout

Art.-nr.

BO 051.01 Reservezuigschijf	

Snijliniaal	Bohle
Van	hoogwaardig	kunststof	

	Lengte	80	-	350	cm

Art.-nr. Lengte · Breedte · Dikte

BO 042.0 80	cm	·	5,5	cm	·	4	mm

BO 044.0 130	cm	·	6,0	cm	·	4	mm

BO 045.0 150	cm	·	8,0	cm	·	5	mm

BO 046.0 200	cm	·	8,0	cm	·	5	mm

BO 046.1 200	cm	·	7,0	cm	·	10	mm

BO 047.0 250	cm	·	8,0	cm	·	5	mm

BO 047.1 250	cm	·	7,0	cm	·	10	mm

BO 048.0 300	cm	·	7,0	cm	·	10	mm

BO 049.0 350	cm	·	7,0	cm	·	10	mm
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Liniaalaanslag	Silberschnitt®

Door	de	aanslaghoek	kan	de	zuiger	op	de	liniaal	bevestigd	worden	en	is	daarmee	een	praktisch	hulpmiddel	bij	het	
uitvoeren	van	een	lange	snede.	Deze	zuiger	wordt	in	het	bijzonder	gebruikt	om	producten	te	fixeren	en	bevestigen.	
Optioneel	is	deze	zuiger	uitgerust	met	een	in	hoogte	verstelbare	aanslag.	(BO	670.1)

	Zuigschijf	ø	55	mm	·	Aantal	zuigschijven	1	·	geschikt	voor	Glas	·	geschikt	voor	kunststof	·	geschikt	voor	metaal	·	
geschikt	voor	gecoat	hout	·	geschikt	voor	marmer	/	keramiek

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 670.0 liniaalaanslag	·	standaard

BO 670.1 liniaalaanslag	·	verstelbaar

BO 519.5 Reserverubber

Excenteraanslag	Verifix®

Excentrische,	vlakke	kunststof	schijf·	geintegreerde	vacuümzuiger	·	geschikt	
voor	het	plaatsen	van	de	bodem	of	schappen	van	een	vitrine	·	paarsgewijs	ook	
goed	te	gebruiken	als	exact	af	te	stellen	liniaalaanslag

	Hoogte	20	mm	·	Verstelbereik	6	mm

Art.-nr. Binnen · buitenkant · Omschrijving

BO 637.1 55	mm	ø	·	70	mm	ø

BO 637.5 Reserverubber

Viltdoek	voor	snijtafels

	Breedte	200	cm	·	Dikte	4	mm	·	Gewicht	800	g/m²	·	Kleur	zwart

Art.-nr. Omschrijving

BO 2300005 Viltdoek	voor	snijtafels

Lijmspray	77

Kenmerken:
Meer	producten	voor	

inraming	vindt	u	op	onze	
website	www.bohle.nl	

Speciaal	voor	het	lijmen	van	viltdoeken	op	glassnijtafels	·	lijmt	onmiddellijk,	slaat	niet	door	·	is	warmte-	en	
verouderingsbestendig	·	bevat	geen	fluorchloorwaterkoolstof	·	is	vrij	van	toxische	stoffen	·	één	spuitbus	is	voldoende	
voor	ca.	5m²

Art.-nr. Inhoud

BO 3202070 500	ml



34 Prijzen	vindt	u	in	de	prijslijst	of	in	de	online	shop.

Snijvloeistof
De	snijvloeistof	dringt	door	zijn	viscositeit	gemakkelijk	diep	in	de	snede,	zodat	die	open	blijft	en	waardoor	de	breuk	preciezer	en	nauwkeuriger	
wordt.	Bovendien	is	het	een	voortreffelijke	smering	voor	wieltje	en	as	en	verhindert	ook	het	wegbreken	van	splinters!	Bruikbaar	met	alle	
glassnijders	(met	of	zonder	reservoir),	zelfs	machinaal.

Snijvloeistof	voor	machinaal	Silberschnitt®

Kenmerken:
In	het	bijzonder	bij	de	

verwerking	van	dik	glas	is	
het	van	belang	voldoende	
snijvloeistof	te	gebruiken

Voor	het	algemene	handmatige	snijden	bij	glasdikten	tot	12	mm	-	door	geringe	oppervlaktenspanning	dringt	de	
heldere	vloeistof	snel	en	goed	in	het	snijvlak	-	voorkomt	wegspringende	glassplinters

Art.-nr. Inhoud · Omschrijving

BO 027 50	ml	·	Fles

BO 026 1	liter	·	voor	manueel	snijden

BO 5002805 30	liter	·	verdampend

BO 5002810 Dispenser	voor	snijvloeistof	250	ml

Dikglas-snijvloeistof	Silberschnitt®

Optimale	resultaten	bij	glasdiktes	vanaf	12	mm	·	ook	voor	problematische	glasversnijding	tot	25	mm	dikte	·	
wateroplosbaar,	milieuvriendelijk	·	goede	smeerwerking	voor	het	wieltje	

	Glasdikte	12	-	25	mm	·	Viscositeit	ca.	5	mPas

Art.-nr. Inhoud

BO 5002800 Voor	dikglassnijden	1	liter

BO 5002810 Dispenser	voor	snijvloeistof	250	ml
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|02 Glasbreken
Strokentang
Het	breken	of	openen	van	sneden	doet	men	het	best	met	een	glasbreektang	die	normaal	gezien	aan	het	einde	van	de	snede	wordt	aangezet.	
Afhankelijk	van	de	glasdikte	of	complexiteit	van	de	vorm	heeft	Bohle	een	aanbod	van	verschillende	instrumenten.	Het	gereedschap	is	ook	voor	
modelsneden	geschikt	en	men	bereikt	uitstekende	resultaten.

Strokentang	Silberschnitt®

Zware	uitvoering	·	geheel	van	metaal	·	·	kan	exact	op	de	glasdikte	worden	ingesteld	·	optimale	krachtoverbrenging	·	
Let	op:	BO	702.5	ook	voor	het	openen	van	de	smalste	stroken.

	Snedelengte	tot	6	m

Art.-nr. Omschrijving · Glasdikte

BO 702.0 Strokentang	·	tot	25	mm	

SP B0734.1 Drukstuk		10	x	14	mm	

BO 702.5 Drukbalken	80	x	12	mm	·	

Strokentang	Silberschnitt®

Geheel	van	metaal	·	met	stelschroef	voor	de	individuele	instelling	op	de	betreffende	glasdikte	·	optimale	
krachtoverbrenging	·	ook	ideaal	voor	het	openen	van	rechte	en	hoeksneden.	·	Let	op:	BO	704.5	voor	het	openen	van	de	
smalste	stroken

Art.-nr. Omschrijving · Glasdikte

BO 704.0 Strokentang	·	6	-	15	mm	

SP B0734.1 Drukstuk		10	x	14	mm	

BO 704.5 Drukbalken	60	x	12	mm	

Snede-opener	Silberschnitt®

Voor	moeilijke	sneden	·ideaal	voor	het	vervaardigen	van	hoek-	en	randuitsparingen	evenals	vele	andere	modelsneden	
·	met	draaibare	drukring	voor	een	optimale	aanpassing	aan	alle	sneden	·	maximale	afstand	naar	glaskant	van	100	mm

	Glasdikte	6-10	mm

Art.-nr. Glasdikte

BO 706.0 6	-	10	mm
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Strokentang

	Glasdikte	3	-	8	mm	·	Lengte	230	mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5009636 Strokentang

BO 5009637 Reserve	drukstuk	-	set	van	3	stuks

Strokentang
Met	stelschroef	·	gecentreerde	streepmarkering	op	de	bovenbek	·	bijzonder	geschikt	voor	het	breken	van	smalle	
stroken

	Glasdikte	3	-	5	mm	·	Lengte	200	mm	·	Bekbreedte	24	mm

Art.-nr.

BO 5008800 Strokentang

Glasbreektangen
De	verschillende	soorten	Bohle	tangen	zijn	gemaakt	van	hoogwaardig	materiaal	en	geschikt	voor	divers	gebruik.	Eén	ding	hebben	alle	tangen	
gemeen:	ze	zijn	van	de	beste	kwaliteit!

Radius	glasbreektang
Ideaal	voor	het	snel	en	probleemloos	afronden	van	glashoeken	vóór	het	polijsten	·	precieze	breuk	en	duurzaam	door	
de	diamantgeslepen	bekken

	Kleur	zwart

Art.-nr. Radius

BO 5008233 10	mm

BO 5008234 20	mm

BO 5008235 30	mm

Glasbreektang	Made	in	Germany
Zwart	gelakt	·	kop	geslepen	·	Made	in	Germany

	Kleur	zwart	·	Lengte	200	mm	·	Bekbreedte	24	mm

Art.-nr.

BO 5008020 Glasbreektang
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Glasbreektang	Made	in	Germany
Zwart	gelakt	·	kop	geslepen	·	Made	in	Germany

	Lengte	180	mm	·	Bekbreedte	24	mm	·	Kleur	zwart

Art.-nr.

BO 5008118 Glasbreektang

Glasbreektang	Made	in	Germany
Blauw	gelakt	·	kop	geslepen	·	Made	in	Germany

	Kleur	blauw	·	Lengte	200	mm	·	Bekbreedte	20	mm

Art.-nr.

BO 5008120 Glasbreektang

Glasbreektang	Made	in	Germany
Met	gebogen	bek	·	grepen	blauw	gelakt	·	Made	in	Germany

	Lengte	200	mm	·	Bekbreedte	20	mm	·	Kleur	blauw

Art.-nr.

BO 5008220 Glasbreektang

Glasbreektang	Made	in	Germany
Met	gebogen	bek	·	zwart	gelakt	·	kop	geslepen	·	Made	in	Germany

	Lengte	180	mm	·	Bekbreedte	14	mm

Art.-nr.

BO 5008218 Glasbreektang

Glasbreektang
Zware	uitvoering	·	met	bijzonder	lange	handvaten	·	handgesmeed

	Lengte	380	mm	·	Glasdikte	tot	20	mm

Art.-nr.

BO 5009638 Glasbreektang
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Meer	tangen	vindt	u	vanaf	pagina	43.

Kenmerken:
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|03 Produkten voor de glaskunst
Glassnijders

Speciaalglassnijder	Silberschnitt®	2000
Toplife-snijwieltje	-	kunststof	greep	-	kan	voor	het	breken	onder	de	snede	
gelegd	worden	-	lichte	kopplaat	van	speciale	metaallegering	-	lichte	loop

	Snijhoek	138°	·	liniaalafstand	2,5	mm	·	Glasdikte	2	-	6	mm

Art.-nr. Kunststof greep

BO 2004.0 blauw

BO 2004.01 oranje

Speciaalglassnijder	Silberschnitt®	2000
Voor	het	rationeel	snijden	van	grote	aantallen	met	gelijke	breedte	·	instelbare	strokenbreedte	·	voor	rechts-	en	
linkshandigen.

	Strokenbreedte	max.	2	cm	·	Snijhoek	138°

Art.-nr. Aanslag

BO 2005.0R rechts

BO 2005.0L links
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Olieglassnijders	Silberschnitt®	voor	glas	in	lood	
Met	verwisselbare	kopplaat	·	hoogwaardig	hardmetalen	snijwieltje	·	Kunststof	heft	met	transparant	reservoir	·	
messing	greep	·	traditionele	vorm·	Het	grotere	snijwieltje	dient	als	voeringshulp	bij	het	snijden	van	sjablonen

	Snijhoek	127°	·	liniaalafstand	2,5	mm

Art.-nr. Omschrijving · Snijhoek

BO 441.5 Smalle	kopplaat	·	127°

BO 4010.5 Smalle	kopplaat

Hardmetaal	olieglassnijder	Silberschnitt®	Easy	grip
Blauwe	kunststof	greep	·	met	transparente	tank	ter	controle	van	het	vloeistofpeil	·	greeplengte	instelbaar

	Snijhoek	138°	·	Smalle	kopplaat

Art.-nr. Omschrijving · Kopplaat

BO 444.0 Easy	grip

BO 4010.1 Reserve	snijkop,	smal	·	138°

Hardmetaal	glassnijder	Silberschnitt®	Easy	grip
Grijze	kunststof	greep	-	lengte	individueel	op	de	handgrootte	in	te	stellen	-	HM-snijwieltje-	voor	Opalescent-	en	
hardere	glassoorten	-

	Snijhoek	120°

Art.-nr. Kleur · Omschrijving · Snijhoek

BO 424.0 grijs

BO 428.0 groen	·	geïntegreerde	glijschoen	voor	het	snijden	langs	de	lineaal

BO 427.2 Reserve-snijkop	·	120°

BO 427.3 Reserve-snijkop	·	135°

Glassnijder	Silberschnitt®	Easy	grip
Rode	kunststof	greep	·	met	snijwieltje	van	speciaal	staal·	geïntegreerde	glijschoen	voor	het	snijden	langs	de	lineaal	·	
voorverpakt

	Snijhoek	120°

Art.-nr. Omschrijving

BO 128.01 Easy	grip

BO 128.1 Reserve-snijkop

BO 128.1 Reserve-snijkop

Olieglassnijders	Silberschnitt®

Olieglassnijder	met	hoogwaardig	hardmetalen	wieltje	·	messinguitvoering	met	rubberen	manchet

	Snijhoek	138°	·	liniaalafstand	2,5	mm	·	Smalle	kopplaat	·	Kopplaat	draaibaar	30°

Art.-nr. Omschrijving · Snijhoek

BO 447.8 Smalle	kopplaat	·	138°
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Glassnijder	Diamantor®

Rond	heft	.	Met	één	staalwieltje

	Snijhoek	130°	·	liniaalafstand	1,5	mm	·	Verpakkingseenheid	12	stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 200.1 Glassnijder

Olieglassnijders	Silberschnitt®	4000
Ergonomisch	gevormde	messinggreep

	Snijhoek	138°	·	liniaalafstand	2,5	mm	·	Kopplaat	draaibaar	30°	·	Smalle	kopplaat

Art.-nr. Omschrijving · Kopplaat

BO 4000.1 Olieglassnijders

BO 4010.1 Reserve	snijkop,	smal	·	138°

Olieglassnijders	Toyo
Smalle	kopplaat	·	Hardmetalen	snijwieltjes

	liniaalafstand	2,5	mm	·	Snijhoek	138°

Art.-nr. Model · Snijkop · Greep

BO 6021201 TC10B	·	smal	·	messing

BO 6021204 TC	1	P	·	smal	·	kunststof

BO 6021203 Reserve	snijkop,	smal

Snij- en breekhulpen

Serierondsnijder	Silberschnitt®

Speciaal	ontwikkeld	voor	het	in	serie	snijden	van	kleine	ronde	platen	van	10	-	185	mm	ø	·	slepend	geleid	snijwieltje	
·	verschillende	snijhoeken	voor	verschillende	glasdiktes	verkrijgbaar	·	verlengingsplaten	van	hardpapier	alleen	op	
aanvraag	verkrijgbaar

	Tip:	Om	snel	te	werken,	gebruik	glasknabbeltang	BO	701.5

Art.-nr. Omschrijving · Glasdikte · Snijhoek

BO 534.0 Rondsnijder

BO 2449.6 6	-	12	mm	·	Snijwielhouder	155°
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Silberschnitt®	Oprolbare	snijmat
Oprolbare,	mobiele	werkplek	voor	de	glaskunstenaar	of	hobbyist	·	voordelen;	werkondergrond	·	strokensnijder	·	
rondsnijder	en	trapezesnijder	·	inclusief	geleiderail	met	strokensnijder	en	rondsnijder,	rozet	met	1	hardmetalen	
snijwieltje	135°	en	uitvoerige	gebruiksaanwijzing.

Art.-nr. Omschrijving

BO 536.0 Silberschnitt®	Oprolbare	snijmat

SP 3603.01 Reserve-snijkop

Geo-Master	Silberschnitt®

Voor	het	snijden	van	stroken,	parallelogrammen,	verstekken,	ruiten,	trapezen,	zes-	en	achthoeken,	voor	decoratieve	
wandlampen	·	stermotieven	·	broeikasjes	enz.

Art.-nr.

BO 536.1 Geo-Master

Strokentang	en	drukbalken
Voor	Silberschnitt	glasbreektangen,	ook	het	openen	van	de	smalste	strook	wordt	met	deze	doorlopende	drukbalk	
mogelijk.

Art.-nr. Omschrijving · Glasdikte

BO 702.0 Strokentang	·	tot	25	mm

BO 702.5 Drukbalken	80	x	12	mm	·	

BO 704.0 Strokentang	·	6	-	15	mm

BO 704.5 Drukbalken	60	x	12	mm

JOBO	Glasbreekstaaf	Jobo®

Voor	het	openen	van	cirkels,	ellipsen	en	bij	het	afbreken	van	stroken	per	hand	of	aan	de	tafel	·	glasdikte	tot	6	mm	·	
gecontroleerde	breuk	zonder	verwondingsrisico	·	lange	zijden	verschillend	gewelfd	·	getallen	geven	de	welving	aan	
de	overzijde	aan

	Glasdikte	tot	6	mm

Art.-nr.

BO 705.0 Glasbreekstaaf	Jobo®

Joker	Silberschnitt®

Verdeeld	bij	verbuiging	druk	en	tegendruk	gelijkmatig	over	het	oppervlak,	zorgt	zo	voor	een	gecontroleerde	breuk,	
zonder	kans	op	verwondingen	·	belegd	met	rubber	tegen	verschuiving

	Glasdikte	tot	5	mm	·	Lengte	90	mm	·	Breedte	60	mm	·	Hoogte	3	mm

Art.-nr.

BO 707.0 Joker



43Meer	producten	en	informatie	vindt	u	op	www.bohle.nl.

01

Gl
as

 sn
ijd

en
 

en
 br

ek
en

Glasbreektang	Ringstar
Glasbreektang	van	hoogwaardig	kunststof.	Door	het	zichtvenster	steeds	een	gegarandeerd	optimaal	zicht	op	de	
snede.

Art.-nr.

TG H120 Ringstar

Reserveset	voor	glasbreektang	Ringstar

Art.-nr.

TG H120A Reserveset	voor	glasbreektang	Ringstar

Strokentang	Silberschnitt®

Voor	tiffany-	en	glaskunstwerk	·	draaibare	en	uitwisselbare	drukbalken	·	precieze	breuk	bij	binnenbochten	en	de	
smalste	glasstroken	·	drukbalk	en	drukschijf	als	reserve-onderdeel	verkrijgbaar

	Glasdikte	tot	5	mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 700.0 Strokentang

SP 7002 Reserve-drukschijf

SP 7003.01 Reserve-drukbalk

Gruistang
Voor	het	verwijderen	van	kleine	glasstukken	beschikt	Bohle	over	een	groot	assortiment	van	gruistangen,	geschikt	voor	divers	gebruik.	

Glasgruistang	Made	in	Germany
Bijzonder	lange	levensduur	door	hardmetalen	bekje	·	kunststof	overtrokken	greep	·	kop	geslepen	·	terugslagveer	voor	
automatisch	openen	van	de	bek	·	zeer	geschikt	voor	glaskunstwerkstukken	·	klein	drukvlak	·	weinig	kracht	nodig	·	
weinig	breukgevaar	·	Made	in	Germany

	Lengte	200	mm	·	Glasdikte	tot	8	mm

Art.-nr.

BO 5008320 Glasgruistang
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Glasgruistang	Silberschnitt®	Made	in	Germany
Kunststof	overtrokken	greep	·	kop	geslepen	·	zeer	geschikt	voor	glaskunstwerkstukken	·	klein	drukvlak	·	weinig	kracht	
nodig	·	weinig	breukgevaar	·	Made	in	Germany

	Lengte	160	mm	·	Bekbreedte	4	mm

Art.-nr.

BO 089 Glasgruistang

Glasgruistang	Knipex	Made	in	Germany
Voor	glaskunst	·	kunststof	overtrokken	greep.	Kop	geslepen	·	Made	in	Germany

	Lengte	160	mm	·	Bekbreedte	9,5	mm

Art.-nr.

BO 5008300 Glasgruistang	Knipex

Glasgruistang
Met	veer

	Bekbreedte	9,5	mm

Art.-nr.

TG 22210 Glasgruistang

Glasgruistang
Met	veer

	Bekbreedte	4	mm

Art.-nr.

TG TR027 Glasgruistang

Glasknabbeltang	Silberschnitt®	met	HM-snijwieltje
Voor	het	uitknabbelen	van	modellen	·	de	HM·wieltjes	kunnen	na	het	verslijten	doorgedraaid	worden.

Art.-nr. Omschrijving

BO 701.5 Glasknabbeltang

BO 703.1 Vervangsnijwiel

Glasknabbeltang
Met	hardmetalen	snijkanten	·	gelakt	·	grepen	geplastificeerd	·	voor	het	eenvoudig	afknabbelen	van	kleine	glasstukjes	
·	ideaal	voor	de	bewerking	van	kanten

Art.-nr.

BO 5009520 Glasknabbeltang
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Glasknabbeltang
In	een	vorm	gesmede	stalen	glasknabbeltang	met	geklonken	scharnier	voor	mozaïekwerk	·	zwarte	grepen	·	grepen	
dubbel	geplastificeerd.

Art.-nr. Omschrijving

BO 5008400 Glasknabbeltang

BO 5008401 Vervangsnijwiel

Zag-Zag Tangen
Dit	begrip	is	door	Bohle	ontwikkeld:	Zag-Zag	staat	voor	simpel	en	snel,	net	als	het	snijden	van	papier.	Een	professioneel	gereedschap	geschikt	voor	
iedereen.

Glasknabbeltang	Zag-Zag
„De	rode“	·	het	allround-gereedschap	voor	universele	Tiffany-	en	mozaïekwerkstukken	·	met	veerscharnier	en	
splinteropvangzak	·	voor	breekkantcorrectie	bij	buitenradiussen	·	glas	afsnijden	wordt	nu	zo	gemakkelijk	als	het	
knippen	van	papier!

Art.-nr. Omschrijving

BO 703.01 Glasknabbeltang

BO 703.1 Vervangsnijwiel

SP B0803 Reserve-bladveer

Glasknabbeltang	Zag-Zag
„Profi“	·	een	hoogwaardig	stuk	gereedschap	·	met	splinteropvangzak	·	voor	tiffany	en	glaskunstwerk	·	voor	het	
eenvoudige	afknippen	van	kleine	glasstukjes

Art.-nr. Omschrijving

BO 701.0 Glasknabbeltang	Zag-Zag

BO 701.1 Vervangsnijwiel

BO 701.9 Splinterzakje	glasknabbeltang

Glasknabbeltang	Zag-Zag
„Junior“	·	het	eenvoudige	beginnersmodel	·	me	veergewricht	en	opvangzakje	·	voor	breukkantcorrectie	voor	
buitenradiussen	·	glas	afsnijden	wordt	nu	zo	gemakkelijk	als	het	knippen	van	papier!

Art.-nr. Omschrijving

BO 703.5 Glasknabbeltang	Zag-Zag

SP B0856 Vervangsnijwiel
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Uitschulpgereedschap
Dit	eenvoudige	en	universeel	inzetbare	gereedschap	is	voor	veel	gebruikers	al	onmisbaar	geworden:	De	snelle	en	rationele	bewerking	van	
glaskanten,in	het	bijzonder	bij	dik	glas,	leidt	tot	optisch	aantrekkelijke	en	commercieel	interessante	resultaten.

Uitschulpgereedschap	Silberschnitt®	voor	de	bewerking	van	glaskanten

Eigenschappen

Dient	voor	een	snelle	en	
gelijkmatige	vervaardiging	van	een	
schelpdecor	aan	vlakglaskanten.	
Uitschulpdiepte	en	·	breedte	
kunnen	onafhankelijk	van	elkaar,	
op	de	gewenste	afmeting	ingesteld	
worden.	Zo	maakt	u	steeds	weer	
verschillende	glaskanten	voor	
unieke	objecten!

Art.-nr. Omschrijving · Glasdikte

BO 719.0 Uitschulpgereedschap	·	3	-	25	mm

BO 719.1 Beitel,	reserve
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Industriële snijtechniek
Al vroeg herkende Bohle de bijzondere 
eigenschappen van hardmetaal. Een 
veelvoudige standtijd ten opzichte van 
standaard stalen wieltjes is een van 
de grote voordelen van dit materiaal. 
Daarbij onderscheiden hardmetaal-
snijwieltjes zich door hun constant 

goede snijkwaliteit en de daaruit 
voortkomende zuivere breukkanten bij 
verschillende glasdiktes. Een zelfde 
ontwikkeling voltrekt zich bij het  
materiaal PCD (Polycristal Diamant). 
Bohle investeert permanent in de 
ontwikkeling en het onderzoek van de 

snijtechniek. Nieuwe materialen  
worden zowel in eigen laboratoria 
als ook in externe gebruiksgebieden 
getest.

Meer producten en informatie vindt u 
op www.bohle.nl.
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Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 06A000H Active · 100 stuks

BO 06B000H Basic · 100 stuks

BO 06C000H Contact Plus · 100 stuks

Art.-nr. Slijping · Verpakking

BO 66A000H Active · 100 stuks

BO 66B000H Basic · 100 stuks

BO 66C000H Contact Plus · 100 stuks

01 Snijwieltjes
Hardmetalen snijwieltjes
Silberschnitt snijwieltjes zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen, snijhoeken en slijpingen. Hier vindt u een opsomming van de, bij industriële 
inzet, meest gebruikte typen. Alle wieltjes zijn van hoogwaardige hardmetaalsoorten en op precisiemachines, met buitengewone zorgvuldigheid, 
geproduceerd en bewijzen dit door uitstekende snijresultaten bij bijzonder hoge standtijden.

Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 06
De standaardverpakking is 10 stuks · Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling van het art.nr. met H 
(bijv. BO 06B135H) · Andere hoeken zijn verkrijgbaar onder art.nr. BO 06B000 met vermelding van de snijhoek in de 
besteltekst . passende HM-assen BO 496.080 . passende HM-houders BO 432.6

 Diameter 2,5 mm · Dikte 0,65 mm · Boring 0,80 mm

Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 06B135 135 ° · Basic · 10 stuks

BO 06B140 140 ° · Basic · 10 stuks

BO 06B145 145 ° · Basic · 10 stuks

BO 06B150 150 ° · Basic · 10 stuks

BO 06A000 Active · 10 stuks

BO 06B000 Basic · 10 stuks

BO 06C000 Contact Plus · 10 stuks

Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 66
De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven · Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling 
van het art.nr. met H (bijv. 66A135H) ·Andere hoeken zijn verkrijgbaar onder art.nr. 66A000 met vermelding van de 
snijhoek in de besteltekst . passende HM-assen BO 496.080 . passende HM-houders BO 432.6

 Diameter 3,00 mm · Dikte 0,65 mm · Boring 0,80 mm

Art.-nr. Slijping · Verpakking

BO 66A000 Active · 10 stuks

BO 66B000 Basic · 10 stuks

BO 66C000 Contact Plus · 10 stuks
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Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 05A000H Active · 100 stuks

BO 05B000H Basic · 100 stuks

BO 05C000H Contact Plus · 100 stuks

Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 04A000H Active · 100 stuks

BO 04B000H Basic · 100 stuks

Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 05
De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven · Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling 
van het art.nr. met H (bijv. 05A135H) · Andere hoeken zijn verkrijgbaar onder art.nr. 05A000 met vermelding van de 
snijhoek in de besteltekst . passende HM-assen Bo 496.130 . passende HM-houders BO 432.3

 Diameter 3,00 mm · Dikte 1,00 mm · Boring 1,30 mm

Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 05A135 135 ° · Active · 10 stuks

BO 05A140 140 ° · Active · 10 stuks

BO 05A145 145 ° · Active · 10 stuks

BO 05A150 150 ° · Active · 10 stuks

BO 05B135 135 ° · Basic · 10 stuks

BO 05B140 140 ° · Basic · 10 stuks

BO 05B145 145 ° · Basic · 10 stuks

BO 05B150 150 ° · Basic · 10 stuks

BO 05A000 Active · 10 stuks

BO 05B000 Basic · 10 stuks

BO 05C000 Contact Plus · 10 stuks

Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 04
De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven · Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling 
van het art.nr. met H (bijv. 04A135H) · Andere hoeken zijn verkrijgbaar onder art.nr. 04A000 met vermelding van de 
snijhoek in de besteltekst . passende HM-assen BO 496.130 . passende houder BO 432.3

 Diameter 4,00 mm · Dikte 1,00 mm · Boring 1,30 mm

Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 04A135 135 ° · Active · 10 stuks

BO 04A140 140 ° · Active · 10 stuks

BO 04A145 145 ° · Active · 10 stuks

BO 04B135 135 ° · Basic · 10 stuks

BO 04B140 140 ° · Basic · 10 stuks

BO 04B145 145 ° · Basic · 10 stuks

BO 04A000 Active · 10 stuks

BO 04B000 Basic · 10 stuks
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Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 12A000H Active · 100 stuks

BO 12B000H Basic · 100 stuks

BO 12C000H Contact Plus · 100 stuks

Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 02A000H Active · 100 stuks

BO 02B000H Basic · 100 stuks

BO 02C000H Contact Plus · 100 stuks

Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 12
De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven · Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling 
van het art.nr. met H (bijv. 12A135H) · Andere hoeken zijn verkrijgbaar onder art.nr. 12A000 met vermelding van de 
snijhoek in de besteltekst . passende HM-assen BO 496.139F . passende houder BO 432.0 · verdere snijhoeken vindt 
u in onze Online-Shop

 Diameter 4,10 mm · Dikte 1,08 mm · Boring 1,42 mm

Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 12A135 135 ° · Active · 10 stuks

BO 12A140 140 ° · Active · 10 stuks

BO 12A145 145 ° · Active · 10 stuks

BO 12A150 150 ° · Active · 10 stuks

BO 12A155 155 ° · Active · 10 stuks

BO 12A158 158 ° · Active · 10 stuks

BO 12B120 120 ° · Basic · 10 stuks

BO 12B127 127 ° · Basic · 10 stuks

BO 12B135 135 ° · Basic · 10 stuks

BO 12A000 Active · 10 stuks

BO 12B000 Basic · 10 stuks

BO 12C000 Contact Plus · 10 stuks

Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 02
De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven · Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling 
van het art.nr. met H (bijv. 02A135H) · Andere hoeken zijn verkrijgbaar onder art.nr. 02A000 met vermelding van de 
snijhoek in de besteltekst . passende HM-assen BO 496.130 . passende HM-houder BO 432.3 · verdere snijhoeken 
vindt u in onze Online-Shop

 Diameter 5,00 mm · Dikte 1,00 mm · Boring 1,30 mm

Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 02A127 127 ° · Active · 10 stuks

BO 02A135 135 ° · Active · 10 stuks

BO 02A140 140 ° · Active · 10 stuks

BO 02A145 145 ° · Active · 10 stuks

BO 02B127 127 ° · Basic · 10 stuks

BO 02B135 135 ° · Basic · 10 stuks

BO 02B140 140 ° · Basic · 10 stuks

BO 02B145 145 ° · Basic · 10 stuks

BO 02A000 Active · 10 stuks

BO 02B000 Basic · 10 stuks

BO 02C000 Contact Plus · 10 stuks
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Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 02A00LH Active · 100 stuks · 

BO 02B00LH Basic · 100 stuks · 

BO 02C00LH Contact Plus · 100 stuks · 

BO 02A135LH Active · 100 stuks · 135 °

BO 02A145LH Active · 100 stuks · 145 °

BO 02A155LH Active · 100 stuks · 155 °

BO 02C118LH Contact Plus · 100 stuks · 118 °

Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 02 Met speciale toleranties voor Lisec snijtafels
Deze wieltjes zijn met een speciale tolerantie uitgevoerd (diktetolerantie +0,01). Aansluitend aan de vermelding van 
de snijhoek wordt een L (Lisec) toegevoegd . passende HM-assen BO 496.439 . passende HM-houder BO 439.1/439.2

 Diameter 5,00 mm · Dikte 1,00 mm · Boring 1,30 mm

Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 02A135L 135 ° · Active · 10 stuks

BO 02A145L 145 ° · Active · 10 stuks

BO 02A150L 150 ° · Active · 10 stuks

BO 02A155L 155 ° · Active · 10 stuks

BO 02A160L 160 ° · Active · 10 stuks

BO 02A165L 165 ° · Active · 10 stuks

BO 02B127L 127 ° · Basic · 10 stuks

BO 02B135L 135 ° · Basic · 10 stuks

BO 02A000L Active · 10 stuks

BO 02B000L Basic · 10 stuks

BO 02C000L Contact Plus · 10 stuks
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Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 03A000H Active · 100 stuks

BO 03B000H Basic · 100 stuks

BO 03C000H Contact Plus · 100 stuks

Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 07A000H Active · 100 stuks

BO 07B000H Basic · 100 stuks

BO 07C000H Contact Plus · 100 stuks

Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 03
De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven · Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling 
van het art.nr. met H (bijv. 03A135H) · Andere hoeken zijn verkrijgbaar onder art.nr. 03A000 met vermelding van de 
snijhoek in de besteltekst . passende HM-assen BO 496.139F . passende houder BO 432.0 · verdere snijhoeken vindt 
u in onze Online-Shop

 Diameter 5,60 mm · Dikte 1,08 mm · Boring 1,42 mm

Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 03A135 135 ° · Active · 10 stuks

BO 03A140 140 ° · Active · 10 stuks

BO 03A145 145 ° · Active · 10 stuks

BO 03A150 150 ° · Active · 10 stuks

BO 03A155 155 ° · Active · 10 stuks

BO 03A160 160 ° · Active · 10 stuks

BO 03A162 162 ° · Active · 10 stuks

BO 03A165 165 ° · Active · 10 stuks

BO 03B120 120 ° · Basic · 10 stuks

BO 03B127 127 ° · Basic · 10 stuks

BO 03B135 135 ° · Basic · 10 stuks

BO 03B140 140 ° · Basic · 10 stuks

BO 03B145 145 ° · Basic · 10 stuks

BO 03C120 120 ° · Contact Plus · 10 stuks

BO 03C127 127 ° · Contact Plus · 10 stuks

BO 03A000 Active · 10 stuks

BO 03B000 Basic · 10 stuks

BO 03C000 Contact Plus · 10 stuks

Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 07
De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven · Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling 
van het art.nr. met H (bijv. 07A135H) · Andere hoeken zijn verkrijgbaar onder art.nr. 07A000 met vermelding van de 
snijhoek in de besteltekst · verdere snijhoeken vindt u in onze Online-Shop

 Diameter 6,00 mm · Dikte 1,14 mm · Boring 1,51 mm

Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 07A135 135 ° · Active · 10 stuks

BO 07A145 145 ° · Active · 10 stuks

BO 07B127 127 ° · Basic · 10 stuks

BO 07B135 135 ° · Basic · 10 stuks

BO 07B145 145 ° · Basic · 10 stuks

BO 07A000 Active · 10 stuks

BO 07B000 Basic · 10 stuks

BO 07C000 Contact Plus · 10 stuks
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Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 08A000H Active · 100 stuks

BO 08B000H Basic · 100 stuks

Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 63
De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven. Andere snijhoeken zijn bv. onder art.nr. BO 63A000 met 
vermelding van de snijhoek in de besteltekst verkrijgbaar. · verdere snijhoeken vindt u in onze Online-Shop

 Diameter 6,00 mm · Dikte 3,00 mm · Boring 1,60 mm

Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 63A145 145 ° · Active · 10 stuks

BO 63A150 150 ° · Active · 10 stuks

BO 63A155 155 ° · Active · 10 stuks

BO 63A000 Active · 10 stuks

Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 08
De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven · Verpakkingen met 100 stuks verkrijgt u door aanvulling van 
het art.nr. met H (b.v. 08B135H) · Andere hoeken zijn verkrijgbaar onder art.nr. 08B000 met vermelding van de snijhoek 
in de besteltekst

 Diameter 8,00 mm · Dikte 2,00 mm · Boring 2,60 mm

Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 08A160 160 ° · Active · 10 stuks

BO 08A000 Active · 10 stuks

BO 08B135 135 ° · Basic · 10 stuks

BO 08B077 77 ° · Basic · 10 stuks

BO 08B090 90 ° · Basic · 10 stuks

BO 08B000 Basic · 10 stuks

Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 64
De standaardverpakking is met VE 10 stuks aangegeven · Andere hoeken zijn verkrijgbaar onder art.nr. 64A000 met 
vermelding van de snijhoek in de besteltekst · Het passende asje is art. nr. BO 496.300

 Diameter 12,50 mm · Dikte 4,00 mm · Boring 3,00 mm

Art.-nr. Hoek · Slijping · Verpakking

BO 64A150 150 ° · Active · 10 stuks

BO 64A155 155 ° · Active · 10 stuks

BO 64A160 160 ° · Active · 10 stuks

BO 64A165 165 ° · Active · 10 stuks

BO 64A000 Active · 10 stuks
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Snijden van spiegels die bedekt zijn met anti-splinter folie

Voor het snijden van spiegels, die bij de productie voorzien zijn van een anti-splinter folie, worden wieltjes met speciale facetslijping gebruikt. 
Afhankelijk van de glasdikte moeten verschillende snijhoeken gebruikt worden.

Silberschnitt® HM-wieltje 03

 Diameter 5,60 mm · Dikte 1,08 mm · Boring 1,42 mm

Art.-nr. Snijhoek · Glasdikte · Verpakking

BO 03A100M 100 ° · 4 mm · 10 stuks

BO 03A110M 110 ° · 4 mm · 10 stuks

BO 03A115M 115 ° · 5/6 mm · 10 stuks

Silberschnitt® kunststof snijwielhouder met HM-snijwieltje

 Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Snijhoek · Glasdikte · Verpakking

BO 416A100M 100 ° · 4 mm · 10 stuks

Silberschnitt® kunststof snijwielhouder met HM-snijwieltje

 Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Snijhoek · Glasdikte · Verpakking

BO 416A110M 110 ° · 4 mm · 10 stuks

Silberschnitt® kunststof snijwielhouder met HM-snijwieltje

 Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Snijhoek · Glasdikte · Verpakking

BO 416A115M 115 ° · 5/6 mm · 10 stuks
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Art.-nr. Verpakking

BO 03A00HI 100 stuks

BO 03A135HI 100 stuks

BO 03A145HI 100 stuks

BO 03A148HI 100 stuks

BO 03A152HI 100 stuks

BO 03A154HI 100 stuks

BO 03A156HI 100 stuks

BO 03A158HI 100 stuks

BO 03A160HI 100 stuks

BO 03A165HI 100 stuks

Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes met inscriptie

 Slijping Active · Diameter 5,6 mm · Dikte 1,08 mm · Boring 1,42 mm

Art.-nr. Verpakking

BO 03A135I 10 stuks

BO 03A145I 10 stuks

BO 03A148I 10 stuks

BO 03A150I 10 stuks

BO 03A152I 10 stuks

BO 03A153I 10 stuks

BO 03A154I 10 stuks

BO 03A156I 10 stuks

BO 03A158I 10 stuks

BO 03A160I 10 stuks

BO 03A165I 10 stuks

SILBERSCHNITT HM-Snijwieltje 

Bohle heeft het omvangrijke snijwiel-assortiment uitgebreid met onderstaande snijwieltjes met inscriptie. De 
wieltjes zijn leverbaar onder het artikelnummer met ingegraveerde snijhoek leverbaar. Zo heeft de gebruiker 
een perfect overzicht van welke snijhoek voorhanden is. Volgende snijhoeken zijn uit voorraad leverbaar. 
Andere snijhoeken kunt u alsvolgt bestellen: 12A00HI* of 03A00HI*. Graag daarbij de gewenste snijhoek 
vermelden. SVP opletten dat verdere snijhoeken alleen verkrijgbaar zijn per 100 stuks.  
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Art.-nr. Verpakking

BO 12A00HI 100 stuks

BO 12A135HI 100 stuks

BO 12A145HI 100 stuks

BO 12A148HI 100 stuks

BO 12A150HI 100 stuks

BO 12A152HI 100 stuks

BO 12A153HI 100 stuks

BO 12A154HI 100 stuks

BO 12A155HI 100 stuks

BO 12A156HI 100 stuks

BO 12A160HI 100 stuks

BO 12A165HI 100 stuks

Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes met inscriptie

 Slijping Active · Diameter 4,1 mm · Dikte 1,08 mm · Boring 1,42 mm

Art.-nr. Verpakking

BO 12A135I 10 stuks

BO 12A145I 10 stuks

BO 12A148I 10 stuks

BO 12A150I 10 stuks

BO 12A152I 10 stuks

BO 12A153I 10 stuks

BO 12A154I 10 stuks

BO 12A155I 10 stuks

BO 12A156I 10 stuks

BO 12A160I 10 stuks

BO 12A165I 10 stuks
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Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes Cutmaster® Gold Met 10-voudige standtijd

De juiste oplossing:
Voor de keuze van de juiste 
snijwielhouder, houdt u zich 

het beste aan de opgave 
van de machine fabrikant.

Om optimale loopeigenschappen en standtijden te behalen, wordt Cutmaster® Gold in snijwielhouders van metaal 
gemonteerd. Standaardmachines van fabrikanten als Hegla, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Intermac, Macotec en Lisec 
kunnen daarom probleemloos van Cutmaster® Gold voorzien worden.

Art.-nr. Diameter · Dikte · Boring · Hoek · Slijping

BO 12A130G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 130 ° · Active

BO 12A135G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 135 ° · Active

BO 12A145G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 145 ° · Active

BO 12A148G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 148 ° · Active

BO 12A150G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 150 ° · Active

BO 12A152G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 152 ° · Active

BO 12A153G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 153 ° · Active

BO 12A154G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 154 ° · Active

BO 12A155G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 155 ° · Active

BO 12A158G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 158 ° · Active

BO 12C110G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 110 ° · Contact Plus

BO 12C118G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 118 ° · Contact Plus

BO 12C120G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 120 ° · Contact Plus

BO 12C125G 4,10 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 125 ° · Contact Plus

BO 02A135GL 5,00 mm · 1,00 mm · 1,30 mm · 135 ° · Active

BO 02A145GL 5,00 mm · 1,00 mm · 1,30 mm · 145 ° · Active

BO 02A155GL 5,00 mm · 1,00 mm · 1,30 mm · 155 ° · Active

BO 03A130G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 130 ° · Active

BO 03A135G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 135 ° · Active

BO 03A145G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 145 ° · Active

BO 03A148G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 148 ° · Active

BO 03A150G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 150 ° · Active

BO 03A152G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 152 ° · Active

BO 03A153G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 153 ° · Active

BO 03A154G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 154 ° · Active

BO 03A155G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 155 ° · Active

BO 03A158G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 158 ° · Active

BO 03B135G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 135 ° · Basic

BO 03B145G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 145 ° · Basic

BO 03C110G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 110 ° · Contact Plus

BO 03C125G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 125 ° · Contact Plus

BO 03C130G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 130 ° · Contact Plus

BO 03C135G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 135 ° · Contact Plus

BO 03C145G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 145 ° · Contact Plus

BO 03C148G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 148 ° · Contact Plus

BO 03C150G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 150 ° · Contact Plus

BO 03C153G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 153 ° · Contact Plus

BO 03C155G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 155 ° · Contact Plus

BO 03C158G 5,60 mm · 1,08 mm · 1,42 mm · 158 ° · Contact Plus

Cutmaster® Gold
Het innovatieve HM-snijwieltje Cutmaster® Gold slaat een brug tussen kostenverlaging en gelijktijdig kwaliteitsverbetering. Vooral bij het snijden 
van gelaagd veiligheidsglas en bij het snijden van kanten op de floatglas productielijn kan een standtijd bereikt worden die minstens ongeveer 
het 10-voudige boven een standaard snijwieltje ligt. Op de floatglas productielijn biedt de Cutmaster® Gold meer dan 250 km snijresultaat, bij een 
gelijkblijvende hoge snijkwaliteit.
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Silberschnitt®   PCD - wieltje

Silberschnitt® PCD-wieltjes

De juiste oplossing:
Voor de keuze van de juiste 
snijwielhouder, houdt u zich 

het beste aan de opgave 
van de machine fabrikant.

Buitengewoon hoge standtijd · Constante snijkwaliteit tijdens de gehele levensduur · uitstekende snijkanten kwaliteit 
· aanzienlijk gereduceerde versplintering · aanpassing aan het actuele gebruik.

 Materiaal: PCD · Diameter 2,5 mm

Art.-nr. Dikte · Boring · houder · asjes

BO 484D000 0,65 mm · 0,80 mm · 490.6 · 497D300

Silberschnitt® PCD-wieltjes

De juiste oplossing:
Voor de keuze van de juiste 
snijwielhouder, houdt u zich 

het beste aan de opgave 
van de machine fabrikant.

Buitengewoon hoge standtijd · Constante snijkwaliteit tijdens de gehele levensduur · uitstekende snijkanten kwaliteit 
· aanzienlijk gereduceerde versplintering · aanpassing aan het actuele gebruik.

 Materiaal: PCD · Diameter 3 mm

Art.-nr. Dikte · Boring · Hoek · houder · asjes

BO 485D000 0,65 mm · 0,80 mm · 490.6 · 497D300 · 

BO 485D115 0,65 mm · 0,81 mm · 115 ° · 490.6 · 497D300

BO 485D120 0,65 mm · 0,81 mm · 120 ° · 490.6 · 497D300

BO 485D125 0,65 mm · 0,81 mm · 125 ° · 490.6 · 497D300

BO 485D130 0,65 mm · 0,81 mm · 130 ° · 490.6 · 497D300
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Silberschnitt® PCD-wieltjes

De juiste oplossing:
Voor de keuze van de juiste 
snijwielhouder, houdt u zich 

het beste aan de opgave 
van de machine fabrikant.

Buitengewoon hoge standtijd · Constante snijkwaliteit tijdens de gehele levensduur · uitstekende snijkanten kwaliteit 
· aanzienlijk gereduceerde versplintering · aanpassing aan het actuele gebruik.

 Materiaal: PCD · Diameter 5 mm

Art.-nr. Dikte · Boring · Hoek · houder · asjes

BO 483D000 1,08 mm · 1,51 mm · 490.7 · 497D400 · 

BO 483D110 1,08 mm · 1,51 mm · 110 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D114 1,08 mm · 1,51 mm · 114 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D115 1,08 mm · 1,51 mm · 115 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D120 1,08 mm · 1,51 mm · 120 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D125 1,08 mm · 1,51 mm · 125 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D127 1,08 mm · 1,51 mm · 127 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D130 1,08 mm · 1,51 mm · 130 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D135 1,08 mm · 1,51 mm · 135 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D145 1,08 mm · 1,51 mm · 145 ° · 490.7 · 497D400

BO 483D150 1,08 mm · 1,51 mm · 150 ° · 490.7 · 497D400

BO 486D000 1,0 mm · 1,30 mm · 439.1/439.2 · 497D439 · 

BO 486D135 1,0 mm · 1,30 mm · 135 ° · 439.1/439.2 · 497D439

BO 486D138 1,0 mm · 1,30 mm · 138 ° · 439.1/439.2 · 497D439

BO 486D140 1,0 mm · 1,30 mm · 140 ° · 439.1/439.2 · 497D439

BO 486D145 1,0 mm · 1,30 mm · 145 ° · 439.1/439.2 · 497D439

BO 486D155 1,0 mm · 1,30 mm · 155 ° · 439.1/439.2 · 497D439

Silberschnitt® PCD-wieltjes

De juiste oplossing:
Voor de keuze van de juiste 
snijwielhouder, houdt u zich 

het beste aan de opgave 
van de machine fabrikant.

Buitengewoon hoge standtijd · Constante snijkwaliteit tijdens de gehele levensduur · uitstekende snijkanten kwaliteit 
· aanzienlijk gereduceerde versplintering · aanpassing aan het actuele gebruik.

 Materiaal: PCD · Diameter 4,1 mm

Art.-nr. Dikte · Boring · Hoek · houder · asjes

BO 487D000 1,08 mm · 1,40 mm · 432.0C/422.0C · 497D141/497D422 · 

BO 487D135 1,08 mm · 1,40 mm · 135 ° · 432.0C/422.0C · 497D141/497D422
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Silberschnitt® PCD-wieltjes

De juiste oplossing:
Voor de keuze van de juiste 
snijwielhouder, houdt u zich 

het beste aan de opgave 
van de machine fabrikant.

Buitengewoon hoge standtijd · Constante snijkwaliteit tijdens de gehele levensduur · uitstekende snijkanten kwaliteit 
· aanzienlijk gereduceerde versplintering · aanpassing aan het actuele gebruik.

 Materiaal: PCD · Diameter 5,6 mm

Art.-nr. Dikte · Boring · Hoek · houder · asjes

BO 488D000 1,08 mm · 1,40 mm · 432.0C/422.0C · 497D141/497D422 · 

BO 488D140 1,08 mm · 1,40 mm · 140 ° · 432.0C/422.0C · 497D141/497D422

BO 488D155 1,08 mm · 1,40 mm · 155 ° · 432.0C/422.0C · 497D141/497D422
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02 Snijwielhouders
Snijwielhouder van kunststof
De inzet van snijwieltjes in automatische snijtafels word aanzienlijk vereenvoudigd door het gebruik van snijwielhouders, waarin het snijwieltje al 
geïntegreerd is. Een extra bijkomend voordeel is het herkenbare verschil dankzij de verschillende kleuren voor de desbetreffende snijhoeken.

Silberschnitt® snijwielhouder 416 van kunststof  met HM-snijwieltje
Snijwielhouder kunststof - niet standaard snijhoeken zijn onder art.nr. BO 416A000 met aangifte van de snijhoek in de 
besteltekst verkrijgbaar

 Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Snijhoek · Kleur · Slijping · Omschrijving

BO 416A127 127 ° · geel · Active

BO 416A130 130 ° · oranje · Active

BO 416A135 135 ° · wit · Active

BO 416A140 140 ° · blauw · Active

BO 416A145 145 ° · zwart · Active

BO 416A150 150 ° · bruin · Active

BO 416A155 155 ° · rood · Active

BO 416A160 160 ° · donkergroen · Active

BO 416A165 165 ° · lichtgroen · Active

BO 416B115 115 ° · Basic · 

BO 416B120 120 ° · lichtblauw · Basic

BO 416B125 125 ° · Basic · 

BO 416B127 127 ° · geel · Basic

BO 416B130 130 ° · oranje · Basic

BO 416B135 135 ° · wit · Basic

BO 416B140 140 ° · blauw · Basic

BO 416B145 145 ° · zwart · Basic

BO 416B150 150 ° · bruin · Basic

BO 416B155 155 ° · rood · Basic

BO 416C112 112 ° · ivoorwit · Contact Plus

BO 416C118 118 ° · lichtblauw · Contact Plus

BO 416C125 125 ° · geel · Contact Plus

BO 416C145 145 ° · zwart · Contact Plus

BO 416A000 Speciale slijping · Active

BO 416B000 Speciale slijping · Basic

BO 416C000 Speciale slijping · Contact Plus
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Silberschnitt® snijwielhouder 417 van kunststof  met HM-snijwieltje
Snijwielhouder kunststof - niet standaard snijhoeken zijn onder Art.nr. BO 417A000 met aangifte van de snijhoek in 
de besteltekst te verkrijgen.

 Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Snijhoek · Kleur · Slijping · Omschrijving

BO 417A135 135 ° · wit · Active

BO 417A145 145 ° · zwart · Active

BO 417A155 155 ° · rood · Active

BO 417B120 120 ° · lichtblauw · Basic

BO 417B127 127 ° · geel · Basic

BO 417B135 135 ° · wit · Basic

BO 417B140 140 ° · wit · Basic

BO 417B145 145 ° · zwart · Basic

BO 417B150 150 ° · rood · Basic

BO 417B155 155 ° · rood · Basic

BO 417A000 Speciale slijping · Active

BO 417B000 Speciale slijping · Basic

Snijwielhouder van metaal

Silberschnitt® snijwielhouder metaal
Zonder snijwieltje en as (gelieve apart te bestellen) · metaal legering van hoge kwaliteit · exacte bewerking · geschikt 
voor Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke, 
Pfister, Rohmer & Stimpfig · staal gehard

 Verpakking 10 stuks

Art.-nr. voor HM-wieltjes · passend HM-asje

BO 432.0 12, 03 · BO 496.138F, 496.139F

BO 432.1 12, 03 · BO 496.138F, BO 496.139F

BO 432.3 05, 02L · BO 496.130

BO 432.6 06, 66 · BO 496.080

BO 432.M 12, 03 · 496.138F, 496.139F

BO 432.080 12, 03 · BO 496.138F, BO 496.139F

BO 432.380 3x1x1,3; 5x1x1,3 · BO 496.130

Silberschnitt® snijwielhouder metaal
Zonder snijwieltje en as (gelieve apart te bestellen) · metaal legering van hoge kwaliteit · exacte bewerking · geschikt 
voor Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke, 
Pfister, Rohmer & Stimpfig

 Verpakking 10 stuks

Art.-nr.

BO 432.4



64 Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Silberschnitt® snijwielhouder metaal met inscriptie
Zonder snijwieltje en as (gelieve apart te bestellen) · metaal legering van hoge kwaliteit · exacte bewerking · geschikt 
voor Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke, 
Pfister, Rohmer & Stimpfig

 voor HM-wieltjes 12, 03 · passend HM-asje BO 496.139F · Verpakking 10 stuks

Art.-nr. met inscriptie

BO 432.127 127 °

BO 432.134 134 °

BO 432.135 135 °

BO 432.140 140 °

BO 432.145 145 °

BO 432.148 148 °

BO 432.150 150 °

BO 432.152 152 °

BO 432.153 153 °

BO 432.154 154 °

BO 432.155 155 °

BO 432.156 156 °

BO 432.158 158 °

BO 432.160 160 °

BO 432.163 163 °

BO 432.165 165 °

Silberschnitt® snijwielhouder metaal
Zonder snijwieltje en as (gelieve apart te bestellen) · metaal legering van hoge kwaliteit · exacte bewerking · geschikt 
voor Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Rohmer & Stimpfig

 voor HM-wieltjes 12, 03 · Passend HM-asje BO 496.422 · Verpakking 10 stuks

Art.-nr.

BO 422.0

Silberschnitt® snijwielhouder metaal
Zonder snijwieltje en as (gelieve apart te bestellen) · metaal legering van hoge kwaliteit · exacte bewerking · geschikt 
voor Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Laser, Lisec, MacoTec, Olbricht, Pannkoke, Rohmer & Stimpfig

 voor HM-wieltjes 63 · Passend HM-asje BO 496.160 · Verpakking 10 stuks

Art.-nr.

BO 422.1

Silberschnitt® snijwielhouder metaal
Staal gehard . voor Lisec snij-installaties

 Lengte 11,5 mm · voor HM-wieltjes 02L · Passend HM-asje BO 496.439

Art.-nr.

BO 439.1
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Silberschnitt® snijwielhouder metaal
Staal gehard . voor Lisec snij-installaties

 Lengte 16 mm · voor HM-wieltjes 02L · Passend HM-asje BO 496.439

Art.-nr.

BO 439.2

Silberschnitt® snijwielhouder metaal voor Bottero
Snijwielhouder voor Bottero gelaagd-tafel

 Boring 1,4 mm Ø · Gleuf 1,1 mm · voor HM-wieltjes 12, 03 · Passend HM-asje BO 496.140F

Art.-nr. Versie

BO 439.122 niet gehard

Silberschnitt® snijwielhouder metaal voor Maver
Snijwielhouder voor Maver, ongehard staal, zonder wieltjes, voorzien van as BO 496.139F en schroeven.

 Boring 1,39 mm Ø · voor HM-wieltjes 12, 03, 33 · Passend HM-asje

Art.-nr.

BO 439.0303

Silberschnitt® snijwielhouder metaal voor Maver

 Boring1,39 mm Ø · Passend HM-asje 1,39 x 4,6 mm · Met wieltje 5,60 mm

Art.-nr. Met wieltje · Hoek · Omschrijving

BO 439.1303 BO 03A135I · 135 °

BO 439.2303 BO 03A145I · 145 °

BO 439.6303 BO 03A155I · 155 °

BO 439.8303 BO 03A160I · 160 °

BO 439.9303 BO 03A165I · 165 °

SP 0303 Draadstift M2 x 2 mm

Silberschnitt® snijwielhouder metaal
Om de toepassingen in het snijden te optimeren biedt Bohle een aanvulling op de gangbare snijwielhouders van 
kunststof, de 416. Met snijwielhouder 439.16 van metaal en gebruik van de kunststof ring, die verkrijgbaar is in 
verschillende kleuren voor herkenning van de snijhoek, is de snij-eigenschap duidelijk verbeterd. In het bijzonder bij 
modelsneden en geopende snede is de inzet van de snijwielhouder 439.16 aan te bevelen.

 Boring 1,4 mm Ø · Gleuf 1,1 mm · voor HM-wieltjes 12, 03 · Passend HM-asje BO 496.140F

Art.-nr. Versie

BO 439.16 niet gehard

BO 439.16V gehard



66 Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Kunststof ring
Kunststof ring voor 439.16 / BO 439.16V. Om de as vast te zetten en de snijhoek te herkennen.

 Verpakking 2 stuks

Art.-nr. Kleur · Hoek

BO 438R135 wit · 135 °

BO 438R145 zwart · 145 °

BO 438R150 bruin · 150 °

BO 438R155 rood · 155 °

BO 438R000 grijs · Diversen °

Snijwielhouder-module

Snijwielhouder-module met inscriptie incl. HM-wieltje 03 Ø 5.6 mm en HM-asje
Compleet uitgerust met HM-wieltje en HM-asje · van hoogwaardige metaal-legering gehard · bijzonder nauwkeurig 
bewerkt · passend voor Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec, 
Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig

 Verpakking 10 stuks

Art.-nr. met inscriptie

BO 432.1271 127 °

BO 432.1341 134 °

BO 432.1351 135 °

BO 432.1401 140 °

BO 432.1451 145 °

BO 432.1481 148 °

BO 432.1501 150 °

BO 432.1521 152 °

BO 432.1531 153 °

BO 432.1541 154 °

BO 432.1551 155 °

BO 432.1561 156 °

BO 432.1581 158 °

BO 432.1601 160 °

BO 432.1631 163 °

BO 432.1651 165 °
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Snijwielhouder-module incl. HM-wieltje en HM-asje
Van staal . met 1 hm wieltje . HM-asje . Iedere gewenste snijhoek is leverbaar · staal gehard

 Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Met wieltje · Diameter · Dikte · Boring

BO 432.10 03A · 5,6 mm · 1,08 mm · 1,42 mm

BO 432.20 12A · 4,1 mm · 1,08 mm · 1,42 mm

BO 432.30 05A · 3,0 mm · 1,00 mm · 1,30 mm

BO 432.60 66A · 3,0 mm · 0,65 mm · 0,80 mm

Snijwielhouder-module met inscriptie incl. HM-wieltje 12 Ø 4,1 mm en HM-asje
Compleet uitgerust met HM-wieltje en HM-asje · van hoogwaardige metaal-legering gehard · bijzonder nauwkeurig 
bewerkt · passend voor Armatec, Bavelloni, Bottero, Bystronic, Grenzebach, Hegla, Intermac, Laser, Lisec, MacoTec, 
Olbricht, Pannkoke, Pfister, Rohmer & Stimpfig

 Verpakking 10 stuks

Art.-nr. met inscriptie

BO 432.1272 127 °

BO 432.1342 134 °

BO 432.1352 135 °

BO 432.1402 140 °

BO 432.1452 145 °

BO 432.1482 148 °

BO 432.1502 150 °

BO 432.1522 152 °

BO 432.1532 153 °

BO 432.1542 154 °

BO 432.1552 155 °

BO 432.1562 156 °

BO 432.1582 158 °

BO 432.1602 160 °

BO 432.1632 163 °

BO 432.1652 165 °

Snijwielhouder-module incl. PCD-wieltje    en PCD asjes
Houder compleet met PCD-wieltje . PCD-asje . houder met speciale coating . iedere snijhoek is op wens verkrijgbaar · 
staal gehard

Art.-nr. Met wieltje · Diameter · Dikte · Boring

BO 491D000 484 · 2,5 mm · 0,65 mm · 0,8 mm

BO 494D000 485 · 3,0 mm · 0,65 mm · 0,81 mm

BO 495D000 487 · 4,1 mm · 1,08 mm · 1,40 mm

BO 497D000 487 · 4,1 mm · 1,08 mm · 1,4 mm

BO 492D000 483 · 5,0 mm · 1,08 mm · 1,51 mm

BO 490D000 483 · 5,0 mm · 1,08 mm · 1,51 mm

BO 496D000 488 · 5,6 mm · 1,08 mm · 1,40 mm

BO 498D000 488 · 5,6 mm · 1,08 mm · 1,4 mm
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Asjes HM

SILBERSCHNITT  HM-asjes
Snijwielasjes, hardmetaal

 Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Diameter · Lengte · Fase

BO 496.080 0,80 mm · 4,6 mm · 0,5 x 45 °

BO 496.380 0,80 mm · 3,6 mm · 0,5 x 35 °

BO 496.130 1,30 mm · 4,2 mm · 0,2 x 45 °

BO 496.330 1,30 mm · 3,6 mm · 0,8 x 45 °

BO 496.439 1,30 mm · 8,0 mm · 0,2 x 55 °

BO 496.4391 1,30 mm · 14,0 mm · 0,2 x 45 °

BO 496.138 1,38 mm · 4,2 mm · 0,4 x 45 °

BO 496.138F 1,38 mm · 4,2 mm · 0,4 x 45 °

BO 496.210A 1,38 mm · 5,3 mm · 0,4 x 45 °

BO 496.245A 1,38 mm · 6,2 mm · 0,4 x 45 °

BO 496.305A 1,38 mm · 7,7 mm · 0,4 x 45 °

BO 496.139F 1,39 mm · 4,6 mm · 0,8 x 35 °

BO 496.422 1,39 mm · 9,0 mm · 0,2 x 45 °

BO 496.140F 1,40 mm · 12,0 mm · 0,4 x 45 °

BO 496.150 1,50 mm · 5,5 mm · 0,2 x 45 °

BO 496.160 1,60 mm · 9,0 mm · 0,2 x 45 °

BO 496.300 3,0 mm · 11,0 mm · 0,2 x 45 °
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Asjes PCD

SILBERSCHNITT PCD-asjes
Voor Silberschnitt® PCD-wieltjes. 

Art.-nr. Diameter · Lengte · Fase

BO 497D300 0,80 mm · 4,1 mm · 0,2 x 30 °

BO 497D306 0,80 mm · 6,0 mm · 0,2 x 30 °

BO 497D310 1,10 mm · 6,0 mm · 0,2 x 30 °

BO 497D100 1,30 mm · 4,1 mm · 0,5 x 30 °

BO 497D439 1,30 mm · 8,0 mm · 0,5 x 45 °

BO 497D141 1,39 mm · 3,9 mm · 0,5 x 30 °

BO 497D422 1,39 mm · 9 mm · 0,5 x 30 °

BO 497D200 1,50 mm · 4,1 mm · 0,5 x 30 °

BO 497D400 1,50 mm · 6,0 mm · 0,5 x 30 °

Asjes PCD gecoat

Silberschnitt® HM-assen PCD gecoat
De as in de versie HM PCD biedt door haar sterke, schokbestendige PCD-coating, een gunstig alternatief voor het 
snijden van autoruiten.

Art.-nr. Diameter · Lengte · Fase

BO 499D080 0,79 mm · 4,6 mm · 0,3 x 30 °

BO 499D110 1,10 mm · 4,4 mm · 0,5 x 30 °

BO 499D139 1,39 mm · 4,4 mm · 0,5 x 30 °

BO 499D939 1,39 mm · 9,0 mm · 0,5 x 30 °

BO 499D151 1,49 mm · 6,0 mm · 0,5 x 30 °

BO 499D150 1,50 mm · 4,4 mm · 0,5 x 30 °
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03 Mesjes voor het snijden van 
folies

Mesjes voor het snijden van folies
Door inzet van de foliemesjes bestaat de mogelijkheid, om op moderne CNC snijtafels, folies ( als gebruikt bij zandstraalinstallaties maar ook ets 
sjablonen, die al op de transportfolie opgebracht zijn) te snijden. De smalle mesjes zijn voor inzetbaar voor fijne modelsneden. Voor rechte sneden 
zijn de brede mesjes te gebruiken. Folies met een dikte van 0,2 tot 2,6 mm kunnen gesneden worden. 

Kunststofclip
Met smal mesje, voor model snijden

Art.-nr.

BO 416.1

Kunststofclip
Met breed mesje

Art.-nr.

BO 416.2

Stalen houder
Met smal mesje, voor model snijden

Art.-nr. Versie

BO 432.7 standaard

BO 432.71 draaibaar 180 °

Stalen houder
Met breed mesje

Art.-nr. Versie

BO 432.8 standaard

BO 432.81 draaibaar 180 °
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04 Compleetoplossingen
Sinds vele jaren ontwikkelt en produceert Bohle complete oplossingen voor snijmachines. Niet alleen 
snijwieltjes en assen, maar ook de complete snijwielhouders behoren tot dit gebied. Het speciaal op 
klantwens gemaakte programma met snijkoppen wordt continue uitgebouwd. Silberschnitt snijkoppen zijn 
er in veel verschillende uitvoeringen. Het recht snijden met een begrensd zwenkbereik; voor modelsnijden 
met een zwenkbereik tot 360°. Naar keuze kan het wieltje na het snijden in de snijpositie vastgehouden 
worden of in de 0° positie gecentreerd worden. Silberschnitt snijkoppen hebben een naloop van 2 mm. 
Op wens ontvangt u wieltjes met een grotere naloop.Met de compleetoplossingen van Bohle kunt u zeker 
zijn dat alle componenten, van wieltje en houder tot snijkop, optimaal op elkaar afgestemd zijn. De beste 
vooruitzichten voor nauwkeurig snijden. Alle beschikbare compleetoplossingen vindt u in de catalogus 
"industriele snijtechniek". Bij de gebruikte snijwielhouders zijn passende pilar posts te verkrijgen.Voor 
iedere fabrikant van snijtafels is er een breed skala aan pillar posts inzetbaar.

Voor individuele problemen bieden wij u een grote keus aan complete oplossingen. Vraag het ons!
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Art.-nr. Inhoud

BO 5002810 Dispenser voor snijvloeistof 250 ml

Art.-nr. Inhoud

BO 5002810 Dispenser voor snijvloeistof 250 ml

Art.-nr. Inhoud · Omschrijving

BO 024 200 liter

05 Snijvloeistof voor machinaal 
snijden

Snijvloeistof voor machinaal snijden
Zoals bij de handglassnijder is ook bij machinaal snijden het gebruik van een speciale snijvloeistof noodzakelijk. Voor deze doeleinden biedt Bohle 
een speciale snijvloeistof aan, die ook door veel machine fabrikanten gebruikt en aanbevolen wordt.

Dikglas-snijvloeistof Silberschnitt®

Optimale resultaten bij glasdiktes vanaf 12 mm · ook voor problematische glasversnijding tot 25 mm dikte · 
wateroplosbaar, milieuvriendelijk · goede smeerwerking voor het wieltje 

 Glasdikte 12 - 25 mm · Viscositeit ca. 5 mPas

Art.-nr. Inhoud

BO 5002800 voor dikglassnijden 1 liter

Silberschnitt® Snijvloeistof voor machinaal
Voor het handmatig snijden van glas· door geringe oppervlaktespanning dringt de vloeistof snel in de snede · 
waarborgt een geleidelijke breuk · bindt de ontstane glaspartikels · constante vrijloop van het wieltje 

 Glasdikte tot 12 mm · Viscositeit ca. 5 mPas

Art.-nr. Inhoud · Omschrijving

BO 026 1 liter · voor manueel snijden

Snijvloeistof voor machinaal ACECUT 4153
Inzetgebied: autoglas, algemene versnijding, modelsneden 

 Glasdikte  1,6 - 6 mm · Viscositeit ca. 35 mPas · omschrijving afwasbaar

Art.-nr. Inhoud

BO 5002802 30 liter
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Art.-nr. Inhoud · Omschrijving

BO 5002815 5 liter · verdampend

Art.-nr. Inhoud · Omschrijving

BO 5002835 200 liter · verdampend

Art.-nr. Inhoud · Omschrijving

BO 5002836 200 liter · afwasbaar

Art.-nr. Inhoud · Omschrijving

BO 5002837 200 liter · verdampend

Art.-nr. Inhoud · Omschrijving

BO 5002834 200 liter · verdampend

Snijvloeistof voor machinaal ACECUT 5503
Speciaal geschikt voor gecoat glas · vervliegt na gebruik en laat niets achter · binding van kleine glaspartikels 
· lage oppervlaktespanning · voor verzilverd, ornament- en floatglas alsmede voor gelakt en bedrukt glas . voor 
floatglasproductie tot 10 mm . gebruikstemperatuur tussen 30°C en 50°C

 Viscositeit ca. 2 mPas

Art.-nr. Inhoud · Omschrijving

BO 5002805 30 liter · verdampend

Snijvloeistof voor machinaal ACECUT 6000
Inzetgebied: autoglas, modelsneden met hoge eisen . afwasbaar

 Gebruikstemperatuur 40° - 90 ° · Viscositeit ca. 65 mPas

Art.-nr. Inhoud · Omschrijving

BO 5002806 30 liter · afwasbaar

Snijvloeistof voor machinaal ACECUT 5929
Speciaal geschikt voor gecoat glas · vervliegt na gebruik en laat niets achter · binding van kleine glaspartikels · lage 
oppervlaktespanning . voor floatglasproductie van 4 - 19 mm . gebruikstemperatuur 40 - 60°C

 Viscositeit ca. 2 mPas

Art.-nr. Inhoud · Omschrijving

BO 5002807 30 liter · verdampend

Snijvloeistof voor machinaal ACECUT 5250
Wateroplosbaar · vervliegt na gebruik en laat niets achter · Inzetgebied: isolatieglas, verzilverd glas, algemene 
versnijding tot 10 mm, gelaagd glas versnijding, folie met me

 Gebruikstemperatuur 30° - 50 ° · Viscositeit ca. 2 mPas

Art.-nr. Inhoud · Omschrijving

BO 5002804 30 liter · verdampend



|

74 Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

06 Toebehoren
Toebehoren

Drukmeettoestel
Met het drukmeettoestel van Bohle (Belasting tot 500 N) kan de snijdruk, 
die door de cilinder van de snijkop op het wieltje komt, exact vastgesteld 
worden.

 Snijdruk tot 500 N

Art.-nr.

BO 5164850

Montagehulp voor HM-wieltjes
De praktische montagehulp vereenvoudigt het wisselen van de snijwieltjes

Art.-nr. Diameter

BO 440 1,30 mm

BO 441 0,80 mm

proefdoorn

 Gleuven 1,14 mm

Art.-nr.

BO 438.114
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Art.-nr. Omschrijving

BO 5164630 TinCheck Industrial Twin-version

Loep
Loep kunststof, 60 voudige vergroting

Art.-nr.

BO 4402.0

TinCheck® Industrial
Naast de snelle, eenvoudige en betrouwbare herkenning van de tinbadzijde door de huidige TinCheck, is de TinCheck industrial een volwaardig 
meetinstrument voor het bepalen van de tinbelasting. In vergelijking met andere tot andere technieken overtuigt het apparaat door de snelle en 
eenvoudige metingen. Zo kan het bijv. glasproducenten helpen om de kwaliteit van het glas te bewaken. Bij de glasverwerkers help de TinCheck al 
door de mogelijkheid om de bruikbaarheid van het te verwerken glas vooraf te testen.

Art.-nr. Omschrijving

BO 5164622 TinCheck® Industrial

PC-Kit
voor het aansluiten van de TinCheck industrial als meetapparaat in mobiel en stationair gebruik aan een Windows-PC 
d.m.v. een USB-kabel · Inhoud · Kabelset, USB-cenverter, afstandshouder, TinCheck Software, koffer

Art.-nr. Omschrijving

BO 5164621 Als uitbreiding op een bestaande TinCheck Industrial

BO 5164620 Twin-Version - als complete inclusief TinCheck Industrial 
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TinCheck Industrial Twin-version
Set voor tinbadzijde-differentiedetectie in de productielijn zonder drempelwaarde. Bestaand uit 2 basisapparaten en 
kabelset.    

Art.-nr. Omschrijving

BO 5164630 TinCheck Industrial Twin-version

Seriele kabel, gateway
Voor het verbinden van de seriele gateway van de TinCheck Industrial met de USB-converter of met nog een TinCheck 
Industrial als differentiatiemeting.  · tweezijdig 5-polig IEC61076-2-106 stekker, 10 m (andere lengtes op aanvraag)

Art.-nr.

BO 5164627

Seriele kabel, gateway
Voor het verbinden van de seriele gateway van de TinCheck Industrial met een externe toepassing (bijv. 
sturingscomputer) · eenzijdige, 5-polige IEC61076-2-106 steller, einde open, 10 m (andere lengtes op aanvraag)

Art.-nr.

BO 5164624

kabeldigitale gateway
Voor het verbinden van de digitale uitgangen van de TinCheck Industrial met een externe toepassing (bijv. 
sturingscomponenten). · eenzijdige, 8-polige IEC61076-2106 stekker, open einde, 10 m (andere lengtes op aanvraag)

Art.-nr.

BO 5164623

Vervang LED-eenheid
Wisselmodule 

Art.-nr.

BO 5164625

Vervang beschermplaat met venster
Wisselmodule 

Art.-nr.

BO 5164626
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Glasbewerkingsmachines
Sinds 1990 ontwikkelt en produceert 
Bohle glasbewerkingsmachines, in 
eerste instantie in Torgau en sinds 
2009 in de hoofdvestiging in Haan. 
Het omvangrijke machineprogramma 
is steeds verder uitgebouwd - door 
zelf geproduceerde machines, maar 
ook met producten van fabrikanten die 
volgens onze voorwaarden ontwikkeld/
gemodificeerd worden. In de huidige 
tijd is het niet meer van grootst belang 

dat alle onderdelen zelf geprodu-
ceerd worden, het komt erop aan dat 
kwaliteit, advies, service en de prijs/
kwaliteitverhouding kloppen - en dit is 
bij Bohle het geval. Maar voor welke 
machine u ook kiest, ons vakmanschap 
is standaard. Want Bohle machines 
worden ontwikkeld en geproduceerd 
door vakmensen - voor vakmensen. 
Dit hoodstuk geeft u een overzicht van 
ons omvangrijke machine assortiment. 

Technische details van de verschillende 
machines sturen wij u op aanvraag 
graag toe. Technische details kunnen 
door ontwikkelingen veranderen. Voor 
meer informatie staan wij graag tot uw 
beschikking.

Meer producten en informatie vindt 
u op www.bohle.nl.
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 |  01  Waterzuiveringsinstallatie 
 Sedimentortechnologie 
 De Bohle sedimentoren gaan in twee stappen te werk: het grove glasstof zet zich in de doorloop continu 
af door het optimale reservoir en inbouwelementen (effectieve sedimentatie). Hierna worden de fijne 
bestanddelen in de vorm van een batch-proces gezuiverd. De installatie bindt in een geautomatiseerd 
circuit en met behulp van een geoptimaliseerd vlokmiddel ook de allerfijnste glasdeeltjes en zorgt voor 
bijna helder systeemwater. 

 Sedimentor 
 Langdurig gebruik van koelwater in glasbewerkingsmachines is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. 
Waterzuiveringsinstallaties van Bohle helpen hierbij. De noodzakelijke reiniging van het machine-zuiveringssysteem wordt daardoor duidelijk 
minder. Verdere gevolgen van het schone koelwater: langere standtijden van de gereedschappen en duidelijk verbeterde bewerkingskwaliteit van 
het glas. 

 Eigenschappen
 
 n  Geproduceerd in Duitsland door Bohle. 

 n  Vrijwel helder systeemwater door uitstekende vlok(kings)middelen 

 n  Duidelijk verbeterde bewerkingskwaliteit, in het bijzonder het polijsten 

 n  Noodzakelijke reiniging van de glasbewerkingsinstallatie wordt veel minder 

 n  Compact, plaatsbesparend systeem 

 n  Gedecentraliseerd direct aan de machine inzetbaar 

 n  Continue hoge slijpkwaliteit 

 Sedimentor 2.4 

 Toebehoren 

 Vlokkingsmiddel · Afvalwater-
transportpompen · Afvalwater-
vergaarsystemen 

 Specificaties  Sedimentor 2.4  Sedimentor 1.0, koelwater  Sedimentor 0.3 

 Doorloop 280   l/min  150   l/min  50   l/min  

 Reiniginsvermogen  ca.   7,2   kg/u  ca.   3,6   kg/u  ca.   1,0   kg/u

 vulhoeveelheid 2100   liter  1000   liter   320   liter  

 Vlokkingsmiddel poeder       poeder       poeder      

 Electrische aansluiting  2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE       2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE       2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE      

 Slibzak   300   liter    300   liter   70   liter  

 Art.-nr.  BO SEDI24  BO SEDI10  BO 85.30 

03

Gl
as

be
we

rk
ing

s-
ma

ch
ine

s



80 Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

 |  02  Zandstraalinstallatie 
 Zandstraalinstallatie SBM 

 Zandstraalinstallatie SBM 1500 / SBM 2500P 
 De Bohle SBM zandstraalcabine uit eigen productie is geschikt voor volautomatisch stralen van decoraties of oppervlakken, zowel als eenvoudig 
handmatig punt- en oppervlaktestralen. In tegenstelling tot andere cabines staat het werkstuk, en beweegt de cabine over het glas. Dit bespaart 
plaats omdat de in- en uitloop vervallen. Daarbij worden krassen op de achterzijde van het glas vermeden. 

 Eigenschappen
 
 n  Geproduceerd in Duitsland door Bohle. 

 n  Vrijwel stofloos zandstralen 

 n  Eenvoudige bediening via touchscreen 

 n  Automatisch stralen, 200 programma's op te slaan 

 n  Luchtkussen ondersteund, manueel stralen (SBM 1500) 

 n  Gelijkblijvende straalmiddelkwaliteit 

 n  Moderne, plaatsbesparende bouwwijze: 

 n  Geen dure verpakking: Verpakkingskosten lopen niet op 

 n  Geen moeilijke montage - plug & play. De machine komt gemonteerd en incl. straalzand bij u aan. Enkel de transportbeveiliging verwijderen, 
stroom en lucht aansluiten en de machinevoeten uitrichten. 

 n  Geen scholing noodzakelijk: Om te zandstralen is een voorkennis is de zin van scholing niet noodzakelijk. De software spreekt voor zich en 
wordt in de gebruiksaanwijzing uitvoerig beschreven. Voorbeeldprogramma's zijn reeds opgeslagen.  

 n   Lage drukluchtkosten: Zeer goede straalresultaten worden al bij lage druk vanaf 3 bar behaald. 

 n  Lage foliekosten: Door te zandstralen met lage druk kunt u dunnere en daarmee goedkopere folie gebruiken. 

 n  Lage straalmiddelkosten: Het zandstralen met lage druk schoont niet alleen de machine, het verlengt ook de levensduur van het straalmiddel. 

 n  Lage emissiewaarde: In verhouding tot andere machines werkt de SBM uitgesproken zacht en daarbij stofarm. 

 n  Sjablonen: Bij herhaalde designs en logo's vanaf 3 stuks straalsjablonen van staal, een grote besparing tegenover de inzet van straalfolies. 

 n  Rationeel werken: Tijdens het machinewerk kan de volgende taak voorbereid worden en de machine voorbereid. 

 Toebehoren 

 Aluminium oxide korrel 220 · 
Edelkorund wit, 120µm, ijzervrij · 
magneetset voor het gebruik van 
metaalsjablonen · extra zuiger op 
het straalvlak voor de gelijktijdige 
bewerking van meerdere platen 
· model met programmaoptie 
"verloopstralen" verkrijgbaar · extra 
straalvelden 
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Specificaties Zandstraalinstallatie SBM1500 Zandstraalinstallatie SBM1500P 
progressief stralen

Zandstraalinstallatie SBM2500P 
progressief stralen

Aantal aandrijvingen 2 2 2 

Snelheid x-as traploos 6 m/min traploos 6 m/min traploos 6 m/min 

Snelheid y-as traploos 24 m/min traploos 24 m/min traploos 24 m/min 

Glasdikte 3 - 40 mm 3 - 40 mm 3 - 40 mm 

Max.glashoogte 2000 mm 2000 mm 2600 mm 

Max. plaatlengte onbegrensd onbegrensd onbegrensd 

Max.straaloppervlak 2900 x 1500 mm 2900 x 1500 mm 4000 x 2550 mm 

Straaldruk traploos 5,5 bar traploos 5,5 bar traploos 5,5 bar 

Straalvermogen 8 m²/h 8 m²/h 16 m²/h 

Electrische aansluiting 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Afmeting 4100 x 1850 x 2500 mm 4100 x 1850 x 2500 mm 5100 x 2060 x 3420 mm 

Arbeidstemperatuur 10 - 40 °C 10 - 40 °C 10 - 40 °C 

Art.-nr. BO SBM1500 BO SBM1500P BO SBM2500P
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|03 Slijpmachines
Kruisbandslijpmachines
Bohle kruisbandslijpmachines worden ingezet voor efficiënt afschuinen van glasplaten. De machines zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen 
voor droog- en natslijpen en zijn  vooral geschikt voor een meerlagige, hoog productieve inzet in de industriële glasverwerking. 

Kruisbandslijpmachine Twin Belt voor droog slijpen
Bohle kruisbandslijpmachines voor droogslijpen zijn onder andere uitstekend geschikt voor het verwerken van glas met een beschermende folie 
of met een watergevoelige coating. Sterke filterinstallaties zorgen ervoor dat het glasoppervlak na het slijpen schoon is. Zo worden krassen 
vermeden.

Eigenschappen

n Geproduceerd in Duitsland door Bohle.

n Manuele machine voor droogslijpen

n Hoogkwalitatief slijpen voor gevoelige glassoorten, zoals bijvoorbeeld Low-E

n Optimale koeling door speciale ventilatie

n Sterke filtertechniek garandeert normgerechte werkplaatsen

n Bijzondere hoge effectiviteit bij de inzet van diamantbanden 

n Optionele luchtkussentafel voor eenvoudige handling en vermijden van krassen

Toebehoren

Kogelrollentafels en uitbreidingen 
· Oplegrollen voor grote 
glasplaten · Pneumatische 
klapaanslag voor de positionering 
· Hoekstootinrichtingen voor 
droogslijpen · Filterinstallatie voor 
glasstofafzuiging

Specificaties Twin Belt KSA 15T Twin Belt Compact KSA-C 15T

Type voor rechte kanten en modellen voor rechte kanten 

Bandlengte 100 x 1830 mm 100 x 1160 mm 

Bandsnelheid 15 m/s 15 m/s 

Electrische aansluiting 6 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Afmeting 1100 x 1050 x 1800 mm 700 x 660 x 1600 mm 

Glasdikte 3 - 20 mm 3 - 12 (20) mm 

Art.-nr. BO 80.12-T BO 80.13-T
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Kruisbandslijpmachine Twin Belt voor natslijpen
Kruisbandslijpmachines speciaal voor de inzet van diamant-slijpbanden, zowel als andere banden met een groot vermogen in industrie en 
handwerk. Topmodel met 2 snelheden · Inzet van diamantbanden mogelijk · Groot vermogen en beter slijpbeeld · Ideaal voor rechte kant en 
modellen · Voor slijpen aan "harde" band voor rechte kanten en "holle" band voor modellen · Robuust en stabiel · Traploze instelling van de 
bandspanning dmv een pneumatische regelaar · Eenvoudig  uit te wisselen slijpbanden door de grote zijdeur · Makkelijke instelling van glasdikte 
en chanfrein

Eigenschappen

n Geproduceerd in Duitsland door Bohle.

n Manuele machine voor nat slijpen

n Sterke prestatie voor perfecte kantenkwaliteit

n Instelbare glasdikte en afschuindiepte

n Bijzondere hoge effectiviteit bij de inzet van diamantbanden 

Toebehoren

Kogelrollentafels en uitbreidingen 
· Oplegrollen voor grote 
glasplaten · Pneumatische 
klapaanslag voor de positionering 
· Hoekstootinrichtingen 
voor droogslijpen · 
koelmiddelomloopsysteem

Specificaties Twin Belt KSA 15/30 Twin Belt compact KSA-C 15/30

Bandtype hard en zacht hard 

Bandlengte 100 x 1830 mm 100 x 1160 mm 

Bandsnelheid 15 / 30 m/s 15 / 30 m/s 

Electrische aansluiting 4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Afmeting 1100 x 1050 x 1800 mm 700 x 660 x 1600 mm 

Glasdikte 3 - 20 mm 3 - 20 mm 

Art.-nr. BO 80.12-P BO 80.13-P
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Bandslijpmachines
Voor elke toepassing de juiste oplossing: Bohle band-slijpmachines zijn verkrijgbaar in de series Master Belt en Versalux. Alle modellen kunnen 
optioneel uitgerust worden met omvangrijk toebehoren. Vanzelfsprekend is bij Bohle de hoogwaardige verwerking die een lange levensduur 
garandeert: Schroeven, metalen platen en de assen van de rollen, die door vocht belast worden, zijn vervaardigd van roestvrij staal; de 
machinebehuizing is verzinkt en gelakt. De  rollen zijn met rubber bedekt en hebben dus een rustige loop.

Glasbandslijpmachine, Master Belt
De Bohle glasbandslijpmachine is beschikbaar met kogelrollentafel en verschillende bandsnelheden.

Eigenschappen

n Geproduceerd in Duitsland door Bohle.

n Grote contactrol (Ø 200 mm) voor minimaal holslijpen

n Sterk nat-belaste delen van RVS

n Kogelrollen-werktafel 1200 x 600 mm

n Slijp- en afschuineenheid met handwiel en speciale aanslag voor het maken van exacte chanfrein

n Incl. hoogteverstelling voor slijp- en afschuininrichting

n Stekkerdoos voor koelsysteem en thermische motorbescherming

n Aan/uit-schakelaar met noodfunctie en onderspanningsregelaar

n Bandloopcorrectiesysteem zijdelings in reikwijdte van de bediener 

n Knikarmkoeling voor directe koeling op slijpplaats

n Mogelijkheid tot aansluiting van een koelmiddelomloopsysteem

n Bevestigingspunten voor omvangrijk toebehoren aanwezig

Master Belt met toebehoren

Toebehoren

Tafelvergroting, zijdelings en 
voorzijde · Koelmiddelopvangbakken 
en -omloopsystemen · Slijptafels 
voor kleine platen · Aanslagrollen 
voor het slijpen van ronde platen

Specificaties Master Belt 11 Master Belt 11/22 Master Belt 8/30-S Master Belt 8/30-SE

Bandlengte 100 x 1830 mm 100 x 1830 mm 100 x 1830 mm 100 x 1830 mm 

Electrische aansluiting 1,1 KW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 1,4/1,8 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 1,1 kW, 230 V, 50 Hz, 1 NPE 

Werkhoogte 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm 

Contactrollen  200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 

Bandsnelheid 11 m/s 2-traps 11/22 m/s Traploos regelbaar 8 - 30 m/s Traploos regelbaar 8 - 25 m/s 

Afmeting 1200 x 1130 x 1720 mm 1200 x 1130 x 1720 mm 1200 x 1130 x 1720 mm 1200 x 1130 x 1720 mm 

Art.-nr. BO 80.3-1N BO 80.5N BO 80.6-SN BO 80.6-SEN
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Master Belt met toebehoren

Glasbandslijpmachine, Versalux MkV

Eigenschappen

n Manuele machine met één bandsnelheid

n Voor eenvoudige slijpwerkzaamheden

n Geintegreerd koelmiddelomloopsysteem

n Eenvoudige bandenwissel voor het slijpen van kanten en chanfrein

n Gebruik van alle normaal in de handel verkrijgbare slijpbanden (100 x 2690 mm)

n Optioneel: 3-banige kogelrollentafel (BO 300606)

Bandpositie "kanten" 

Bandpositie "onderste zoom" 

Bandpositie "bovenste zoom" 

Specificaties Versalux MkV

Electrische aansluiting 2 Kw, 230 V, 50 Hz, 1 NPE 

Bandsnelheid 7,5 m/s 

Afmeting 900 x 500 x 1700 mm 

Art.-nr. BO 6300601
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Schijvenslijpmachines
Machines voor het nat slijpen en polijsten van alle kanten en oppervlakken van verschillend gevormde glasstukken. Het magnetisch gecoate 
slijpgereedschap kan gemakkelijk vervangen of gewisseld worden.

Schijvenslijpmachines

Eigenschappen

n Geproduceerd in Duitsland door Bohle.

n Electronisch geregelde aandrijving voor verschillende snelheden

n Precies geslepen straaldraaischijf 600 mm doorsnede

n Trillingsvrije loop voor beste slijpresultaten

n Eenvoudige wissel van de magnetische slijpschijven

n Koelwatertoevoer centraal door de as van de draaischijf

n Extra koeling voor gewrichtsslang

n Rechts- en linksloop voor optimaal gebruik van het slijpmiddel.

n RVS koelmiddelopvangbak met geleide-elementen voor waternevelreducering

Optioneel toebehoren

Toebehoren

Verstelbaar aanslagsysteem, 
klapbaar · Prisma voor het 
slijpen van cilindrische delen 
· Hoekoplage 45 graden · 
Koelwateromloopsystemen

Specificaties Plano 600-S

Toerental traploos 100 - 800 O/min 

Slijpschijf 600 mm Ø 

Draairichting rechts en links draaiend 

Wateraansluiting 1/2 " 

Electrische aansluiting 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Afmeting 800 x 800 x 1000 mm 

Art.-nr. BO 81.3-S
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Kantenslijpautomaten

Vetrocraft® kantenslijpautomaat
De nieuwe verticale kantenslijpautomaten van Bohle zijn geschikt voor het efficiënte slijpen, polijsten en afschuinen van rechte kanten. De 
machines zijn verkijgbaar met 4, 6, 8 en 9 spindels en bewerken glasplaten met een gewicht van max. 300 kilogram en een dikte van 3 tot 28 mm. 
De werksnelheid is traploos instelbaar van 0,8 tot 3 meter per minuut.

Eigenschappen

n Automatische verticale slijpmachine voor kant en afschuining

n Eenvoudige bediening d.m.v. PLC-besturing

n Automatische of handmatige stand

n Uitstekende slijpresultaten

n Stabiele en trillingsvrije constructie

n Lage onderhoudskosten

n Heel goede prijs-prestatieverhouding

Toebehoren

Koelwaterreiniging · 
koelsmeermiddel · slijp- en 
polijstschijf voor het slijpen van 
gelaagd glas

Specificaties Vetrocraft SL4328A Vetrocraft SL6328A Vetrocraft SL8328A Vetrocraft SL9328A

Spindels 4 6 8 9 

Glasdikte-instelling semi-automatisch semi-automatisch semi-automatisch semi-automatisch 

Afmeting 5600 x 1600 x 2100 mm 6500 x 1600 x 2500 mm 6500 x 1600 x 2600 mm 7000 x 1500 x 2500 mm 

Vermogen 7,5 kW 11 kW 13,8 kW 19 kW 

Electrische aansluiting 400 V, 50 Hz, 3 NPE 400 V, 50 Hz, 3 NPE 400 V, 50 Hz, 3 NPE 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Art.-nr. BO SL4328A BO SL6328A BO SL8328A BO SL9328A
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|04 Boormachines
Automatische boormachines

Super Drill Eco
De automatische boormachine behoort tot de standaard uitrusting van elke glasverwerker. Ze bewijzen dagelijks hun waarde, vooral voor de 
universele bewerking van glasplaten van verschillende formaten. De automatische Bohle glasboormachines overtuigen, omdat ze gemakkelijk 
in te stellen zijn en bovendien reproduceerbare instelparameters en een groot werkbereik hebben.

Eigenschappen

n Geproduceerd in Duitsland door Bohle.

n Dubbelzijdige horizontale boormachine

n Contactloze digitale meetsystemen voor boordiepte

n Gemakkelijke, digitale instelling van de boordiepte aan de teller

n Eenvoudige nulinstelling van de boren door een voeler

n Traploos instelbaar transport van beide spindels

n Boordiameter van 3 tot 100 mm

Super Drill Eco 2/1000-2ad

Toebehoren

Kogelrollentafel verschillende 
grootte · Koelmiddelopvangbakken 
en -omloopsystemen · Mechanische 
Positioneraanslagen · Laser-
positioneerinrichting · buigzame 
halogeenlamp

Specificaties Super Drill Eco

Afmeting 800 x 1660 x 1850 mm 

Electrische aansluiting 2 x 1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Glasdikte (eenzijdig tot 40 mm) 3 - 20 mm 

Art.-nr. BO 79.9-2D
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Handmatige boormachines
Glasboormachines met manueel transport behoren nog altijd tot de standaard uitrusting van elk glasbedrijf. Vooral voor de universele bewerking 
van een gering aantal kleine en middelgrote glasplaten zijn ze onontbeerlijk. Omdat de eisen verschillen, biedt Bohle in dit segment zowel 
dubbelzijdige alsook eenvoudige enkelzijdige tafelboormachines aan. De machines overtuigen omdat ze gemakkelijk in te stellen en robuust zijn. 

Profi Drill
Bij de dubbelzijdige horizontale glasboormachines van de serie Profi Drill worden de twee boorspindels van bovenaf manueel bediend. Zo is het 
mogelijk om snel en precies te boren.

Eigenschappen

n Geproduceerd in Duitsland door Bohle.

n Dubbelzijdige horizontale boormachine

n Elektronische toerentalregeling d.m.v. frequentieomvormer

n Grote uitlading van 1000 mm

n Robuuste opbouw - ook geschikt voor diepboren

n Professionele boorkoppen met preciese, rustig lopende boorspindels

n Eenvoudig te bedienen en te onderhouden

n Alle delen van roestvrij staal, verzinkt of voorzien van twee laklagen

Profi Drill 2/1000-S

Toebehoren

Tafeluitbreidingen met 
kogelzwenkrollen · Extra 
oplegmogelijkheden 
zijdelings en vooraan · 
Laser als positioneringshulp 
· Positioneeraanslagen · 
buigzame halogeenlamp · 
Koelwateromloopsystemen

Specificaties Profi Drill 2/1000-S

Electrische aansluiting 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Afmeting 760 x 1530 x 1650 mm 

Toerental traploos 300 - 3500 O/min 

Glasdikte (eenzijdig tot 40 mm) 3 - 20 mm 

Boordiameter 3 - 80 mm 

Art.-nr. BO 79.3-S
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BO 79.200L
BO 79.201L

BO 79.200
BO 79.201

BO 79.250

BO 79.260

Manuele boormachine - Pico Drill
Pico Drill van Bohle is een voordelige eenzijdige boormachine met traploze toerentalinstelling, die als mobiele versie op een tafel of als boortafel 
ingezet kan worden. Door de zeer compacte bouwwijze is Pico Drill ideaal voor de inzet op een bouwplaats of een werkplaats. De standaard 
veiligheidsschakelaar reduceert het ongevallenrisico aanzienlijk. De uitvoering Pico Drill 100 L met puntlaser-positionering maakt het mogelijk om 
de boormachine wezenlijk eenvoudiger op het glas uit te richten.

Eigenschappen

n Traploos regelbare booreenheid met sterk vermogen

n Eenvoudige instelling van boordiepte door aanslag

n Goede steun voor het glas door verschillende boorsjablonen

n Eenvoudige electro-aansluiting met randaarde en seriematige personen-veiligheidsschakelaar

n Voor boordiameters 3 - 75 mm

Specificaties

Pico Drill 100 T 
Tafelboormachine 
met waterbak, 
230 V / 50-60 Hz

Pico Drill 100 T 
tafelboormachine met 
aanslagen B 1350 x T 890 mm, 
werkhoogte 960 mm, 230 V / 
50-60 Hz

Pico Drill 100, 230 V / 50-60 Hz Pico Drill 100, 110 V / 50-60 Hz

Art.-nr. BO 79.250 BO 79.260 BO 79.200 BO 79.201

Specificaties Pico Drill 100 L met puntlaser, 
230 V / 50-60 Hz

Pico Drill 100 L, 
110 V / 50-60 Hz met puntlaser Laser voor Pico drill Kruislaser voor Pico Drill 

79.250 en 79.260

Art.-nr. BO 79.200L BO 79.201L BO 79.210 BO 79.215
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|05 Wasmachines
Glas wasmachine Verti-Clean

Verti-Clean
De sterke installaties van de Verti-Clean serie zijn ideaal geschikt voor de reiniging van vlakglas nadat het door een glazenier of in de industrie 
bewerkt is. Door de open constructie kunnen ook platen gereinigd worden die hoger zijn dan de machine zelf.

Eigenschappen

n Plaatsbesparende verticale bouwwijze

n Eind- en afloop met motorische aandrijving en eindafschakeling

n 2 - 4 wasborstels

n Thermostaat geregelde warmwaterbereiding

n Automatische warmluchttoevoer in geluidsarme cabine voor schone, droge platen.

n Uitloopzijde met belicht teststation voor veilige kwaliteitscontrole van de platen

Verdere uitvoeringen op aanvraag

Toebehoren

In- en uitloopverlengingen · 
Smoorklep voor warme lucht · 
Borstels voor Low-E · Wasmiddel 
voor glaswasmachines

Specificaties Verti-Clean 13.2 Verti-Clean 15.4 Verti-Clean 16.4 Verti-Clean 16.4-20

Washoogte 1300 mm 1500 mm 1600 mm 1600 mm 

Aantal borstels 2 4 4 4 

Glasdikte 3-12 mm 3-12 mm 3-12 mm 3-20 mm 

Totale lengte 4850 mm 5100 mm 5100 mm 5100 mm 

Totale hoogte 2050 mm 2150 mm 2250 mm 2250 mm 

Art.-nr. BO 84.132 BO 84.154 BO 84.164 BO 84.164-2
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|06 Machinetoebehoren
Koelmiddelomloopsysteem

Koelmiddelomloopsysteem
Koelmiddel-omloopsystemen zijn tegenwoordig vanzelfsprekend als uitbreiding van glasbewerkingsmachines. Ze bieden immers niet alleen veel 
mogelijkheden om op de waterkosten te besparen: ook de langere standtijden van de gereedschappen zorgen voor een snelle amortisatie van de 
investering. Mooi bijkomend effect: ook het bewerkingsresultaat wordt beter door de optimale koeling en de mogelijkheid om koelsmeermiddelen 
in te zetten.

Eigenschappen

n Geproduceerd in Duitsland door Bohle.

n Waterverbruik wordt duidelijk minder

n Inzet van koelsmeermiddelen mogelijk, daardoor verbetering van de glasbewerking, verlenging van 
de standtijden van de gereedschappen en vermindering van de noodzakelijke reiniging

n Water- en afvalwateraansluiting overbodig op de plaats waar de machine opgesteld is

n Er zijn geen ingewikkelde afvalwatersystemen meer nodig

n Zuiveringsslib kan makkelijk verwijderd worden

n Speciaal kamersysteem verbetert de zuivering van het water

Toebehoren

Transportkar · Geconcentreerd 
koelvloeistof

Specificaties KUS 1-S KUS 2 KUS 2-1 KUS 3

Capaciteit 50 liter 50 liter 50 liter 100 liter 

Pomp 60 l/min 60 l/min 100 l/min 60 l/min 

Afmeting 600 x 410 x 540 mm 850 x 500 x 570 mm 850 x 500 x 570 mm 1200 x 800 x 500 mm 

Electrische aansluiting 0,17 kW, 230 V, 50 Hz, 1 NPE 0,16 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 0,16 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Art.-nr. BO 78.81S BO 78.82 BO 78.82-1 BO 78.95

Specificaties KUS 3-1 KUS 4-1

Capaciteit 100 liter 200 liter

Pomp 100 l/min 100 l/min

Afmeting 1200 x 800 x 750 mm 1500 x 1000 x 750 mm

Electrische aansluiting 0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Art.-nr. BO 78.95-1 BO 78.96-1
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Stof-filterinstallaties

Stof-filterinstallaties
Bij droge slijpprocessen en bij andere processen waarbij spaanders verwijderd worden (bijv. zandstralen) ontstaat stof dat zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar het onstaat, weggezogen en uitgefilterd moet worden. Bohle biedt hiervoor sterke filterinstallaties aan, die speciaal ontworpen zijn 
voor het afzuigen van aggressief glasstof en die in combinatie met de Bohle kruisbandslijpmachines voldoen aan de strenge milieuvoorschriften 
inzake de opstelling op de werkplek.

Eigenschappen

n Geschikt voor kruisbandslijpmachine twin belt, droog

n Gecertificeerd voor de opstelling direct op de werkplek 

n Lage bedrijfskosten

n Hoog zuigvermogen voor goede reiniging van de geslepen glasplaten

n Licht stofverwijdering door kiepbaar filterbehuizing

n Speciale filterpatronen vooral voor glasstof 

n Volautomatische reiniging van de filterpatronen (stofklasse M)

n Verrijdbaar met 6 zwenkwielen

n Geringe geluidsontwikkeling door geluidsabsorberende filterbehuizing

Toebehoren

aansluitmateriaal

Specificaties filterinstallatie Dustomatt

Art.-nr. BO 89.205
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|07 Werktafel
Glaskieptafel
De hoogwaardige Bohle glaskieptafel overtuigd door uitstekende prijs/kwaliteitverhouding en is flexibel inzetbaar als snijtafel of werkplek. 
De tafel is voorzien van zwart vilt.

Glaskieptafel
Werken . kiepen . bewegen/opvouwbaar

Eigenschappen

n Eenvoudige handhaving

n Spaart plaats in de werkplaats

n Flexibel inzetbaar

n Doorlopend tafelblad met hoogwaardig viltbeleg, 4 mm

n Levering: compleet gemonteerd

werken 

kiepen 

bewegen / verstuwen

Specificaties Glaskieptafel

Maat 2500 x 1700 x 900 mm 

Belasting max. 225 kg 

Kantelen handmatig 

Art.-nr. BO WSTT
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Slijpen · Boren · Zagen
Voor het slijpen, boren en zagen van 
glas biedt Bohle u een omvangrijk 
programma aan stationaire en 
mobiele machines en handmatige 
gereedschappen aan. Uiteraard 

vergezeld van al het toebehoren 
rondom de thema's glasslijpen, 
glasboren en glaszagen. Het 
systematisch opgebouwde aanbod 
maken deze technieken voor iedere 

gebruiker en elke opgave rationeel en 
efficiënt inzetbaar.

Meer producten en informatie vindt u 
op www.bohle.nl.
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01 Glasslijpen
Electrisch gereedschap om glas te slijpen

Makita bandslijpmachine  9404
Voor het chanfreinslijpen van glaskanten · grote basis-plaat, goede verdeling van het gewicht voor zuivere, gladde 
slijpresultaten · voor stationair gebruik (toebehoren) · incl: stofzak, grafietplaat, kurkplaat, slijpband · Let op! Machine 
enkel gebruiken om droog te slijpen.

 Bandsnelheid 3,5 - 7,3 m/s · Bandafmeting  100 x 610 mm · Vermogen 230 V / 50 Hz / 1010 W

Art.-nr.

BO 5300405

Makita bandslijpmachine, toebehoren
In de volgende tabel vindt u handig toebehoren en geschikte slijpbanden.

Art.-nr. Omschrijving · Korrel · Lengte · Breedte

BO 5300408 Standaard voor bandslijpmachine

BO 5300406 Kurkplaat

BO 5300407 Grafietplaat

BO 5300409 Stofzak

BO 5061006 SIC-glasslijpband  · 60

BO 5061008 SIC-glasslijpband  · 80

BO 5061010 SIC-glasslijpband  · 100

BO 5061012 SIC-glasslijpband  · 120

BO 5061015 SIC-glasslijpband  · 150

BO 5061018 SIC-glasslijpband  · 180

BO 5061024 SIC-glasslijpband  · 240

BO 5061032 SIC-glasslijpband  · 320

BO 5061001N Kurkpolijstband  · 610 mm · 100 mm
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Natbandslijper Flex

Kenmerken:
*= standaardkwaliteit   
**= industriekwaliteit

Voor het slijpen van glas, keramiek en andere materialen ·  systeem om de banden eenvoudig te verwisselen · 
incl. dwarsgreep, vervangbare glijvoering, imbussleutel, slijpschoen plat, slijpschoen gewelfd (voor binnenradius), 
Glasslijpbanden BO 5053310, BO 5053324, BO 5353340

 voor watergekoelde slijpbanden 30 x 533 mm · Vermogen 230 V / 50 HZ / 550 W · Bandsnelheid 10 m/s

Art.-nr. Omschrijving

BO 80.107 Voor scheidingstransformator

BO 80.108 Met personenveiligheidsschakelaar (PRCD)

BO 80.B1107 vervang-koolborstels

SP 80.B0484 Slijparm compleet

BO 78.BG021 Aandrukrol voor slijparm voor buizen

SP 78.BG003 Slijpschoen gewelfd

SP 78.BG005 Slijpschoen vlak

SP 78.T0007 Glijbedekking

BO 5053305 Polijstband, A5 · bruin · 533 mm · 30 mm

BO 5053335 Slijpband, A35 · groen · 533 mm · 30 mm

BO 5453306 Diamant-slijpband  · K 60 / N 250 · groen · *

BO 5453310 Diamant-slijpband  · K 1000 / N 10 · blauw · *

BO 5453312 Diamant-slijpband  · K 120 / N 125 · zwart · *

BO 5453322 Diamant-slijpband  · K 220 / N 74 · rood · *

BO 5453340 Diamant-slijpband  · K 400 / N 40 · geel · *

BO 5453360 Diamant-slijpband  · K 600 / N 20 · wit · *

BO 5553306 Diamant-slijpband  · K 60 / N 250 · groen · **

BO 5553310 Diamant-slijpband  · K 1000 / N 10 · blauw · **

BO 5553312 Diamant-slijpband  · K 120 / N 125 · zwart · **

BO 5553322 Diamant-slijpband  · K 220 / N 74 · rood · **

BO 5553340 Diamant-slijpband  · K 400 / N 40 · geel · **

BO 5553360 Diamant-slijpband  · K 600 / N 20 · wit · **

SDA Diamant-droogslijpband 533 x 30 mm

Wereldprimeur
Eerste diamantband, die 

goed geschikt is voor zowel 
droog- als natslijpen.

 Lengte 533 mm · Breedte 30 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5453306T 60 · groen

BO 5453310T 100 · zwart

BO 5453320T 200 · rood

BO 5453340T 400 · geel
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Diamant-slijpbanden  533 x 30 mm

Tip:
Kleine tip voor de praktijk: 

Let op goede koeling.

Lange levensduur · hogere mechanische stabiliteit · betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen 
· reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden. · 
*= standaardkwaliteit  **= industriekwaliteit

 Lengte 533 mm · Breedte 30 mm

Art.-nr. Omschrijving · Korrel · Kleur · Versie

BO 5453306 Diamant-slijpband  · K 60 / N 250 · groen · *

BO 5453312 Diamant-slijpband  · K 120 / N 125 · zwart · *

BO 5453322 Diamant-slijpband  · K 220 / N 74 · rood · *

BO 5453340 Diamant-slijpband  · K 400 / N 40 · geel · *

BO 5453360 Diamant-slijpband  · K 600 / N 20 · wit · *

BO 5453310 Diamant-slijpband  · K 1000 / N 10 · blauw · *

Silicium-carbid-glasslijpbanden   533 x 30 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 533 mm · Breedte 30 mm

Art.-nr. Omschrijving · Korrel

BO 5053306 SIC-glasslijpband  · 60

BO 5053308 SIC-glasslijpband  · 80

BO 5053310 SIC-glasslijpband  · 100

BO 5053312 SIC-glasslijpband  · 120

BO 5053315 SIC-glasslijpband  · 150

BO 5053318 SIC-glasslijpband  · 180

BO 5053322 SIC-glasslijpband  · 220

BO 5053324 SIC-glasslijpband  · 240

BO 5053332 SIC-glasslijpband  · 320

BO 5053340 SIC-glasslijpband  · 400
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Electro-slijpvijl Makita 9031

Let op!
Machine enkel gebruiken 

om droog te slijpen.

Voor het droog slijpen van glas en soortgelijk materiaal ·  traploos regelbaar · probleemloos werken, zelfs in moeilijke 
hoeken dankzij de afneembare kantelgreep · lange glijschoen voor effen slijpen 

 Vermogen 230 V / 50 Hz / 550 W · Bandsnelheid 4 - 15 m/s · Slijpband 30 x 533 mm · Gewicht 2,1 kg

Art.-nr. Omschrijving

BO 5300300 Elektro-slijpvijl

BO 5300302 Geleideschoen

BO 5300300R Rol compleet

BO 5053301N Kurkpolijstband  · 533 mm · 30 mm

BO 5300303 Koolborstels

BO 5053306 SIC-glasslijpband  · 60

BO 5053308 SIC-glasslijpband  · 80

BO 5053310 SIC-glasslijpband  · 100

BO 5053312 SIC-glasslijpband  · 120

BO 5053315 SIC-glasslijpband  · 150

BO 5053318 SIC-glasslijpband  · 180

BO 5053322 SIC-glasslijpband  · 220

BO 5053324 SIC-glasslijpband  · 240

BO 5053332 SIC-glasslijpband  · 320

BO 5053340 SIC-glasslijpband  · 400

Perslucht-boormachine DB 10 voor het slijpen met diamantslijphulzen of ander toebehoren
Basismachine van Metabo uitgerust door Bohle als watergekoelde 
glasbewerkingsmachine. (reduceerslang BO 80.BG103 gelijk meebestellen) 
bijzonder geschikt voor slijpwerk met diamantslijphulzen of andere 
slijpbehuizingen. Voor het slijpen en polijsten van de kleinste en moeilijk 
toegankelijke boringen, radius of uitsnede. Ruim assortiment aan slijp- en 
polijsthulzen in verschillende doorsnedes en korrels verkrijgbaar.

 Luchtverbruik 360 l/min · Toerental 1800 O/min · boorkopspanwijdte 
3 - 10 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 79.102 Perslucht-boormachine DB 10

BO 80.BG103 Reduceerslang, compleet

Slijphulshouder
Van elastisch rubber met schuine gleuven voor het afhalen en het uitwisselen van slijphulzen 

 Schachtdoorsnede 6 mm

Art.-nr. Diameter · Hoogte

BO 5007545 15 mm · 30 mm

BO 5007546 45 mm · 30 mm
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Diamantslijphulzen 

Let op!
Enkel te gebruiken met 

koeling!

Voor het slijpen van kleine en moeilijke boringen, radiussen en breuken · worden ingezet in de slijphulshouder 
BO 50 075 45 · N = om te slijpen · R = om te polijsten

 Diameter 15 mm · Hoogte 30 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5007585 60 / N 250 · groen

BO 5007586 120 / N 125 · zwart

BO 5007587 220 / N 74 · rood

BO 5007588 400 / N 40 · geel

BO 5007589 600 / N 20 · wit

BO 5007590 1000 R  · blauw

BO 5007591 8000 R · oranje

Diamantslijpring "T" spiraal
Voor hoekstootinstallatie aan kruisbandslijpmachines

Art.-nr. Korrel · Diameter · Breedte

BO 5007583 120 / N125 · 100 mm · 38 mm

BO 5007584 220 / N74 · 100 mm · 38 mm

Diamantslijphulzen 

Let op!
Enkel te gebruiken met 

koeling!

Voor het slijpen van kleine en moeilijke boringen, radiussen en breuken · worden ingezet in de slijphulshouder 
BO 50 075 46 · N = om te slijpen · R = om te polijsten

 Diameter 45 mm · Hoogte 30 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5007592 60 / N 250 · groen

BO 5007593 120 / N 125 · zwart

BO 5007594 220 / N 74 · rood

BO 5007595 400 / N 40 · geel

BO 5007596 600 / N 20 · wit

BO 5007597 1000 R  · blauw

BO 5007598 8000 R · oranje

Slijpmachines "Kristall 2000 S"
Glasslijpmachine voor glaskunstwerk. De koeling van de slijpkop gaat via een geïntegreerde koelwaterpomp, die het 
koelwater gelijk naar de slijpkop brengt. Door het sterke vermogen van de tweevoudige kogelgelagerde motor kunt u 
ook b.v. de bandzaag TG H200 inzetten op de machine.

 Werkvlak 280 x 235 mm · Vermogen 100 W · Spanning 230  V · Toerental 2800 O/min

Art.-nr. Omschrijving

TG 003S Kristall 2000 S

TG 003.5 Afdekring voor werkblad · ø 25 mm
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Boorkoppomp
Voor KRISTALL-Slijpmachines

Art.-nr.

TG 003BKP

Diamantor® Glas-bandzaagopzet
Met de Diamantor bandzaag-opzet kunt u met een paar handelingen van 
iedere glas-slijpmachine (Europees zowel als Amerikaans) een volwaardige 
glas-bandzaag maken. Het volbelegde Diamantor®-zaagbandje maakt 
een groot verschil · u kunt zelfs gecompliceerde radiussen licht en exact 
zagen. Door de zelfcentrerende bandloop heeft de band geen voering 
of bandinstellingen nodig . De zaagband wordt eenvoudig opgelegd. De 
Diamantor® glas-bandzaag-opzet maakt gebruik van het koelmiddel dat 
voorhanden is. U kunt uiteraard ook andere harde materialen zagen zoals 
steen, staal, messing, keramiek en polyester. Bijzonder: Licht en exact 
modelzagen door een volbelegde diamant-zaagband.

Art.-nr. Omschrijving

TG H200 Bandzaag-opzet

TG H201 Reserve zaagband · 3,4 mm breed

TG H214 Reserve spons · 48 x 103 mm

TG H216.01 Reserve aandrijfkegel

TG H218.01 Reserve spanband met haak

Lintzaagjes en zaagringen
Van roestvrijstalen, hoogwaardige koperlegering, banden in standaarduitvoering eenzijdig belegd met diamant. 
Andere lengtes op aanvraag verkrijgbaar

Art.-nr. Lengte · Breedte · Hoogte · Omschrijving

TG H80 1060 mm · 3 mm · 0,3 mm ·  "Proxxon"

TG H81.1 960 mm · 3 mm · 0,3 mm ·  "Inland"

TG H82.1 ø 145 mm "Taurus"

TG H85.5 2260 mm · 6 mm · 0,3 mm ·  Lintzaagje

TG H85.8 2260 mm · 10 mm · 0,5 mm ·  Lintzaagje
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Slijpbanden en slijpmiddelen voor machines
Bohle biedt u diverse glas-slijpbanden voor het gebruik met verschillende bandslijpmachines ter bewerking van kanten aan vlak- en holglas. 
Alle gangbare afmetingen voor bijna alle machinetypen zijn bij ons verkrijgbaar. Een omvangrijk aanbod aan verschillende kwaliteiten voor ieder 
gebruik. Niet aangegeven korrels en afmetingen zijn op aanvraag leverbaar!

Deze speciale slijpbanden van hoge Bohle kwaliteit voldoen aan de hoogste eisen. Door de speciale 
bandsluiting is het niet meer nodig om rekening te houden met de draairichting. Voor de verbetering van de 
slijpresultaten kunnen de flexibele diamant-slijpbanden gedraaid worden. De slijpbanden beschikken over een 
zware, synthetische onderlaag. Voor goede resultaten moet de band met hoge snelheid draaien. De koeling 
gebeurt in de regel met water. Uitzonderingen zijn de speciaal luchtgekoelde installaties zoals de Bohle 
kruisbandslijpmachines voor droog slijpen.

Diamant-glasslijpbanden

Diamant-glasslijpbanden, industriekwaliteit

Deze diamant-glasslijpbanden garanderen uitstekende slijpresultaten bij een gereduceerde slijptijd. De oorzaak hiervan ligt in de speciale vorm van 
het diamantbeleg en zijn vaste fixatie in de onderlaag. Bohle diamant-glasslijpbanden zijn van top-kwaliteit voor een redelijke prijs.

Industrie-diamant-glasslijpbanden  533 x 30 mm

Tip:
Kleine tip voor de praktijk: 

Let op goede koeling.

Lange levensduur · hogere mechanische stabiliteit · betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen 
· reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden. · 
*= standaardkwaliteit  **= industriekwaliteit

 Lengte 533 mm · Breedte 30 mm

Art.-nr. Omschrijving · Korrel · Kleur · Versie

BO 5553306 Diamant-slijpband  · K 60 / N 250 · groen · **

BO 5553312 Diamant-slijpband  · K 120 / N 125 · zwart · **

BO 5553322 Diamant-slijpband  · K 220 / N 74 · rood · **

BO 5553340 Diamant-slijpband  · K 400 / N 40 · geel · **

BO 5553360 Diamant-slijpband  · K 600 / N 20 · wit · **

BO 5553310 Diamant-slijpband  · K 1000 / N 10 · blauw · **
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Industrie-diamant-glasslijpbanden  1160 x 100 mm

Tip:
Kleine tip voor de praktijk: 

Let op goede koeling.

Lange levensduur · hogere mechanische stabiliteit · betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen 
· reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden.

 Lengte 1160 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5511622 220 / N74 · rood

BO 5511632 320 / N54 · paars

Industrie-diamant-glasslijpbanden  1830 x 100 mm

Tip:
Kleine tip voor de praktijk: 

Let op goede koeling.

Lange levensduur · hogere mechanische stabiliteit · betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen 
· reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden.

 Lengte 1830 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5518306 60 / N 250 · groen

BO 5518312 120 / N 125 · zwart

BO 5518322 220 / N 74 · rood

BO 5518340 400 / N 40 · geel

Industrie-diamant-glasslijpbanden  1830 x 60 mm

Tip:
Kleine tip voor de praktijk: 

Let op goede koeling.

Lange levensduur · hogere mechanische stabiliteit · betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen 
· reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden.

 Lengte 1830 mm · Breedte 60 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 55183S12 120 / N 125 · zwart

BO 55183S22 220 / N 74 · rood

BO 55183S40 400 / N 40 · geel
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Standaard-diamant-glasslijpbanden

Deze uitvoering van Bohle diamant-slijpbanden met een diamantbeleg in traditionele vorm beschikken over een verbeterde fixatie in de onderlaag. 
Hierdoor wordt een langere levensduur, een beter slijpresultaat en een doelmatiger werken gegarandeerd. Ook deze Bohle diamant-slijpbanden zijn 
van top-kwaliteit voor een voordelige prijs.

Diamant-slijpbanden  330 x 10 mm

Tip:
Kleine tip voor de praktijk: 

Let op goede koeling.

Lange levensduur · hogere mechanische stabiliteit · betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen 
· reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden.

 Lengte 330 mm · Breedte 10 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5433012 120 / N 125 · zwart

BO 5433022 220 / N 74 · rood

BO 5433040 400 / N 40 · geel

BO 5433060 600 / N 20 · wit

Diamant-slijpbanden  533 x 30 mm

Tip:
Kleine tip voor de praktijk: 

Let op goede koeling.

Lange levensduur · hogere mechanische stabiliteit · betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen 
· reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden. · 
*= standaardkwaliteit  **= industriekwaliteit

 Lengte 533 mm · Breedte 30 mm

Art.-nr. Omschrijving · Korrel · Kleur · Versie

BO 5453306 Diamant-slijpband  · K 60 / N 250 · groen · *

BO 5453312 Diamant-slijpband  · K 120 / N 125 · zwart · *

BO 5453322 Diamant-slijpband  · K 220 / N 74 · rood · *

BO 5453340 Diamant-slijpband  · K 400 / N 40 · geel · *

BO 5453360 Diamant-slijpband  · K 600 / N 20 · wit · *

BO 5453310 Diamant-slijpband  · K 1000 / N 10 · blauw · *
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SDA Diamant-droogslijpband 533 x 30 mm

Wereldprimeur
Eerste diamantband, die 

goed geschikt is voor zowel 
droog- als natslijpen.

 Lengte 533 mm · Breedte 30 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5453306T 60 · groen

BO 5453310T 100 · zwart

BO 5453320T 200 · rood

BO 5453340T 400 · geel

Diamant-slijpbanden  1160 x 100 mm

Tip:
Kleine tip voor de praktijk: 

Let op goede koeling.

Lange levensduur · hogere mechanische stabiliteit · betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen 
· reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden.

 Lengte 1160 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5411632 320 / N 54 · paars

Diamant-slijpbanden  1830 x 100 mm

Tip:
Kleine tip voor de praktijk: 

Let op goede koeling.

Lange levensduur · hogere mechanische stabiliteit · betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen 
· reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden.

 Lengte 1830 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5418306 60 / N 250 · groen

BO 5418312 120 / N 125 · zwart

BO 5418322 220 / N 74 · rood

BO 5418340 400 / N 40 · geel

BO 5418360 600 / N 20 · wit

BO 5418310 1000 / N 10 · blauw
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Diamant-slijpbanden  1830 x 60 mm

Tip:
Kleine tip voor de praktijk: 

Let op goede koeling.

Lange levensduur · hogere mechanische stabiliteit · betere warmte-afzetting leidt tot betere resultaten bij het slijpen 
· reductie van krachtinspanning, slijptijd en afval van versleten slijpbanden.

 Lengte 1830 mm · Breedte 60 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 54183S12 120 / N 124 · zwart

BO 54183S22 220 / N 74 · rood

BO 54183S40 400 / N 40 · geel

Silicium-carbid-glasslijpbanden  

Deze slijpbanden zijn bekend in de glasbewerking. Een zeer harde, synthetische band met zeer goede slijpwerking. De band is watervast en 
bijzonder goed geschikt voor glas, porselein en kunststof. voorslijpen: korrel 60 tot 120 · normaal slijpwerk: korrel 150 tot 240 · fijn slijpwerk: korrel 
320 tot 400

Silicium-carbid-glasslijpbanden   533 x 30 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 533 mm · Breedte 30 mm

Art.-nr. Omschrijving · Korrel

BO 5053306 SIC-glasslijpband  · 60

BO 5053308 SIC-glasslijpband  · 80

BO 5053310 SIC-glasslijpband  · 100

BO 5053312 SIC-glasslijpband  · 120

BO 5053315 SIC-glasslijpband  · 150

BO 5053318 SIC-glasslijpband  · 180

BO 5053322 SIC-glasslijpband  · 220

BO 5053324 SIC-glasslijpband  · 240

BO 5053332 SIC-glasslijpband  · 320

BO 5053340 SIC-glasslijpband  · 400

Silicium-carbid-glasslijpbanden   480 x 70 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 480 mm · Breedte 70 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5048012 120
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Silicium-carbid-glasslijpbanden   552 x 100 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 552 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5055206 60

BO 5055208 80

BO 5055210 100

BO 5055212 120

BO 5055215 150

BO 5055218 180

BO 5055222 220

BO 5055224 240

BO 5055232 320

Silicium-carbid-glasslijpbanden   1160 x 100 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 1160 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5011608 80

BO 5011610 100

BO 5011612 120

BO 5011618 180

BO 5011622 220

BO 5011632 320

Silicium-carbid-glasslijpbanden   1800 x 100 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 1800 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5018006 60

BO 5018008 80

BO 5018010 100

BO 5018012 120

BO 5018015 150

BO 5018018 180

BO 5018022 220

BO 5018024 240

BO 5018032 320

BO 5018040 400



109Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

04

Sl
ijp

en
, 

Bo
re

n, 
Za

ge
n

Silicium-carbid-glasslijpbanden   610 x 100 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

  Lengte 610 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Omschrijving · Korrel

BO 5061006 SIC-glasslijpband  · 60

BO 5061008 SIC-glasslijpband  · 80

BO 5061010 SIC-glasslijpband  · 100

BO 5061012 SIC-glasslijpband  · 120

BO 5061015 SIC-glasslijpband  · 150

BO 5061018 SIC-glasslijpband  · 180

BO 5061024 SIC-glasslijpband  · 240

BO 5061032 SIC-glasslijpband  · 320

Silicium-carbid-glasslijpbanden   1810 x 50 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 1810 mm · Breedte 50 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5018108 80

BO 5018112 120

BO 5018122 220

BO 5018132 320

BO 5018140 400

Silicium-carbid-glasslijpbanden   1830 x 100 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 1830 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5018306 60

BO 5018308 80

BO 5018310 100

BO 5018312 120

BO 5018315 150

BO 5018318 180

BO 5018322 220

BO 5018324 240

BO 5018332 320

BO 5018340 400
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Silicium-carbid-glasslijpbanden   2000 x 100 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 2000 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5020006 60

BO 5020008 80

BO 5020010 100

BO 5020012 120

BO 5020015 150

BO 5020018 180

BO 5020022 220

BO 5020024 240

BO 5020032 320

BO 5020040 400

Silicium-carbid-glasslijpbanden   2500 x 100 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 2500 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5025006 60

BO 5025008 80

BO 5025010 100

BO 5025012 120

BO 5025015 150

BO 5025018 180

BO 5025022 220

BO 5025032 320

BO 5025040 400

Silicium-carbid-glasslijpbanden   2650 x 100 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 2650 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5026508 80

BO 5026512 120

BO 5026518 180

BO 5026522 220

BO 5026532 320



111Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

04

Sl
ijp

en
, 

Bo
re

n, 
Za

ge
n

Silicium-carbid-glasslijpbanden   2690 x 100 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 2690 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 6026906 60

BO 6026908 80

BO 6026910 100

BO 6026912 120

BO 6026915 150

BO 6026918 180

BO 6026922 220

BO 6026924 240

BO 6026932 320

BO 6026940 400

Silicium-carbid-glasslijpbanden   3000 x 100 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 3000 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5030008 80

BO 5030010 100

BO 5030012 120

BO 5030015 150

BO 5030018 180

BO 5030022 220

BO 5030024 240

BO 5030032 320

BO 5030040 400

Silicium-carbid-glasslijpbanden   3300 x 100 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 3300 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5033008 80

BO 5033010 100

BO 5033012 120

BO 5033018 180

BO 5033022 220

BO 5033032 320

BO 5033040 400
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Silicium-carbid-glasslijpbanden   3350 x 100 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 3350 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5033508 80

BO 5033510 100

BO 5033512 120

BO 5033515 150

BO 5033518 180

BO 5033522 220

BO 5033524 240

BO 5033532 320

BO 5033540 400

Silicium-carbid-glasslijpbanden   1500 x 120 mm
Bij het slijpen van glas ontstaat een melkachtig mat slijppatroon · goede slijpcapaciteit · hoge levensduur · universeel 
bruikbaar

 Lengte 1500 mm · Breedte 120 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5015006 60

BO 5015008 80

BO 5015012 120

Compact-korrel slijpbanden 

Deze ruw uitziende, watervaste slijpband heeft een hoge levensduur en een hoge korrel-reserve. De silicium-carbid slijpdeeltjes bestaan uit 
meerdere lagen (korrelhopen), waardoor, gedurende het slijpen, een zelfscherpend proces tot werking komt. Deze banden slijpen ca. 1-2 standen 
grover dan de standaardbanden.

Compact-korrel slijpbanden  1830 x 100 mm
Lange standtijden (ca. 3 x zo lang in vergelijking met een standaardband) · gelijkmatige afslijphoeveelheid gedurende 
het verloop van de standtijd · gelijkmatige ruwdiepte gedurende het verloop van de standtijd.

 Lengte 1830 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5118308 80

BO 5118312 120

BO 5118318 180

BO 5118324 240

BO 5118332 320

BO 5118340 400
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Compact-korrel slijpbanden  2500 x 100 mm
Lange standtijden (ca. 3 x zo lang in vergelijking met een standaardband) · gelijkmatige afslijphoeveelheid gedurende 
het verloop van de standtijd · gelijkmatige ruwdiepte gedurende het verloop van de standtijd.

 Lengte 2500 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5125008 80

BO 5125012 120

BO 5125018 180

BO 5125024 240

BO 5125040 400

Compact-korrel slijpbanden  2690 x 100 mm
Lange standtijden (ca. 3 x zo lang in vergelijking met een standaardband) · gelijkmatige afslijphoeveelheid gedurende 
het verloop van de standtijd · gelijkmatige ruwdiepte gedurende het verloop van de standtijd.

 Lengte 2690 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 6126908 80

BO 6126912 120

BO 6126918 180

BO 6126932 320

BO 6126940 400

Compact-korrel slijpbanden  3000 x 100 mm
Lange standtijden (ca. 3 x zo lang in vergelijking met een standaardband) · gelijkmatige afslijphoeveelheid gedurende 
het verloop van de standtijd · gelijkmatige ruwdiepte gedurende het verloop van de standtijd.

 Lengte 3000 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5130008 80

BO 5130012 120

BO 5130018 180

BO 5130024 240

BO 5130032 320

BO 5130040 400

Compact-korrel slijpbanden  3350 x 100 mm
Lange standtijden (ca. 3 x zo lang in vergelijking met een standaardband) · gelijkmatige afslijphoeveelheid gedurende 
het verloop van de standtijd · gelijkmatige ruwdiepte gedurende het verloop van de standtijd.

 Lengte 3350 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5133508 80

BO 5133512 120

BO 5133518 180

BO 5133524 240

BO 5133532 320

BO 5133540 400
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Holle-kogel-glasslijpbanden 

Deze ruw uitziende, watervaste slijpbanden zijn bijzonder geschikt voor dik glas. Ze zijn voorzien van silicium-carbid-slijpkorrels in verbinding 
met holle kogels, die bij het slijpen openspringen. Bij grove korrels (tot 120) is de onderlaag van synthetisch weefsel. Fijne korrels (vanaf 150) 
beschikken over een katoenen onderlaag. Deze banden slijpen ca. 2 standen grover dan de standaardbanden.

Holle-kogel-glasslijpbanden  1830 x 100 mm

Tip:
Voorafgaand inslijpen 

wordt aanbevolen omdat de 
ruwheid tijdens het verloop 

aan lichte veranderingen 
onderhevig is.

Verhoogde slijpcapaciteit · lange standtijd (meerdere malen langer dan een standaardband) · goed geschikt voor 
grove voorslijp · en normale slijpwerkzaamheden.

 Lengte 1830 mm · Breedte 100 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5218308 80

BO 5218310 100

BO 5218315 150

BO 5218322 220

Aluminiumoxide-glasslijpbanden 

Deze zachte, watervaste speciaalband is voorzien van zeer taaie, synthetische slijpkorrels van korund. Het genereert relatief heldere slijpresultaten 
(de glaskanten behouden hun"groene" tint). Vaak hoeft er niet meer gepolijst te worden (korrel 180). Bij hoge kwaliteitseisen dient u voor een 
briljante polijstkwaliteit een fijne band van aluminiumoxyde (korrel 400) als voorstap voor het polijsten met kurkpolijstband toe te passen. Het 
voorslijpwerk gebeurt met willekeurige banden van de juiste korrel. Deze banden slijpen ca. 2 standen fijner dan de standaard.

Aluminiumoxide-glasslijpbanden  Korrel 180
Kortere standtijd, echter hogere slijpkwaliteit. · weinig nabewerking nodig. · gelijkmatige ruwdiepte gedurende het 
verloop van de standtijd.

 Korrel 180

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5353318 533 mm · 30 mm

BO 5318018 1800 mm · 100 mm

BO 5318318 1830 mm · 100 mm

BO 5325018 2500 mm · 100 mm

BO 5326518 2650 mm · 100 mm

BO 5330018 3000 mm · 100 mm

BO 5333018 3300 mm · 100 mm

BO 5333518 3350 mm · 100 mm
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Aluminiumoxide-glasslijpbanden  Korrel 400
Kortere standtijd, echter hogere slijpkwaliteit. · weinig nabewerking nodig. · gelijkmatige ruwdiepte gedurende het 
verloop van de standtijd.

 Korrel 400

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5353340 533 mm · 30 mm

BO 5318040 1800 mm · 100 mm

BO 5318140 1810 mm · 50 mm

BO 5318340 1830 mm · 100 mm

BO 5326540 2650 mm · 100 mm

BO 5330040 3000 mm · 100 mm

BO 5333040 3300 mm · 100 mm

BO 5333540 3350 mm · 100 mm

Aluminiumoxide-glasslijpbanden  Korrel 500
Kortere standtijd, echter hogere slijpkwaliteit. · weinig nabewerking nodig. · gelijkmatige ruwdiepte gedurende het 
verloop van de standtijd.

 Korrel 500

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5318050 1800 mm · 100 mm

Slijp- en polijstbanden

Hoogkwalitatieve slijp- en polijstbanden, waarmee u in korte tijd uitstekende resultaten bereikt.

Trizact™ Slijp- en polijstbanden
Piramidevormige korreltjes van fijn aluminium-oxide · bij het slijpen komen de slijpkorrels vrij ·fijn slijpbeeld 
·geluidsarm ·weinig vervuiling van de machine ·gelijkmatig polijsten en slijpen met minder krachtinspanning in 
kortere tijd.

Art.-nr. Omschrijving · Kleur · Lengte · Breedte

BO 5017805 Polijstband, A5 · bruin · 1830 mm · 100 mm

BO 5017835 Slijpband, A35 · groen · 1830 mm · 100 mm

BO 5025005 Polijstband, A5 · bruin · 2500 mm · 100 mm

BO 5025035 Slijpband, A35 · groen · 2500 mm · 100 mm

BO 5026905 Polijstband, A5 · bruin · 2690 mm · 100 mm

BO 5026935 Slijpband, A35 · groen · 2690 mm · 100 mm

BO 5030005 Polijstband, A5 · bruin · 3000 mm · 100 mm

BO 5030035 Slijpband, A35 · groen · 3000 mm · 100 mm

BO 5053305 Polijstband, A5 · bruin · 533 mm · 30 mm

BO 5053335 Slijpband, A35 · groen · 533 mm · 30 mm
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Glasslijp-polijstbanden 

Tip:
Voor gebruik ca. 30 min. in 
het water leggen: verhoogt 

de standtijd en de 
polijstwerking.

Watervaste silicium-carbid-kurk slijpband met polijstwerking ·voor zeer fijn slijpwerk van kant en chanfrein met 
gelijktijdige polijstwerking, wanneer aan de kwaliteit van het polijstwerk geen te hoge eisen worden gesteld 
·besparing op de polijstwerking ·relatief lange standtijd van de banden

 Korrel 1000

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5018300 1830 mm · 100 mm

BO 5030000 3000 mm · 100 mm

Kurkpolijstbanden Klingspor CS 322

Tip:
Voor gebruik ca. 30 min. in 
het water leggen: verhoogt 

de standtijd en de 
polijstwerking.

Watervast · voor het polijsten van geslepen glaskanten · Klingspor CS 322

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5053301K 533 mm · 30 mm

BO 5018301K 1830 mm · 100 mm

BO 5025001K 2500 mm · 100 mm

BO 5030001K 3000 mm · 100 mm

Kurkpolijstbanden Norton

Tip:
Voor gebruik ca. 30 min. in 
het water leggen: verhoogt 

de standtijd en de 
polijstwerking.

Norton kurkpolijstbanden, consequente doorontwikkeling en directe opvolger van de carboschröder banden · 
Watervast · voor het polijsten van geslepen glaskanten

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5053301N 533 mm · 30 mm

BO 5018101N 1810 mm · 50 mm

BO 5055201N 552 mm · 100 mm

BO 5061001N 610 mm · 100 mm

BO 5018001N 1800 mm · 100 mm

BO 5018301N 1830 mm · 100 mm

BO 6020001N 2000 mm · 100 mm

BO 5025001N 2500 mm · 100 mm

BO 5026501N 2650 mm · 100 mm

BO 6026901N 2690 mm · 100 mm

BO 5030001N 3000 mm · 100 mm

BO 5033001N 3300 mm · 100 mm

BO 5033501N 3350 mm · 100 mm
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Slijpschijven voor schijfslijpmachines
De volgende slijp- en polijstschijven zijn voor het gebruik met schijfslijpmachines van een stalen schijf. Door gebruik te maken van een 
magnetische folie aan de achterzijde en een vlakke opleg is een goede slijpwerking en het eenvoudig vervangen van slijp-of polijstschijven 
gegarandeerd.

Diamant-slijpschijf,  magnetisch (flexibel)
Voor schijvenslijpmachines ter naslijping van glasobjekten · flexibele diamantslijplaag en magnetische folie op 
de achterzijde · hoge flexibiliteit: optimaal op de draaischijf liggend · zeer hoge standtijd · hoge afslijpcapaciteit · 
geringe warmteontwikkeling op het slijppunt.

 Diameter 600 mm · Centreerboring 26 mm ø

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5460006 60 / N 250 · groen

BO 5460012 120 / N 125 · zwart

BO 5460022 220 / N 74 · rood

BO 5460040 400 / N 40 · geel

BO 5460060 600 / N 20 · wit

BO 5460010 1000 / N 10 · blauw

Diamant-slijpschijven
Galvanisch gebonden diamant-beleg op een stevige onderlaag van kunststof · aan de achterzijde voorzien van 
magnetische folie · doorlopend slijpbeleg · hoge standtijd, hoge slijpcapaciteit

 Diameter 600 mm · Centreerboring 26 mm ø

Art.-nr. Korrel

BO 81.3506 K 60, D 251

BO 81.3510 K 100, D 151

BO 81.3518 K 180, D 75

BO 81.3540 K 400, D 46

Trizact™ Slijp- en polijstschijven
Met magneetfolie  · voor schijf slijpmachines

 Diameter 600 mm

Art.-nr. Omschrijving · Kleur

BO 5060035 Slijpband, A35 · groen

BO 5060005 Polijstband, A5 · bruin

BO 5060000 Ceriumoxide slijpschijf
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Sillicium-carbid-slijpschijven

Let op!
De magneetschijf heeft een 

magnetische en een niet 
magnetische zijde ! Het 

opplakken van de slijpschijf 
gebeurt enkel op de niet 

magnetische zijde.

Voor natslijpen met de schijvenslijpmachine · voor eenvoudig beplakken op de magneetschijf art.-nr. BO 50 078 90 
· zelfklevend, zonder moeite te verwijderen  · gelieve gebruik te maken van centreerhulp art.-nr. BO 81.50 en katrol 
art.-nr. BO 81.51

 Diameter 600 mm · Centreerboring 30 mm ø

Art.-nr. Korrel · Omschrijving

BO 81.3308 60

BO 81.3315 150

BO 81.3322 220

BO 81.3340 400

BO 5007890 Rubber-magneetschijf

BO 81.50 Centreerhulp voor opplakken

BO 81.51 Aandrukroller

Aluminiumoxyd-slijpschijven

Let op!
De magneetschijf heeft een 

magnetische en een niet 
magnetische zijde ! Het 

opplakken van de slijpschijf 
gebeurt enkel op de niet 

magnetische zijde.

Voor natslijpen met de schijvenslijpmachine · voor eenvoudig beplakken op de magneetschijf art.-nr. BO 50 078 90 ·
 zelfklevend, zonder moeite te verwijderen  · gelieve gebruik te maken van centreerhulp art.-nr. BO 81.50 en katrol 
art.-nr. BO 81.51

 Diameter 600 mm · Centreerboring 30 mm ø

Art.-nr. Korrel · Omschrijving

BO 81.3418 180

BO 81.3440 400

BO 5007890 Rubber-magneetschijf

BO 81.50 Centreerhulp voor opplakken

BO 81.51 Aandrukroller

Viltpolijstschijven

Tip:
Polijstmiddel BO 50 080 03 
+ BO KF15001 toevoegen.

Aan de achterzijde met magnetische folie

 Diameter 600 mm · Centreerboring 26 mm ø

Art.-nr.

BO 81.320
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Diamant-slijpband  100 mm ø
Voor het bewerken van glas

 Diameter 100 mm · Middenboring 25 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5010071 60 / N 250 · groen

BO 5010072 120 / N 125 · zwart

BO 5010073 220 / N 74 · rood

BO 5010074 800 / N 20 · wit

Diamant-slijpband  115 mm ø
Voor het bewerken van glas

 Diameter 115 mm · Middenboring 25 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5010081 60 / N 250 · groen

BO 5010082 120 / N 125 · zwart

BO 5010083 220 / N 74 · rood

BO 5010084 800 / N 20 · wit

Metaaldiamant slijpschijf voor het droog slijpen van glas
Klittenband bevestiging ·  toerental maximaal 3700 tpm · enkel gebruiken met draagschijf BO 53 100 81!

 Diameter 115 mm · Middenboring 15 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur · Omschrijving

BO 5010081T 60 · groen

BO 5010082T 120 · zwart

BO 5010083T 220 · rood

BO 5010084T 400 · geel

BO 5310081 Klittenbandslijpschijf 115 mm voor droogslijpen met middennoppen

Klittenband slijpschijf
Passend bij hoekslijper Makita 9500DW

 Diameter 99 mm

Art.-nr.

BO 5300441

Klittenband slijpschijf Zonder middennoppen
Zonder middennoppen · voor diamantklittebandschijven en viltpolijstschijven

Art.-nr. Omschrijving

BO 5310082 100 mm ø

BO 5310083 115 mm ø

BO 5310084 Adapter voor boormachine
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Viltpolijst-klittenbandschijven

Tip:
Polijstmiddel BO 50 080 03 
+ BO KF15001 toevoegen.

Zonder gat · voor het polijsten van geslepen glaskanten en chanfreinranden

Art.-nr. Diameter

BO 5010091 100 mm

BO 5010092 115 mm

Diamantslijphulzen 

Let op!
Enkel te gebruiken met 

koeling!

Voor het slijpen van kleine en moeilijke boringen, radiussen en breuken · worden ingezet in de slijphulshouder, 
BO 50 075 45, N = om te slijpen · R = om te polijsten

 Diameter 15 mm · Hoogte 30 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5007585 60 / N 250 · groen

BO 5007586 120 / N 125 · zwart

BO 5007587 220 / N 74 · rood

BO 5007588 400 / N 40 · geel

BO 5007589 600 / N 20 · wit

BO 5007590 1000 R  · blauw

BO 5007591 8000 R · oranje
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Diamantslijphulzen 

Let op!
Enkel te gebruiken met 

koeling!

Voor het slijpen van kleine en moeilijke boringen, radiussen en breuken · worden ingezet in de slijphulshouder, 
BO 50 075 45, N = om te slijpen · R = om te polijsten

 Diameter 45 mm · Hoogte 30 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5007592 60 / N 250 · groen

BO 5007593 120 / N 125 · zwart

BO 5007594 220 / N 74 · rood

BO 5007595 400 / N 40 · geel

BO 5007596 600 / N 20 · wit

BO 5007597 1000 R  · blauw

BO 5007598 8000 R · oranje
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Diamantor® gegalvaniseerde diamantgereedschappen 
- Made in Germany

Cilinderslijpkop
Deze diamant gereedschappen kunnen bij alle slijpmachines worden gebruikt. Dankzij de H11 adapter kunnen de 
slijpkoppen ook in de standaard boormachines worden gebruikt.

Art.-nr. Diameter · Versie

TG H1 25 mm · standaard

TG H1F 25 mm · fijn

TG H1P 25 mm · power

TG H1T 25 mm · turbo  

TG H2 19 mm · standaard

TG H2F 19 mm · fijn

TG H2P 19 mm · power

TG H2T 19 mm · turbo  

TG H3 16 mm · standaard

TG H3F 16 mm · fijn

TG H3P 16 mm · power

TG H3SP 16 mm · super power

Slijpresultaat Korrel Toepassing
polijstfijn D 25 heel fijn slijpen

fijn D 54 / D 76 spiegel- en fijnslijpen

standaard D 126 alle slijpwerkzaamheden

power D 181 grote slijphoeveelheden, hoge levensduur

super power D 252 snel slijpen en frezen

turbo D 126 + gestruktureerde oppervlakken grof slijpen met verbeterde spoeling
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Slijpstift
Kan bij alle slijpmachines worden gebruikt. In combinatie met adapter H11 ook op boormachines te gebruiken · 
Slijpdoorn met gat (boor)

Art.-nr. Diameter · Versie

TG H4 6 mm · standaard

TG H4F 6 mm · fijn

TG H4P 6 mm · power

TG H4T 6 mm · turbo  

TG H16 2 mm · standaard

TG H9 3 mm · standaard

TG H9F 3 mm · fijn

TG H9P 3 mm · power

TG H9SP 3 mm · super power

Slijpdoorn

 Diameter standaard 6 mm

Art.-nr.

TG H4L Slijpdoorn

Machine-slijpvijl
Slijpkop voor het uitslijpen en reinigen van het gat, welke bij het draaien van glaskralen in de vlam ontstaat. 

Art.-nr. Diameter · Versie

TG H153F 2 mm · fijn

TG H154F 3 mm · fijn

Vijl voor kraalgat

Art.-nr. Diameter · Versie

TG H151F 2 mm · fijn

TG H152F 3 mm · fijn

Spiegelslijpkop
Geschikt voor alle machines · voor het kant- en sierslijpen van spiegels · voor het egaliseren van geribbeld glas en het 
tweezijdig facetslijpen van glasdelen 

Art.-nr. Diameter · Versie

TG H7.1F 10 mm · fijn

TG H7 19 mm · standaard

TG H7F 19 mm · fijn
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Spiegelslijpkop
Geschikt voor alle machines · voor het kant- en sierslijpen van spiegels · voor het egaliseren van geribbeld glas en het 
tweezijdig facetslijpen van glasdelen

Art.-nr. Diameter · Versie

TG H6 25 mm · standaard

TG H6F 25 mm · fijn

Verstekslijpkop
Geschikt voor alle machines · met een verstek van 9° en een van 18° en een recht tussenstuk · om de geslepen delen 
zo passend mogelijk tegen elkaar aan te kunnen leggen · voor smalle lasnaden

Art.-nr. Diameter · Versie

TG H8 19 mm · standaard

TG H8F 19 mm · fijn

Facettenslijper
Passend voor alle slijpmachines · in het bijzonder voor type Kristall

Art.-nr. Hoek · Diameter · Versie

TG H93 7° · 46 mm · standaard

TG H93F 7° · 46 mm · fijn

TG H94 12° · 42 mm · standaard

TG H94F 12° · 42 mm · fijn

TG H94PF 12° · 42 mm · polijstfijn

TG H96 45° · 34 mm · standaard

TG H96F 45° · 34 mm · fijn

Adapter voor staande boormachines
Pin voor opname van alle gereedschap, dat anders enkel in slijpmachines wordt gebruikt.

Art.-nr.

TG H11 TG H11

Adapter voor slijpmachine
Voor de opname van slijpmachine-boren en inschroefslijpstiften voor het gebruik op een slijpmachine · met pin 
TG H11 ook in staande boormachines te gebruiken

Art.-nr.

TG H12 TG H12
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Holboren
Voor adapter TG H12 

 Schroefdraad aansluiting M6 x 0,5

Art.-nr. Diameter · Versie

TG H17 4 mm · standaard

TG H18 6 mm · standaard

TG H19 8 mm · standaard

TG H20 10 mm · standaard

TG H21 12 mm · standaard

TG H22 15 mm · standaard

TG H24 25 mm · standaard

Inschroefslijpstiften
Lange standtijden · Zeer goede kantenkwaliteit · Binnenkoeling met geoptimeerde koelsleuf · Breed snijvlak, 
ca 40 mm · Geschikt voor oscillerende functie

Art.-nr. Diameter · Versie

TG H13 3 mm · standaard

TG H14 6 mm · standaard

TG H14P 6 mm · power

TG H15 10 mm · standaard

Spoelkopsysteem
Het alternatief voor de professionele glasboormachine. Door het spoelkopsysteem verandert elke oorsponkelijke staande boormachine in een 
glasboormachine met binnenkoeling. De boren TG H39 - TG H57 worden direct, dus zonder adapter, in de spoelkop geschroeft.

Spoelkopsysteem compleet met voetschakelaar
Compleet systeem · bestaande uit spoelkop, wateropvangbak, koelwatercirculatiepomp en voetschakelaar · levering 
zonder boormachine

Art.-nr.

TG H60F Spoelkopsysteem compleet met voetschakelaar

Spoelkop
Voor directe opname voor spoelkopboren H39 tot H57 · geen adapter nodig

Art.-nr.

TG H66 Spoelkop
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Koelwatercirculatiepomp voor spoelkop
Deze 230V koelwatercirculatiepomp ligt in de waterbak en pompt het koelwater direct in de spoelkop.

Art.-nr.

TG H67 Koelwatercirculatiepomp voor spoelkop

Waterbak
De waterbak wordt als opvangbak onder een staande boormachine geplaatst.

Art.-nr.

TG H68 Waterbak

Voetschakelaar voor spoelkop-systeem
De voetschakelaar wordt gebruikt om de koelwatercirculatiepomp veilig in en uit te schakelen.

Art.-nr.

TG H69 Voetschakelaar voor spoelkop-systeem
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Spoelkopboor
Voor gebruik in het spoelkopsysteem wordt elke oorspronkelijk staande boormachine tot een glasboormachine met 
binnenkoeling

 Schroefdraad aansluiting M10 x 1

Art.-nr. Diameter

TG H39 3 mm

TG H40 4 mm

TG H41 5 mm

TG H42 6 mm

TG H43 8 mm

TG H44 10 mm

TG H45 12 mm

TG H46 16 mm

TG H46A 20 mm

TG H47 25 mm

TG H48 26 mm

TG H49 28 mm

TG H50 30 mm

TG H51 35 mm

TG H52 36 mm

TG H52A 40 mm

TG H53 45 mm

TG H54 50 mm

TG H55 60 mm

TG H56 65 mm

TG H57 70 mm

Diamantor® Adapter
Opnamepin voor adapter · voor keramiek- en tegelboren · ook te gebruiken 
met boorhulp BO 79.355 voor boren 4 - 12 mm · Met deze adapters worden 
spoelkoppen universeel inzetbaar voor verschillende accuboormachines, 
eenvoudig met sproeifles water sproeien om te koelen.

 Binnenschroefdraad M10 · booropname 10 mm

Art.-nr.

TG AF10

Adapter voor industriële glasboormachines
Is alleen nodig bij het inzetten van boor TG H39 tot TG H57 in een glasboormachine. 

 Binnenschroefdraad 10 mm · Aansluiting 1/2"

Art.-nr.

TG H65 Adapter voor industriële glasboormachines



128 Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Adapter voor industriële glasboren
Is alleen nodig bij het inzetten van boren van andere fabrikanten in de spoelkop TG H66.

 Binnenschroefdraad 1/2" · Aansluiting 10 mm

Art.-nr.

TG H65A Adapter voor industriële glasboren

Boorgat-vijl
Voor het moeiteloos glad vijlen van boringen tot 30 mm ø · met adapter TG H11 ook te gebruiken in de spankop van 
standaard boormachines

Art.-nr. Versie · Diameter

TG H98 standaard · 30 mm

TG H98F fijn · 30 mm

Holboor
Voor staande en miniboormachines · Galvanisch met diamant belegd · Bij gebruik van buiten met water koelen · 
Universeel inzetbaar

 Versie standaard · Voor glas en tegels · spanschacht 3 mm

Art.-nr. Diameter

TG H30 4 mm

TG H31 6 mm

TG H32 8 mm

TG H33 10 mm

TG H34 15 mm

Diamantslijpkoppen
Voor GLASTAR G51 en G81

Art.-nr. Versie · Diameter

TG H10 standaard · 6 mm

TG H10SP super power · 6 mm

Slijpringen
Voor GLASTAR G51

 Diameter 16 mm · Versie standaard

Art.-nr.

TG H5 Slijpringen
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Groevenslijper
Onmisbaar bij het maken van sieraden · voor het zetten van het glas in zilverdraad, nylondraad enz. kan een smalle 
groef in het oppervlak van het glas worden geslepen 

 Versie standaard · Groeven  0,8 mm · Diameter 25 mm

Art.-nr.

TG H92 Groevenslijper

Algemeen toebehoren om glas te slijpen

SIC schuurpad voor hout
Compleet nieuw, eenvoudig ook voor ontoegankelijke en smalle uitsparingen. · combinatie van 2 groftes in 1 pad

 Lengte 125 mm · Breedte 85 (60) mm · Hoogte 25 mm · Korrel 60 / 120 · Versie met verstekkant · 
Verpakkingseenheid 12 stuks

Art.-nr.

BO 54006012

Schuurpad voor hout pak met 3 stuks

 Lengte 100 mm · Breedte 70 mm · Hoogte 25 mm · Korrel 60, 80 + 120 · Verpakkingseenheid 12 x 3 stuks

Art.-nr.

BO 54608012

Diamant-handslijper "Diapad"
Met flexibel slijpvlak · ontscherpt en slijpt glaskanten, keramiek, graniet enz. · droog en nat te gebruiken

 Lengte 90 mm · Breedte 55 mm · Hoogte 27 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5007912 120 / N 125 · zwart

BO 5007922 220 / N 74 · rood

BO 5007936 360 / N 40 · geel
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Diamant - handslijper
Ontscherpt en slijpt glaskanten, keramiek, graniet enz. · droog of nat te gebruiken · goede, voortdurende 
slijpcapaciteit · star slijpvlak 

 Lengte 100 mm · Breedte 57 mm · Hoogte 30 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur

BO 5007512 120  · zwart

BO 5007522 220 · rood

BO 5007540 400 · geel

Diamant - handvijlen
Voor het wegslijpen van scherpe kanten aan glas, keramiek en plexiglas · in 2 verschillende groottes: 19 x 37 mm en 
12 x 44 mm

Art.-nr. Korrel · Lengte · Breedte

BO 5010051 120 / N 125 · 19 mm · 37 mm

BO 5010052 220 / N 74 · 19 mm · 37 mm

BO 5010053 400 / N 40 · 19 mm · 37 mm

BO 5010061 120 / N 125 · 12 mm · 44 mm

BO 5010062 220 / N 74 · 12 mm · 44 mm

BO 5010063 400 / N 40 · 12 mm · 44 mm

BO 5010064 800 / N 20 · 12 mm · 44 mm

Slijpsteen
Van silicium-carbid · voor het afschuinen van glaskanten

 Lengte 200 mm · Breedte 50 mm · Hoogte 25 mm

Art.-nr. Korrel

BO 5007306 ruw 60

BO 5007312 medium 120

BO 5007322 fijn 220

Dubbele handslijpers
Om scherpe kanten te verwijderen · minder kans op snijwonden · 

 Korrel 100

Art.-nr. Omschrijving

BO 5007300 Dubbele handslijpers

BO 5007301 Reserveslijprollen

Verloopslang 1/2" op 3/8"
Ter verbinding van: waterspoelbus BO 79.12A · waterspoelbus BO 79.12 · opzetboormachine BO 53 006 00 · 
wateraansluiting met Gardena-snelkoppeling · 

 Lengte 2,5 m

Art.-nr. Omschrijving

BO 80.BG103 Reduceerslang, compleet
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Flexibele watertoevoer met zuignap
Flexibele slang met vlakke spuitkop, afsluitkraan en zuignap voor plaatselijke koeling bij slijp-, soeverein- en 
boorwerkzaamheden · snelkoppeling voor 1/2" waterslang

Art.-nr.

BO 78.91

Flexible watertoevoer met stevige staander
De ideale uitbouwset voor de oudere glasband-slijmachines die niet over een directe koeling beschikken · laat zich 
gemakkelijk verbinden met de 1/2" toevoer · stevig staand, zonder boren, dankzij de magneetstandaard

Art.-nr.

BO 78.90

Slijpbandhouders
Voor het juist opbergen van de slijpbanden.

Art.-nr.

BO 78.911

"Griffi" Glasgrijper
Fixeert bij het slijpen ook de kleinste glasstukjes zonder probleem · beschermt uw vingers en voorkomt verwondingen 
door scherpe glasstukjes

Art.-nr.

TG H110 "Griffi" Glasgrijper

Slijperschort
Eenzijdig met PVC gecoat · olie-, zuur- en chemicaliënbestendig · met ogen en schouderbanden

 Lengte 120 cm · Breedte 80 cm

Art.-nr.

BO 5007604 Slijperschort

Hoofdbeugel-gehoorbeschermer
Tegen tijdelijk lawaai zonder extreme lawaaipieken · verstelbare oordoppen

 isolerende werking

Art.-nr.

BO 5007609 Hoofdbeugel-gehoorbeschermer
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Beschermbril Economy
Panoramabril · anti slip kunststof sportmontuur, in lengte en breedte verstelbaar · met anti-aanslagcoating · volgens 
richtlijn voor de bouw 89/686/EWG, en CE-gekenmerkt. · DIN EN166:2002-4

Art.-nr. Omschrijving

BO 5007614 beschermbril

Polijstvilt
Met ingelijmde schacht ø 6 mm · voor het verwijderen van kleine haarkrasjes of "doffe" vlakken in het glas in 
combinatie met polijstmiddel

 Diameter 80 mm · Dikte 30 mm · Kleur wit

Art.-nr.

BO 5007901

Leiding-smeringssolie
Met snelkoppeling en insteekbus · voor directe montage in druklucht-verzorgingsleiding · voor onderhoud van 
aangesloten verbruikers zoals bijv. perslucht-boormachine  art. nr.BO. 79.100

Art.-nr. Omschrijving

BO 79.110 Smeernippel

BO 79.111 Smeerolie voor pneumatische leidingen  0,5 l
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Cerium polijstgel
 Cero-Gel is een hoogwaardig polijstmiddel op basis van ceriumoxide 
een product dat zijn weerga niet kent. Kenmerkt zich door haar hoog 
reinigend vermogen en bijzondere glans van het gepolijste oppervlak. 
Cero-Gel is speciaal ontwikkeld voor de kozijn- en glasindustrie om 
haarkrassen, beginnende glascorrosie of vervuiling door cement-, beton- of 
siliconensluier eenvoudig en veilig te verwijderen. Door het gebruik van 
hoogwaardige componenten is het mogelijk om de gel doeltreffend en zeer 
exact te gebruiken. De Cero-Gel eenvoudig opspuiten en gelijkmatig met 
de hand en bijvoorbeeld een lichtvochtige microfiberdoek of polijstdoek 
met ronddraaiende bewegingen inwrijven. Bij hardnekkige vervuilingen 
kunt u het beste polijsten met een handmachine. De goedkoopste variant 
is de Bohle polijstvilt BO 5007901 en een accuboormachine of bij grotere 
oppervlakken de glaspolijstmachine Flex BO 5300803 in combinatie met de 
viltschijf BO 5300811. Napolijsten doet u met BO 5008003 Radora Brillant 
of met schoon water. 

Voordelen: 
- Handige sprayfles 
- Eenvoudig aan te brengen en direct inzetbaar 
- polijstgel druppelt niet naar beneden bij verticaal glas 
- in iedere positie te gebruiken 360° 

Inzetbereik en doelgroepen 
- Oppervlaktepolijstmiddel glas, steen, keramiek, natuursteen 
- Glashandwerk- en industrie 
- Kozijnbouw 
- Gevelreiniger 
- Solarglasreiniging 
- Haarkrassen polijsten

Art.-nr.

BO 5008004

Cerium-polijstpoeder
Voor het verwijderen van kleine haarkrasjes of "doffe" vlakken op glas in combinatie met polijstvilt · polijstpoeder met 
water tot een brei roeren en op het te behandelen oppervlak aanbrengen · vervolgens voorzichtig met polijstvilt 
art.-nr. BO 50 079 01 polijsten · Geschikt voor hand en machine gebruik.

 Kleur rood

Art.-nr. Inhoud

BO KF15001 1 kg

BO KF15025 25 kg

Cerium-polijstpoeder
Geschikt voor hand en machine gebruik

 Kleur wit

Art.-nr. Inhoud

BO WF35001 1 kg

BO WF35025 25 kg

 Tip: De optimale polijsttemperatuur van het oppervlak is 50-60°C. 
Voor het voorkomen van plaatselijke oververhitting of zelfs glasbreuk 
moet het oppervlak tijdens het tijdens het polijsten gekoeld worden met 
helder leidingwater.
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Hydrometer
Bepaling van ceriumpolijstpoeder concentratie in de polijstvloeistof

Art.-nr. Omschrijving · Inhoud · Materiaal

BO 50028306 Hydrometerset = dichte spindel + meetcylinder

BO 50028307 Hydrometer dichte spindel

BO 50028308 Meetcilinder · 250 ml · van glashelder PMP

Glaspolijstmiddel Velox Polisan 2
Voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling op alle glasruiten, spiegels en stenen · gebruiksklaar, vloeibaar 
glaspolijstmiddel · korrel 4-8 · glaspolijst-middel op viltschijf of polijstwat doen en dan polijsten · (cerbasis) 

 Korrel 4 - 8 · pH 7,3 · Gewicht 1200 g

Art.-nr.

BO 5007903

Glaspolijstmiddel Radora Brillant
De extreme stijging naar de vraag van ceriumoxide op de wereldmarkt vraag om alternatieve oplossingen voor 
een briljante glans. Baserend op inheemse grondstoffen zonder ceriumaandeel. Biologisch goed afbreekbaar! 
- PH-neutraal - getest volgens RAL - GZ 632, 3.2 · dubbelzijdig betrouwbaar: strepen, zuignapafdrukken, 
sillicone-afzettingen zowel als sillicone-, gladmiddel- en scheidingsmiddelresten op glas. · in combinatie met 
ceriumpolijstpoeder en polijstvilt voor optimale krassenverwijdering.

Art.-nr.

BO 5008003

Vetrocool geconcentreerd koelvloeistof
Voor bewerking van glas met diamantgereedschap · houdt glasslijping zacht en vermindert de slijtage · bescherming 
tegen corrosie van gereedschap en de machines · is vrij van olie-houdende substanties en zware metalen · biologisch 
afbreekbaar · 

 Mengverhouding 100 : 3

Art.-nr. Omschrijving · Inhoud

BO 5002816 voor bijzonder hoge gereedschapstandtijden · 20 kg

BO 5002817 schuimarm · 20 kg

BO 5002818 schuimarm · 220 kg

BO 5002819 hoog-werkzaam · 230 kg 
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Handrefractometer
De Bohle-handrefractometer voor bepaling van de koelmiddelconcentratie 
is optimaal geschikt voor toepassingen in de glasindustrie. Het gaat 
hierbij om een optisch precisie-instrument voor de meting van de 
zogenoemde brixwaarde in het bereik 1 - 10%. Een automatische 
temperatuurcompensatie van +10°C tot +30°C is ingebouwd. De 
nauwkeurigheid van 0,1% is voor een apparaat van deze prijsklasse zeer 
hoog en maakt dure laboratoriumanalyses overbodig. Het apparaat is 
geschikt voor een kleine monsterhoeveelheid en kan met zijn kleine en 
lichte constructie universeel worden ingezet. Snelle en ongecompliceerde 
meetresultaten zorgen voor meer stabiliteit in het koelmiddelcircuit 
en daardoor voor constantere machineparameters van uw slijp- en 
boorinstallatie.

Art.-nr.

BO 50028303

Indicatorpapier voor slijpwatertest
De pH-waarde van het koelwater van slijp- en boorinstallaties mag nooit boven 9,5 uitkomen, het gevolg zijn 
huidaandoeningen en verhoogde corrosie. Onze tip: met ca. 3 % Vetrocool blijft de PH-waarde <9,5

Art.-nr. Omschrijving

BO 50028304 Indicatorpapier voor slijpwatertest

Vlokkingsmiddel

Tip:
Ook voor het handmatig 
reinigen van slijpwater.

Bindt het fijne stof in het koelwater van de glasbewerkingsmachines en laat het bezinken. Hierdoor wordt een bijna 
helder koelwater bewerkstelligd. BO 50028310 Bohle granulaat vlokkingsmiddel Sediflock 310 exclusief voor Bohle 
sedimentor koelwaterzuiveringsinstallaties. Ook geschikt voor handmatige slijpwaterreiniging. Na het eind van het 
slijpwerk ca. 200g poeder toevoegen, 3 minuten goed mengen. Houdt het slijpafval zacht en laat zich voor het begin 
van het slijpwerk eenvoudig uit de bak verwijderen. 

Art.-nr. Omschrijving · Inhoud

BO 50028310 granulaat · 10 kg

BO 50028330 vloeibaar · 30 kg

BO 50028335 vloeibaar · 200 kg

BO 50028311 granulaat · 0,1 kg

BO 50028312 Gekleurd flocculant voor water oplosbare keramische kleuren · 10 kg
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Filterzak voor pulp/waterscheiding
Bijzonder stabiel filterweefsel met 4 draaglussen · voor glasslijppulp/waterscheiding · passend bij Bohle Sedimentor- 
waterzuiveringsinstallaties

 Tip: De filterzakken hebben verschillende weefstructuren. Afhankelijk van de glassoort en slijpmachine hebben 
deze verschillende drainage-eigenschappen m.b.t. het koelwater. Kies voor uw toepassing de optimale filterzak.

Art.-nr. Inhoud · Omschrijving

BO 50028400 70 liter · bijzonder stabiel · normale drainage

BO 50028401 300 liter · normale drainage · voor alle glastypes

BO 50028402 300 liter · beter te hanteren door 4 draaglussen

BO 50028403 70 liter · zeer goede drainage · meervoudig wasbaar

BO 50028404 300 liter · goede drainage · ook bij grovere platen 

Wasmiddel voor glaswasmachines
Geschikt voor alle automatische wasmachines · voor isolatieglas, alsmede voor het reinigen van geslepen glasruiten 
· geen afbreuk bij het verlijmen van isolatieglas · ook te gebruiken met hoge druk · geen storend schuim · biologisch 
afbreekbaar

 Inhoud 20 kg

Art.-nr.

BO 5002821

Scheidingsmiddel voor isolatie glas
Aceparen 5446

 Inhoud 20 kg

Art.-nr.

BO 50028501

Oplosmiddel voor polysulfide resten
Acesolve PSN

 Inhoud 30 kg

Art.-nr.

BO 50028502

Kantenglanslak
Voor geslepen glaskanten · permanente zachte glans zonder polijsten

Art.-nr. Inhoud

BO 5007005 1 liter

BO 5007050 5 liter
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Markeerstift, lak
In metaal gevatte kunststof punt · voor gebruik goed schudden

 Kleur wit · Eigenschap: watervast 

Art.-nr. Lijnbreedte

BO 5007909 0,8 mm

BO 5007910 2 - 4 mm

Schrijfdiamant
Voor glas

Art.-nr.

BO 5007904

Ritsnaald
Met hardmetalen punt · voor het beschrijven van glas en tegels

Art.-nr.

BO 5005600

Markeerkrijt
Geschikt voor vochtig glas · wasmachine-oplosbaar · bijt niet in

 Kleur wit · Verpakkingseenheid 10 stuks

Art.-nr.

BO 5007400

Metalen houder
Passend bij signeerkrijtjes BO 50 074 00 · voorkomt het breken van de signeerkrijtjes · lengte traploos regelbaar

Art.-nr.

BO 5007401
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ALL-Stabilo Pen
Viltstift voor glas, papier, kunststof en metaal · lichtbestendig · watervast

 Eigenschap: watervast 

Art.-nr. Omschrijving · Kleur

BO 5007905 fijn 0,4 mm · rood

BO 5007906 fijn 0,4 mm · zwart

BO 5007907 medium 1 mm  · rood

BO 5007908 medium 1 mm  · zwart

Marker voor diepe gaten Pica Dry
Incl. houder en geintergreerde puntenslijper · geschikt voor alle vaste oppervlakken

 Materiaal 2,8 mm

Art.-nr. Versie

BO 50079101 Pica Dry

BO 50079102 Reservevulling, Etui mit 10 graphit vullingen

Boorgatmarker extra lang

 Voor glas en tegels · Lengte rvs punt 25 mm · Dikte 1 mm · Kleur zwart · Versie watervast 

Art.-nr.

BO 50079103 Boorgatmarker

Kogelzwenkwiel
Met 2 stelmoeren 

 Materiaal: rubber · Schroefdraad M14 mm

Art.-nr. Diameter

BO 5008000 50 mm

BO 5008005 35 mm

Rollensteun
12 vlak bij elkaar liggende kogelrollen · eenvoudige, traploze hoogte-instelling ·  veilig tegen kantelen 

 Werkhoogte 850 - 1100 mm · Oplegbreedte 1300 mm · Draagvermogen ca. 80 kg

Art.-nr.

BO 78.41
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WD 40 multifunctionele spray 
Ideaal voor het verzorgen van uw machines in het natte bereik · 5 producten in één: vochtverdringer, 
corrosiebeschermer, kruipolie, reiniger en smeerstof 

Art.-nr. Inhoud

BO 5002852 spuitbus a  400 ml

BO 5002853 5 liter

BO 5002854 leeg  550 ml

Algemeen toebehoren voor zandstralen

Zandstraalmiddel edelkorund
Hoogwaardig straalmiddel voor veeleisende klanten . zachte structuurverloop en geleidelijke overgangen . gering 
stofverlies · Edelkorund wit behoort tot de groep electrokorund. Het wordt geproduceerd door het smelten van 
aluminiumoxide in een electrische lichtboogsmeltoven. Edelkorund is ijzervrij, van hoogste zuiverheid en extreem 
hart.

 Kleur wit · Inhoud zak 25 kg

Art.-nr. FEPA · Korrel · Omschrijving

AO EK120 F 120 · metaalvrij 90 - 125 μm 

AO EK080 F 080 · metaalvrij 80 μm · 1 pallet met 40 zakken 

Aluminium oxide korrel 220
Normaal bruin korund behoort tot de groep electrokorund. Het wordt door gereduceerde opsmelting uit verkalkt 
bauxiet in een electrische lichtboogsmeltoven geproduceerd. Normaal korund is ijzervrij en extreem standvast. 

 Kleur bruin · Inhoud zak 25 kg

Art.-nr. FEPA · Korrel · Omschrijving

AO AL080 F 080 · 150 - 212  μm

AO AL100 F 100 · 106 - 150  μm

AO AL120 F 120 · 90 - 125  μm

AO AL120.20 F 120 · 90 - 125  μm · 1 pallet met 40 zakken

AO AL150 F 150 · 63 - 106  μm

AO AL180 F 180 · 63 - 90  μm

AO AL220 F 220 · 53 - 75  μm
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Rakel middel
Montagerakel voor het luchtbelvrij overbrengen van zelfklevende en zelfhechtende folies.

 Versie medium

Art.-nr. Lengte · Breedte

AO ASRAKGR 270 mm · 115 mm

AO ASRAKKL 160 mm · 95 mm

Rakel, zachte
Montagerakel voor het luchtbelvrij overbrengen van zelfklevende en zelfhechtende folies. · voor geringe belasting

 Lengte 100 mm · Breedte 75 mm · Versie zacht

Art.-nr.

AO RAKEL

Zandstraalfolie 100μm
Voor geringe belasting · Zelfklevende zandstraalfolie voor zandstraalwerk op gladde ondergronden zoals bijv. glas, 
gepolijst steen en geringe straaldiepte tot 0,5 mm.

Art.-nr. Lengte · Breedte · Omschrijving

AO MS100 100 m · 100 cm · rol

AO MS100BL 70 cm · 100 cm · blad

Zandstraalfolie 180μm
Voor het overbrengen van plotter-sjablonen · Zelfklevende zandstraalfolies voor werk op een gladde ondergrond, zoals 
bijv. glas of gepolijst steen en gemiddelde straaldiepte tot 2,0 mm.

 Lengte 25 m · Breedte 1250 mm

Art.-nr.

AO MS180

Transportfolie
Voor het overbrengen van teksten, logo's en designs

 Lengte 100 m · Breedte 1000 mm

Art.-nr. Materiaal · Kleur

AO PT160 kunststof · transparant

AO TP4075 Papier · wit
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02 Slijp- en polijstschijven voor 
kantenautomaten

Slijpschijven voor Bohle Vetrocraft kantenautomaten

De juist slijp- en polijstschijven zijn onontbeerlijk voor het bereiken van een optimaal resultaat. Na het doorvoeren van omvangrijke tests beveelt 
Bohle een rij van producten aan, die of als basisuitrusting gebruikt worden voor de Bohle kantenautomaten, of voor speciale toepassingen  
(bijv. het slijpen van gelaagd glas). Opgrond van de universele uitvoering kunnen deze schijven ook gebruikt worden in kantenautomaten van andere 
fabrikanten. Voor alle producten gelden de hoge kwaliteitseisen bij een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Diamantkorrels en bindingen zijn op 
de polijstschijven afgestemd en komen tegemoet aan de hoogste eisen.

Slijpschijf kanten

Specificaties BO 5470003 BO 5470003C BO 5470004 BO 5470004C

Schijftype  Diamant-metaalgebonden  Diamant-metaalgebonden  Diamant-metaalgebonden  Diamant-metaalgebonden 

Buitendiameter  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm 

Boring-diameter  ø 10 mm  ø 12 mm  ø 10 mm  ø 12 mm 

Hoogte  35 mm  40 mm  35 mm  40 mm 

Korrel diamant  D76  D76  D151  D151 

Korrel  240  240  100  100 

Positie 1  SL4328A  SL4328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A 

Positie 2  SL6328A / SL8328A / SL9328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A  -  - 

Kenmerken: Italiaans merkproduct met hoge 
kwaliteit en goede standtijd 

Basisuitrusting kwaliteit · 
China · met zeer goede prijs/
kwaliteitverhouding 

Italiaans merkproduct met hoge 
kwaliteit en goede standtijd 

Basisuitrusting kwaliteit · 
China · met zeer goede prijs/
kwaliteitverhouding 
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Specificaties BO 5470127 BO 5470110 BO 5470245 BO 5470236

Schijftype  Polijst  Polijst cerium  Polijst cerium  Polijst cerium 

Buitendiameter  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm 

Boring-diameter  ø 70 mm  ø 70 mm  ø 70 mm  ø 70 mm 

Hoogte  30 mm  30 mm  40 mm  30 mm 

Type  10S40  X5000  CE-3 

Korrel  -  -  -  - 

Positie 1  -  -  -  - 

Positie 2  SL4328A  -  -  - 

Positie 3  -  -  -  - 

Positie 4  -  -  -  - 

Positie 5  SL6328A  -  -  - 

Positie 6  -  SL6328A  SL6328A  SL6328A 

Positie 7  SL8328A / SL9328A  -  -  - 

Positie 8  SL9328A  SL8328A  SL8328A  SL8328A 

Positie 9  -  SL9328A  SL9328A  SL9328A 

Kenmerken:
Italiaans merkproduct · met 
hoogste polijstkwaliteit en glans 
bij goede standtijd 

Italiaans merkproduct · met 
hoogste polijstkwaliteit en glans 
bij goede standtijd 

Economisch Duits merkproduct · 
met hoogste polijstkwaliteit en 
zeer hoge standtijden 

Duits merkproduct · met zeer 
goede polijstkwaliteit bij hoge 
standtijd 

Specificaties BO 5470003S BO 5470004S

Schijftype  Diamant / metaalgebonden gesegmenteerd  Diamant / metaalgebonden gesegmenteerd

Buitendiameter  ø 150 mm  ø 150 mm

Boring-diameter  ø 10 mm  ø 10 mm

Hoogte  35 mm  35 mm

Korrel diamant  D76  D151

Korrel  240  100

Positie 1  SL4328A  SL4328A

Positie 2  SL6328A / SL8328A / SL9328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A

Kenmerken: Duits merkproduct · geoptimaliseerd voor gelaagd glas, ook goed 
geschikt voor float 

Duits merkproduct · geoptimaliseerd voor gelaagd glas, ook goed 
geschikt voor float 
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Specificaties BO 5470282 BO 5470283 BO 5470284

Schijftype  Polijst extra gesegmenteerd  Polijst extra gesegmenteerd  Polijst extra gesegmenteerd

Buitendiameter  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm

Boring-diameter  ø 70 mm  ø 70 mm  ø 70 mm

Hoogte  30 mm  30 mm  30 mm

Type  AO40BJ  AO60BJ  AO80BJ

Korrel  40  60  80

Positie 1  -  -  -

Positie 2  SL4328A  -  -

Positie 3  -  -  -

Positie 4  -  -  -

Positie 5  SL6328A  -  -

Positie 6  -  -  -

Positie 7  SL8328A / SL9328A  -  -

Positie 8  -  SL9328A  SL9328A

Kenmerken:

Duits merkproduct · zachte bronsbinding voor 
hoogste polijstkwaliteit bij goede standtijd · 
geoptimaliseerd voor gelaagd glas, ook zeer 
goed geschikt voor float 

Duits merkproduct · zachte bronsbinding voor 
hoogste polijstkwaliteit bij goede standtijd · 
geoptimaliseerd voor gelaagd glas, ook zeer 
goed geschikt voor float 

Duits merkproduct · zachte bronsbinding voor 
hoogste polijstkwaliteit bij goede standtijd · 
geoptimaliseerd voor gelaagd glas, ook zeer 
goed geschikt voor float 

Slijpschijven chanfrein

Specificaties BO 5471340 BO 5470140 BO 5470237 BO 5470246

Schijftype  Slijp-polijst diamant  Polijst  Polijst extra  Polijst extra 

Buitendiameter  ø 130 mm  ø 130 mm  ø 130 mm  ø 130 mm 

Boring-diameter  ø 12 mm  ø 60 mm  ø 60 mm  ø 60 mm 

Hoogte  35 mm  30 mm  35 mm  35 mm 

Type  D64  10S40  AO60BJ  EK120SJ 

Korrel  -  -  60  120 

Positie 1  -  -  -  - 

Positie 2  -  -  -  - 

Positie 3  SL4328A / SL6328A / SL8328A /  
 SL9328A  -  -  - 

Positie 4  SL4328A / SL6328A   SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A 

Positie 5  SL8328A / SL9328A  -  -  - 

Positie 6  -  SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A 

Kenmerken: Italiaans merkproduct 
Italiaans merkproduct · met 
hoogste polijstkwaliteit en glans 
bij goede standtijd 

Duits merkproduct · met zeer 
goede polijstkwaliteit bij hoge 
standtijd 

Duits merkproduct · met zeer 
goede polijstkwaliteit · geschikt 
voor bredere chanfrein bij 
uitgebreide takttijd 
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03 Glasboren (machinaal)
Mobiele machines om glas te boren
Voor de afwerking op de bouwplek of in de werkplaats. Aansluitend vindt u presticieuze kleine apparatuur en toebehoren.

Pico Drill 100 Opzetboormachine
Deze degelijk geconstrueerde precisiemachine voor diamantholboren 
is door Bohle geproduceerd. Ze is zowel op het bouwterrein alsook in 
de werkplaats inzetbaar. De machine wordt direct op het glas gezet, 
een rubberen ring onder de voet zorgt voor een optimaal stabiliteit, 
fixeerzuigers behoren tot de standaaruitrusting en geven de machine 
aanvullend houvast. De koelmiddeltoevoer loopt direct via de holboor. 
Het laten zakken van de boor gebeurt door middel van een eenvoudig te 
bedienen, precieze mechaniek met diepte-aanslag. De aangesloten PRCD-
veiligheidsschakelaars zorgen voor elektrische veiligheid; de machine kan 
direct aan een geaarde stekker worden aangesloten Met de uitvoering 
Pico Drill 100 L met puntlaser-positionering kan de boormachine wezenlijk 
eenvoudiger op het glas worden gepositioneerd.

 Technische gegevens:  
· Electrische aansluiting 1,15 KW, 230 V, 50 - 60 Hz, 1NPE 
· Boordiameter max. 75 mm 
· Boordiepte max. 20 mm 
· Gewicht 12,5 kg

Art.-nr. Omschrijving

BO 79.200 Pico Drill 100, 230 V / 50-60 Hz

BO 79.201 Pico Drill 100, 110 V / 50-60 Hz

BO 79.200L Pico Drill 100 L met puntlaser, 230 V / 50-60 Hz

BO 79.201L Pico Drill 100 L, 110 V / 50-60 Hz met puntlaser

BO 79.210 Laser voor Pico drill

SP 79.B0875 Aandrijfmotor EFB 151 B LT voor Pico Drill

SP 79.B0878 Glijstuk voor voeringsrail Pico Drill (1 set = 4 st)

SP 79.B1111 Inbouwschakelaar voor EFB150B, Nr. 80600112
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Pico Drill 100 T Tafelboormachine
Mobiele opzetboormachine met roestvrijstalen koelmiddel-opvangbak en inlegringen,  passend voor tafel 
art. nr. BO 79.270 · technische gegevens zie Pico Drill 100 · Geproduceerd in Duitsland door Bohle.

 Asverplaatsing 430 mm · Breedte 490 mm · Hoogte 590 mm · Diepte 830 mm

Art.-nr.

BO 79.250 Pico Drill 100 T Tafelboormachine, 230 V / 50-60 Hz

Kruislaser voor Pico Drill, complete set
Voor Pico Drill BO 79.250 en BO 79.260 · Komplete set met 2 lijnlasers en houders, voor “puntnauwkeurig” boren

Art.-nr.

BO 79.215 Kruislaser voor Pico Drill 79.250 en 79.260

Pico Drill met tafel
Professionele instapmachine ook voor kleine series in combinatie met de tafel B 1350 x T 890 mm,  verstelbare 
aanslagen voor een precieze positionering, inclusief inleg ter ondersteuning van het glas

 Werkhoogte 960 mm

Art.-nr.

BO 79.260
Pico Drill 100 T tafelboormachine met aanslagen B 1350 x T 890 mm, 
werkhoogte 960 mm, 230 V / 50-60 Hz
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Diamant-holboren, industriekwaliteit

BO 50 014 02 met 
gegalvaniseerde 

boorkroon, ook voor 
LCD-dunglas geschikt, 

koelwaterdruk op 2,5 bar voor 
zekere boorkern uitwerping

Voldoen aan de hoogste eisen · met hoge snijprestatie en standtijd · basismateriaal van roestvrij staal · diamantlaag 
van gesintert materiaal · ø gespleten boorkroon voor de betere koeling · klaar voor gebruik · x = standaard verkrijgbaar 
· overige ø op aanvraag

 Aansluiting (Continental) R 1/2"

Art.-nr. Diameter · Toerental · Lengte · Versie

BO 5001402 2 mm · 4000 - 5000 1/min · 75 mm

BO 5001403 3 mm · 4000 - 5000 1/min · 75 mm

BO 5001404 4 mm · 4000 - 5000 1/min · 75 mm · x

BO 5001405 5 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001405H 5 mm · 2000 - 4000 1/min · 85 mm · x

BO 5001405L 5 mm · 2000 - 4000 1/min · 95 mm · x

BO 5001406 6 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001407 7 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001408 8 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001409 9 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001410 10 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001411 11 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001412 12 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001413 13 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001414 14 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001415 15 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001416 16 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001417 17 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001418 18 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001419 19 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001420 20 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001421 21 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001422 22 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001423 23 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001424 24 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001425 25 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001426 26 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001427 27 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001428 28 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001429 29 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001430 30 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001435 35 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001436 36 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

Diamant-holboren
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Art.-nr. Diameter · Toerental · Lengte · Versie

BO 5001437 37 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001437L 37 mm · 500 - 1500 1/min · 95 mm · x

BO 5001440 40 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001442 42 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001445 45 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001450 50 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001455 55 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm

BO 5001460 60 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm

BO 5001465 65 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5001468 68 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5001470 70 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5001472 72 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm

BO 5001490 90 mm · 300 - 500 1/min · 75 mm

BO 50014100 100 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5000499 Scherpsteen · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Scherpsteen · 180 mm · 70 mm · 20 mm
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Diamantholboren, industriekwaliteit met soevereinring
Voldoet aan de hoogste eisen · met hoge snijprestatie en standtijd · basismateriaal van roestvrij staal · diamantlaag 
gesintert · gespleten boorkroon voor de betere afkoeling · voorgescherpt · x = standaard verkrijgbaar · overige ø op 
aanvraag

 Aansluiting (Continental) R 1/2"· Lengte 75 mm

Art.-nr. Diameter · Versie

BO 5001604 4 mm · x

BO 5001605 5 mm

BO 5001606 6 mm · x

BO 5001607 7 mm

BO 5001608 8 mm · x

BO 5001609 9 mm

BO 5001610 10 mm · x

BO 5001611 11 mm

BO 5001612 12 mm · x

BO 5001613 13 mm

BO 5001614 14 mm

BO 5001615 15 mm

BO 5001616 16 mm · x

BO 5001617 17 mm

BO 5001618 18 mm · x

BO 5001619 19 mm

BO 5001620 20 mm · x

BO 5001621 21 mm

BO 5001622 22 mm

BO 5001623 23 mm

BO 5001624 24 mm

BO 5001625 25 mm

BO 5001626 26 mm · x

BO 5001627 27 mm

BO 5001628 28 mm

BO 5001629 29 mm

BO 5001630 30 mm

BO 5001632 32 mm

BO 5001635 35 mm

BO 5001640 40 mm

BO 5001642 42 mm

BO 5001645 45 mm

BO 5001650 50 mm

BO 5001655 55 mm

BO 5001660 60 mm

BO 5001665 65 mm

BO 5001670 70 mm

BO 5000499 Scherpsteen · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Scherpsteen · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Boor-toerental:
ø 3-4 mm = 4000-5000 1/min

ø 5-15 mm = 2000-3000 1/min 
ø 16-25 mm = 1500-2000 1/min 
ø 26-50 mm = 500-1500 1/min 
ø 51-100 mm = 300-800 1/min
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Industrie diamantholboor met verzinkring
Met name in de gevelbouw en interieurbouw zijn de kwaliteitseisen aan diep 
verzonken boorgaten tegenwoordig zeer hoog, terwijl tegelijk een kortere 
bewerkingstijd per boring wordt verwacht. Bohle heeft zijn uitgebreide 
knowhow uit de eigen bouw van glasboren en talrijke speciale werktuigen nu 
verwerkt in een nieuwe productlijn ‘industriële diamantboren met verstelbare, 
diepe verzinkring’. Deze werktuigen ‘Made in Germany’ vertonen behalve 
zeer slijtvaste combinaties van diamantmateriaal, een minitieus uitgewerkte 
geometrie van de diamantkroon- en verzinkring met geërodeerde segmenten, 
koelkanalen, sleuven en gaten. De verzinkringen hebben een diameter van 
+ 12 mm ten opzichte van de boordiameter.

Art.-nr. Diameter · Omschrijving

BO 5001806 6 mm

BO 5001807 7 mm

BO 5001808 8 mm

BO 5001812 12 mm · Passend voor boring en verzinking PICO-glasbeslag

BO 5001815 15 mm

BO 5001816 16 mm

BO 5001817 17 mm

BO 5001818 18 mm

BO 5001819 19 mm

BO 5001820 20 mm

BO 5001823 23 mm

BO 5001826 26 mm

BO 5001827 27 mm

BO 5001828 28 mm

BO 5001830 30 mm

BO 5001836 36 mm

BO 5000499 Scherpsteen · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Scherpsteen · 180 mm · 70 mm · 20 mm
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Diamant-holboren, standaard kwaliteit

Boor-toerental:
ø 3-4 mm = 4000-5000 1/min 

ø 5-15 mm = 2000-3000 1/min 
ø 16-25 mm = 1500-2000 1/min 
ø 26-50 mm = 500-1500 1/min 
ø 51-100 mm = 300-800 1/min

Voor normale belasting · basismateriaal van staal · voorzien van beschermlak · diamantlaag van gesintert materiaal · 
boren moeten voor het eerste gebruik gescherpt worden

 Aansluiting (Continental) R 1/2"

Art.-nr. Diameter · Lengte

BO 5000403 3 mm · 75 mm

BO 5000404 4 mm · 75 mm

BO 5000405 5 mm · 75 mm

BO 5000255 5,5 mm · 75 mm

BO 5000406 6 mm · 75 mm

BO 5000407 7 mm · 75 mm

BO 5000408 8 mm · 75 mm

BO 5000409 9 mm · 75 mm

BO 5000410 10 mm · 75 mm

BO 5000411 11 mm · 75 mm

BO 5000412 12 mm · 75 mm

BO 5000412L 12 mm · 95 mm

BO 5000413 13 mm · 75 mm

BO 5000414 14 mm · 75 mm

BO 5000415 15 mm · 75 mm

BO 5000416 16 mm · 75 mm

BO 5000417 17 mm · 75 mm

BO 5000418 18 mm · 75 mm

BO 5000419 19 mm · 75 mm

BO 5000420 20 mm · 75 mm

BO 5000420L 20 mm · 95 mm

BO 5000421 21 mm · 75 mm

BO 5000422 22 mm · 75 mm

BO 5000423 23 mm · 75 mm

BO 5000424 24 mm · 75 mm

BO 5000425 25 mm · 75 mm

BO 5000426 26 mm · 75 mm

BO 5000427 27 mm · 75 mm

BO 5000428 28 mm · 75 mm

BO 5000428L 28 mm · 95 mm

BO 5000429 29 mm · 75 mm

BO 5000430 30 mm · 75 mm

BO 5000432 32 mm · 75 mm

BO 5000433 33 mm · 75 mm

BO 5000434 34 mm · 75 mm

BO 5000435 35 mm · 75 mm

BO 5000436 36 mm · 75 mm

BO 5000438 38 mm · 75 mm

BO 5000440 40 mm · 75 mm

BO 5000442 42 mm · 75 mm

BO 5000443 43 mm · 75 mm

BO 5000445 45 mm · 75 mm

BO 5000450 50 mm · 75 mm

BO 5000452 52 mm · 75 mm
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Art.-nr. Diameter · Lengte

BO 5000455 55 mm · 75 mm

BO 5000460 60 mm · 75 mm

BO 5000465 65 mm · 75 mm

BO 5000468 68 mm · 75 mm

BO 5000470 70 mm · 75 mm

BO 5000475 75 mm · 75 mm

BO 5000480 80 mm · 75 mm

BO 5000490 90 mm · 75 mm

BO 50004100 100 mm · 75 mm

BO 5000499 Scherpsteen · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Scherpsteen · 180 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499B Scherpsteen · 200 mm · 50 mm · 25 mm
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Standaard-diamantholboren, met soevereinring
Voor normale belasting · basismateriaal van staal · voorzien van een beschermende lak · diamantlaag van gesintert 
materiaal · soevereinring is aan beide kanten met klemschroeven gefixeerd · boren moeten voor het eerste gebruik 
gescherpt worden . op aanvraag ook leverbaar in 95 mm

 Aansluiting (Continental) R 1/2"· Lengte 75 mm

Art.-nr. Diameter

BO 5000604 4 mm

BO 5000605 5 mm

BO 5000606 6 mm

BO 5000607 7 mm

BO 5000608 8 mm

BO 5000609 9 mm

BO 5000610 10 mm

BO 5000611 11 mm

BO 5000612 12 mm

BO 5000613 13 mm

BO 5000614 14 mm

BO 5000615 15 mm

BO 5000616 16 mm

BO 5000617 17 mm

BO 5000618 18 mm

BO 5000619 19 mm

BO 5000620 20 mm

BO 5000621 21 mm

BO 5000622 22 mm

BO 5000623 23 mm

BO 5000624 24 mm

BO 5000625 25 mm

BO 5000626 26 mm

BO 5000627 27 mm

BO 5000628 28 mm

BO 5000629 29 mm

BO 5000630 30 mm

BO 5000635 35 mm

BO 5000640 40 mm

BO 5000645 45 mm

BO 5000650 50 mm

BO 5000655 55 mm

BO 5000660 60 mm

BO 5000665 65 mm

BO 5000670 70 mm

BO 50006100 100 mm

BO 5000499 Scherpsteen · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Scherpsteen · 180 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499B Scherpsteen · 200 mm · 50 mm · 25 mm

Boor-toerental:
ø 3-4 mm = 4000-5000 1/min 

ø 5-15 mm = 2000-3000 1/min 
ø 16-25 mm = 1500-2000 1/min 
ø 26-50 mm = 500-1500 1/min 
ø 51-100 mm = 300-800 1/min
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Keramiek diamantholboor
Speciaal voor de Bohle accu-natboormachine ontwikkeld · manuele boorverwisseling zonder gereedschap · 
toepasbaar bij harde keramiektegels, graniet, marmer en normale tegels

 Belg. schroefdraad 1/2"· Lengte 95 mm

Art.-nr. Diameter

BO 79.3605 5 mm

BO 79.3606 6 mm

BO 79.3607 7 mm

BO 79.3608 8 mm

BO 79.3609 9 mm

BO 79.3610 10 mm

BO 79.3612 12 mm

BO 79.3614 14 mm

BO 79.3626 26 mm

BO 79.3668 68 mm

Keramiek diamantholboorset
Voor installateurs · met 4 keramiek diamantholboren in de diameters 6, 8, 10 en 12 mm · inclusief stift om boorkern te 
verwijderen en vastzittende boren los te maken

Art.-nr.

BO 79.361

Solarglas industrieboor
Voor bijzonder licht en voorzichtig boren van solar- en dunne glassoorten. 
Op aanvraag, ook in andere diameters, vlot leverbaar!

 Diameter 6 mm ø

Art.-nr. Omschrijving · Lengte · Breedte · Hoogte

BO 5014006 Solarglas industrieboor

BO 5000499 Scherpsteen · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Scherpsteen · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Diamantfrezen voor CNC-gestuurde glasbewerking
Geschikt voor alle CNC-bewerkingsmachines en gereedschapsopname voor frezen 1/2" Belgisch schroefdraad. 
Bijvoorbeeld: Bavelloni, Forvet, Intermac, Rohmer + Stimpig · Lange standtijden · Zeer goede kantenkwaliteit · 
Binnenkoeling met geoptimeerde koelsleuf · Breed snijvlak, ca 40 mm

Art.-nr. Versie · Diameter · segmenten

BO GF2004 voor dikglas · 20 mm · 4

BO GF2006 voor dun glas · 20 mm · 6

BO GF1003 voor uitsnijdingen met kleine radius · 10 mm · 3

BO GF1604 universeel inzetbaar voor 6-19 mm glas · 16 mm · 4
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Gereedschap voor de glasbewerking
Bohle verkoopt diamant-holboren en verzinkers van goede standaard-kwaliteit in de meest voorkomende grootten. Voor hogere eisen en precisie 
beschikken we ook over industrie-kwaliteit. In speciale gevallen staan we klaar om uw problemen op te lossen. U hoeft het enkel te vragen.

Blindgaten boor
Eenzijdige boringen in optimale industriekwaliteit

Art.-nr. Diameter

BO 5001708 8 mm

BO 5001712 12 mm

Monoblock boor verzinkcombi in alle gewenste afmetingen
Productvoorbeeld uit de solarglasindustrie. Extreem snijvaardig. Bovenboor 0,2 mm groter t.o.v. onderboor, daardoor 
gegarandeerd braamvrije gaten! Bij optimale machineparameters tot 6000 gaten mogelijk zonder nascherpen. 
Gereedschappen kunnen op aanvraag goedkoop geërodeerd worden, daarna weer als nieuw te gebruiken. Profs 
gebruiken Vetrocool koelmiddel BO 5002816 - 19

 Verzinker 8 mm

Art.-nr. boorspindel · Diameter · Kroon

BO 5014040U onderzijde · 4 mm · 0,8 x 1 mm

BO 5014042O boven · 4,2 mm · 0,8 x 4 mm

Diamant-segment-boor

Onze tip:
Gelieve scherpsteen 

BO 50 004 99L gebruiken!

Voor glas · verstelbaar · met uitwisselbare segmenten · centrale boring voor de koelmiddeltoevoer 

 Aansluiting (Continental) R 1/2"

Art.-nr. Diameter · Bouwhoogte · Versie

BO 5004100 70 - 100 mm · ca. 75 mm · segmenten 4 

BO 5004140 90 - 140 mm · ca. 95 mm · segmenten 4 

BO 5004180 130 - 180 mm · ca. 95 mm · segmenten 6 

BO 5004240 180 - 240 mm · ca. 95 mm · segmenten 6 

BO 5004102 Segmenthouder voor BO 5004100 

BO 5004142 Segmenthouder voor BO 5004140 

BO 5004182 Segmenthouder voor BO 5004180 

BO 5004244 Segmenthouder voor BO 5004240 

BO 5004101 Reserve-segmenten voor BO 5004100 

BO 5004141 Reserve-segmenten voor BO 5004140 

BO 5004181 Reserve-segmenten voor BO 5004180 

BO 5004242 Reserve-segmenten voor BO 5004240 
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Diamant-souvereinring
Afzonderlijke diameters enkel op aanvraag

 Aansluiting (Continental) R 1/2"· Lengte 75 mm

Art.-nr. Diameter

BO 5001520 gespleten 20 mm

BO 5001535 gespleten 35 mm

BO 5001550 gesegmenteerd 50 mm

Industrie-souvereinring, diamant

 Aansluiting (Continental) R 1/2"· Lengte 75 mm

Art.-nr. Diameter

BO 5000535 35 mm

BO 5000545 45 mm

BO 5000565 65 mm

Slijpkegelhouder
Van elastisch rubber met schuine gleuven voor het afhalen en het uitwisselen van slijpkegels art. nr. BO 79.6120 · 
Made in Germany

 Diameter 60 mm · Schacht 6 mm ø

Art.-nr.

BO 79.610

Slijpkegel voor het zomen
Van dun metaal, belegd met diamant · voor het inzetten in de slijpkegelhouder  art. nr. BO 79.610 · korrels zijn 
afgestemd op het zomen van boringen · Made in Germany

 Werkcapaciteit vanaf 3 mm Ø · Kegelhoek 90° · Diameter 60 mm

Art.-nr.

BO 79.6120

Speerpuntboren
Speciaal geslepen HM-plaat  · Met speciaal gescherpte punt voor precieze boorresultaten 

 Afwerking verchroomd

Art.-nr. Diameter · Lengte

BO 5000203 3 mm · 58 mm

BO 5000204 4 mm · 58 mm

BO 5000205 5 mm · 58 mm

BO 5000206 6 mm · 58 mm

BO 5000207 7 mm · 78 mm

BO 5000208 8 mm · 78 mm

BO 5000209 9 mm · 78 mm

BO 5000210 10 mm · 98 mm

BO 5000212 12 mm · 98 mm

BO 5000213 13 mm · 98 mm
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Glasboren
Glasboren met drie hartmetalen kanten 

 Schachtdoorsnede 8 mm · Lengte ca. 70 mm

Art.-nr. Diameter

BO 5000303 3 mm

BO 5000304 4 mm

BO 5000305 5 mm

BO 5000306 6 mm

BO 5000308 8 mm

BO 5000310 10 mm

BO 5000312 12 mm

Boorfrezen voor glasbuizen
Combinatiegereedschap boren en frezen · doorsnede op klantenwens · kan meervoudig opnieuw bezet worden

 Versie R1/2", ø 13/16 mm

Art.-nr.

BO BF1316 Boorfrezen voor glasbuizen

Wij hebben een grote selectie diamantgereedschappen voor uw speciale toepassingen. Vraagt u ons ernaar!

Algemeen toebehoren voor glas boren

Centreerapparaat
Voor het nauwkeuring instellen van de segmentboor

Art.-nr. Voor

BO 5004241 BO 5004140, BO 5004180, BO 5004240

BO 5004243 BO 5004100
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Reserve-segment
Voor de segmentboor

Art.-nr. Voor

BO 5004101 BO 5004100

BO 5004141 BO 5004140

BO 5004181 BO 5004180

BO 5004242 BO 5004240

Scherpsteen voor diamant-holboren
Door het krachtige boren in de scherpsteen worden tussen de diamant-korrels nieuwe kloven gecreëerd, die voor 
een goed snijvermogen zorgen · indien door scherpen geen snijvermogen wordt gerealiseerd, eerst de afdraaisteen 
gebruiken

Art.-nr. Omschrijving · Lengte · Breedte · Hoogte

BO 5000499 Scherpsteen · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Scherpsteen · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Scherpsteen voor diamant-holboren

Nieuw:
In het bijzonder geschikt 

voor hoogwaardige 
boorautomaten als b.v. 

Benteler met automatische 
scherpinrichting!

Door het krachtige boren in de scherpsteen worden tussen de diamant-korrels nieuwe kloven gecreëerd, die voor 
een goed snijvermogen zorgen · indien door scherpen geen snijvermogen wordt gerealiseerd, eerst de afdraaisteen 
gebruiken · speciaal voor grotere boordiameter en diamant-segmentboor

Art.-nr. Omschrijving · Lengte · Breedte · Hoogte

BO 5000499B Scherpsteen · 200 mm · 50 mm · 25 mm

Sorteerhouder voor diamant-holboren
Met 9 paargewijse uitsparingen  · voor het veilig opbergen van de gereedschappen · voor grotere boren afzonderlijke 
plaatsen vrijlaten · 

 Lengte 150 mm · Breedte 390 mm · Hoogte 30 mm

Art.-nr.

BO 79.25

Afdraaisteen voor diamant-holboren
Verwijdert versleten korrels en schept nieuwe snijkanten · na het afdraaien de boor met scherpsteen art-nr. 
BO 50 004 99 scherpen · worden boren met geringe toevoerkracht toegepast, dan worden ze niet vanzelf gescherpt 
en de diamantkorrels worden bot. 

 Lengte 100 mm · Breedte 25 mm · Hoogte 13 mm

Art.-nr.

BO 5000498
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Diamantboorbox- leeg
Diamantboorbox om 4 keramiekholboren schoon en veilig op te bergen · inclusief stift om boorkern te verwijderen en 
vastzittende boren los te maken

Art.-nr.

BO 79.360

Diamantor® Adapter
Opnamepin voor adapter · voor keramiek- en tegelboren · ook te gebruiken 
met boorhulp BO 79.355 voor boren 4 - 12 mm · Met deze adapters worden 
spoelkoppen universeel inzetbaar voor verschillende accuboormachines, 
eenvoudig met sproeifles water sproeien om te koelen.

 Binnenschroefdraad M10 · booropname 10 mm

Art.-nr.

TG AF10

Adapter voor diamantboor
Voor het gebruik van diamant-holboren R 1/2" in opname 1/4"

Art.-nr.

BO 5000501

Adapter voor diamantboor
Voor het gebruik van diamant-holboren R 1/4" in opname 1/2"

Art.-nr.

BO 5000502

Precisie-verlengstuk voor holboren
Voor diamant holboren R 1/2" van 75 mm op 95 mm · industrieuitvoering van roestvrij staal

Art.-nr.

BO 5000504
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Aqua Drill Power+

Natboormachine Aqua Drill Power+
De nieuwe Aqua Drill Power+ is heeft met 18 Volt lithium-accu en 60 Newtonmeter draaimoment het grootste vermogen, dat er momenteel te 
koop is. Het is tevens een multitalent op het gebied van het boren van de hardste keramiek- en steentegels, slagboren in muurwerk en schroeven. 
De combinatie van een FESTOOL accu-slagboormachine en innovatieve Bohle waterspoelbus maakt boren zonder breukgevaar mogelijk. De 
solide 4-trapsaansdrijving van metaal zorgt voor toerentallen tot 3800 t/min, waardoor boren vanaf 4 mm al binnen het zelfscherpbereik vallen. 
De aanschakelbare axiaalaanslag bij het boren in muurwerk voorkomt de constante wissel van gereedschappen tijdens het werk. De wissel van 
opzetstukken als waterspoelbus, boortjes, bitjes gaat in enkele seconden door fastfix. 

 Boordiameter 4-70 mm · Universele booraansluiting 1/2"

Bij levering zijn inbegrepen:
1x Festool accu-slagboorschroever PCD
1x Hoogwaardige Bohle waterspoelbus
1x Snelkop voor watertoevoer
1x Lithium ionen accu met sterk vermogen 18V/4,2 Ah
1x Snelspan boorhouder met bitset
1x Vervangaccu 18V / 5,2 Ah
1x Oplader
1x Bithouder
1x Standaard bitset
1x Systainer gereedschapskoffer

Eigenschappen

Instelbare draaimomentbegrenzing 
4 schakelbare gangen,  
solide metaalaandrijving:  
1e gang 0 - 400 t/min,  
2e gang 0 - 850 t/min,  
3e gang 0 - 1850 t/min,  
4e gang 0 - 3800 t/min  
43 mm spanhals voor inzet in 
boorstandaard

Art.-nr. Omschrijving

BO 79.303 Aqua Drill Power+

SP 79.BG119 Waterspoelbus

BO 79.B1852 Vervangaccu 18V / 5,2 Ah

04 Keramiek- en 
tegelboortechniek
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Boorhulp proffessioneel met vacuumzuiger
Precies boren zonder vervuiling · het boorgruis wordt met het koelwater via een slang afgevoerd · een speciale 
dichtlip aan de zuiger maakt een goede hechting mogelijk, ook op ruwere ondergronden · speciale verwisselbare 
boorbussen voor diameters 6, 8, 10, 12 mm · in opbergkoffer

Art.-nr.

BO 79.350

Boorhulp voor plugboring
Met vacuümzuiger en instelbare boorplaat 

 Boordiameter 6, 8, 10, 12 mm

Art.-nr.

BO 79.351

Boorhulp - instelbaar
Met vacuumzuiger en instelbare universele boorgeleiding · 

 Diameter instelbaar 20 - 70  mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 79.352 Boorhulp - instelbaar

BO 79.353 Boorhulp Profi met vacuümzuiger voor BO 79.303

BO 79.354 Boorhulp voor plugboring

Waterdruktank 12 l
Onafhankelijke watertoevoer · geïntegreerde drukmanometer · snelkoppeling voor direkte aansluiting van de 
accu-natboormachine (BO 79.300, BO 79.302 + BO 79.303) · aansluitslang 3 m 

 Veiligheidsventiel 4 bar

Art.-nr. Omschrijving

BO 79.370 Waterdruktank 12 l

SP 79.B1262 Vervangpomp t.b.v. waterdruktank

SP 79.BG098 Gardena-adapter-nippel voor 79.370

SP 79.B1261 Manomter 6 bar voor 79.350
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Waterspoelbus

Tip:
Reduceerslang 

BO 80.BG103 gelijk 
meebestellen

Met morseconus MK2 · voor diamantholboren mer 1/2" schroefdraadaansluiting · passend op standaardboormachines 

 Steeksleutel  32 mm

Art.-nr.

BO 79.12

Waterspoelbus
Waterspoelbus met schacht voor standaard boren voor iedere accuboormachine, een economisch alternatief voor de 
inzet van diamantholboren voor glas- en tegelboren.

 Schroefdraad 1/2"

Art.-nr.

BO 79.12A

Waterspoelbus
Roestvrij stalen as · voor diamantholboor met 1/2" schroefdraadaansluiting · passend bij de glasboorstandaard 
760.5 en alle gebruikelijke boormachines met spanhalsdiameter 43 mm · Vervangonderdeel voor BO 79.300 echt niet 
passend op BO 79.302 en BO 79.303

 Steeksleutel  24 mm

Art.-nr.

BO 79.BG095

Verloopslang 1/2" op 3/8"
Ter verbinding van: waterspoelbus BO 79.12A · waterspoelbus BO 79.12 · opzetboormachine BO 53 006 00 · 
wateraansluiting met Gardena-snelkoppeling · 

 Lengte 2,5 m

Art.-nr. Omschrijving

BO 80.BG103 Reduceerslang, compleet

Veiligheids-verlengkabel
Universeel veiligheidsverlengkabel voor de elektrische bescherming bij mobiele, niet met de hand bestuurde 
natbewerkingsapparaten, bijv. opzet- en standaardboormachines te garanderen  · met personenveiligheidsschakelaar 
PRCD 10 mA

Art.-nr.

BO 80.105
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Keramiek diamantholboor
Speciaal voor de Bohle accu-natboormachine ontwikkeld · manuele boorverwisseling zonder gereedschap · 
toepasbaar bij harde keramiektegels, graniet, marmer en normale tegels

 Belg. schroefdraad 1/2"· Lengte 95 mm

Art.-nr. Diameter

BO 79.3605 5 mm

BO 79.3606 6 mm

BO 79.3607 7 mm

BO 79.3608 8 mm

BO 79.3609 9 mm

BO 79.3610 10 mm

BO 79.3612 12 mm

BO 79.3614 14 mm

BO 79.3626 26 mm

BO 79.3668 68 mm

Diamantboorbox- leeg
Diamantboorbox om 4 keramiekholboren schoon en veilig op te bergen · inclusief stift om boorkern te verwijderen en 
vastzittende boren los te maken

Art.-nr.

BO 79.360

Keramiek diamantholboorset
Voor installateurs · met 4 keramiek diamantholboren in de diameters 6, 8, 10 en 12 mm · inclusief stift om boorkern te 
verwijderen en vastzittende boren los te maken

Art.-nr.

BO 79.361
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Universeel toebehoren
Voor alle gebruikelijke accuboormachines

Boorhulp voor plugboring 4 - 12 mm
Met zuigvoet en wateraansluiting

Art.-nr.

BO 79.355

Diamantor® Adapter
Opnamepin voor adapter · voor keramiek- en tegelboren · ook te gebruiken 
met boorhulp BO 79.355 voor boren 4 - 12 mm · Met deze adapters worden 
spoelkoppen universeel inzetbaar voor verschillende accuboormachines, 
eenvoudig met sproeifles water sproeien om te koelen.

 Binnenschroefdraad M10 · booropname 10 mm

Art.-nr.

TG AF10

Diamantor® Diamant-holboren
Galvanisch voor keramische tegels · met excentrische binnenboring · met boorkernverwijdering

Art.-nr. ø

TG F06 6 mm

TG F08 8 mm

TG F10 10 mm

TG F12 12 mm

TG F14 14 mm
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05 Glaszagen (machinaal)
Machines om glas te zagen
Veiligheidsglas, gietharsglas en brandwerend glas worden steeds vaker op allerlei gebieden toegepast. Waar isolatieglas na de inbouw alleen kan 
worden gezaagd, kan gelaagd glas ook gesneden en gebroken worden. Het zagen heeft hier een voordeel, de uitschulpingen in het glas worden 
gereduceerd. De hier onder beschreven zagen hebben een goede prijs/kwaliteit-verhouding.

Diamantglaszaag voor gewapend glas Flex
Met het belangrijke punt arbeidsveiligheid wordt d.m.v. wezenlijke 
speciale oplossingen in het bijzonder rekening gehouden, b.v. door de 
toepassing van een PRCD- beveiligingsschakelaar en een lichtmetalen 
beschermkap en geleiderail. De diamantglaszaag voor gelaagd glas 
Flex BO 5301617 is geschikt voor rechte zaagsnedes in gelaagdglas of 
glasplaten met een dikte tot 40 mm. De parallelaanslag wordt in de 
zijdelingse geleiders geschoven en met de beide klemschroeven vastgezet. 
De meegeleverde RVS glijplaat met vilt, tervoorkoming van krassen op het 
glasoppervlak, wordt zijdelings op de uitsparingen van de bodemplaat van 
de zaag gezet en vastgeklemd. · Inclusief diamantzaagblad BO 53 016 11, 
speciaal voor gelaagd glas - direct inzetbaar!

 Speciale diamantzaagschijf voor vlakglas met of zonder PVB folie's 
ø150 / 22,2 mm · Vrijloop-toerental  6200 O/min · Opgenomen vermogen 
1400 W · Stroomafgifte 840 W · Gewicht 4,5 kg

Art.-nr.

BO 5301617
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Makita Accu-glaszaag CC 300 DWE
NIeuw model voor snelle, heldere snedes . zeer handzaam en licht (netto 1,7 KG) 

 Diepte van de snede max. 25,5 mm · Hoekinstelling 45° · Vrijloop-toerental  1400 O/min · Totale lengte 300 mm

Bij levering zijn inbegrepen:
2x lion accu's 1,3 ah
1x Oplader
1x watertank
1x Diamantzaagblad MAKITA ø 85 mm

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 5300110 Accu-glaszaag

BO 5300109 Accu li-ion 1,3 Ah

BO 5300108 Blokaccu 12V/2,6 Ah t.b.v 4191 DWD

BO 5300106 Blokaccu 12V/2,6 Ah t.b.v 4191 DWA

BO 5300201 Staafaccu 9,6V/1,3Ah t.b.v 4190 DW

BO 5300111 Reservelader voor CC 300 DWE

BO 5300107 4191DWD snellader · 9 min.

BO 5300112 Makita diamantzaagblad ø 85 mm · bijzonder voor witglas en tegels

BO 5300101 Makita diamantzaagblad ø 85 mm · voor normaal float

BO 5301607 Diamantzaagblad ø 85 mm · bijzonder goed voor normaal float

BO 53001620
Diamantzaagblad ø 85 mm · gesegmenteerd · boring 15 mm · nieuw van 
Makita voor gelaagd en float

Nat-decoupeerzaag op perslucht
Beproefde merkkwaliteit (Bosch) · gemakkelijk verwisselen van het gereedschap · zonder diamant-snijschijf

 Perslucht 6 bar · Verbruik 720 l/min · Diepte van de snede max. 20 mm · Kleinste radius 75 mm

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 80.106 Decoupeerzaag

BO 80.1060 Diamant-decoupeerzaagblad · fijn

BO 80.1061 Diamant-decoupeerzaagblad · ruw
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Toebehoren voor het machinale glaszagen

Toebehoren Accu-glaszaag EY3550 DQG Panasonic

Art.-nr. Omschrijving

BO 5302101 Diamantzaagblad ø 110 mm

BO 5301608 Diamantzaagblad ø 110/20 mm

BO 5302106 Accu Ni-MH. 12V/3,0 Ah

Glas-beschermfolie
Om het glas te beschermen tegen krassen die bij het bewerken met een glijschoen kunnen ontstaan · zelfklevend · 
met watervaste inkt te beschrijven · gemakkelijk van het glas te verwijderen · wit

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5300103 5000 mm · 100 mm

BO 5300104 5000 mm · 150 mm

Oplader
Voor 7,2 tot 14,4 V · AH max. 3,0 · voor BO 53 001 00, BO 53 002 15 en BO 53 004 40

Art.-nr.

BO 5300203

9-min. snelacculader (bij 1,3Ah)
Voor 7,2 tot 14,4 V · voor BO 53 001 05, BO 53 002 15, BO 53 001 00 en BO 53 004 40

Art.-nr. Omschrijving

BO 5300107 4191DWD snellader · 9 min.
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Diamant-zaagblad
Geschikt voor alle standaard floatglassoorten, met of zonder PVB folie

 Diameter 150 mm · Boring 22,2 mm

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 5301611 Diamantzaagblad ø 150/22,2 mm · gesegmenteerd voor gelaagd glas

Zuighouder voor geleidingsrail
Per paar · Verhindert het verschuiven van de geleidingsrail op het gladde en natte glasoppervlak · solide Bohle zuiger 
· stabiele aluminiumconstructie

Art.-nr. Omschrijving

BO 5301615 Zuighouder voor geleidingsrail

Geleidingsrail
Geleiderail · van aluminium · als aanslag voor rechte zaagsneden

Art.-nr. Lengte

BO 5301613 800 mm

BO 5301616 1600 mm

Verbinder voor geleidingsrail
Koppelstuk voor geleiderail · voor het verbinden van 2 geleiderails

Art.-nr.

BO 5301614

Diamant-glaszaagschijven

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 81.1-4 Diamantzaagblad ø 300/30 mm · gesegmenteerd voor gelaagd glas

BO 81.1-5 Diamantzaagblad ø 254/25 mm · voor fijne snedes

BO 5301608 Diamantzaagblad ø 110/20 mm

BO 5300101 Makita diamantzaagblad ø 85 mm · voor normaal float

BO 5301607 Diamantzaagblad ø 85 mm · bijzonder goed voor normaal float

BO 5301606 Diamantzaagblad ø 110/20 mm

BO 5301611 Diamantzaagblad ø 150/22,2 mm · gesegmenteerd voor gelaagd glas

BO 80.1060 Diamant-decoupeerzaagblad · fijn

BO 80.1061 Diamant-decoupeerzaagblad · ruw

BO 79.461
Diamantzaagblad ø 115/22,2 mm · past op iedere Flex en zaagt ook droog 
ultrahard keramiek.

BO 5300112 Makita diamantzaagblad ø 85 mm · bijzonder voor witglas en tegels

BO 53001620
Diamantzaagblad ø 85 mm · gesegmenteerd · boring 15 mm · nieuw van 
Makita voor gelaagd en float
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06 Electro- en 
persluchtgereedschap

Electro- en persluchtgereedschap

Kitverwijderingsbeitel
Voor herbeglazingswerk en voor beglazingsreparaties - voor perslucht - compleet met beitel 20 mm breed 

 Luchtconsumptie 2,5 l/min · Geluidsniveau 75 dB(A) · Gewicht 0,7 kg

Art.-nr. Omschrijving

BO 5301200 Kitverwijderingsbeitel

BO 5301201 Beitel, reserve

Randcoating verwijderingsapparaat
Manueel rand-ontcoatingsapparaat · eenvoudig in gebruik · draagbare electro-handslijper · voor glazen tafels met 
recht of gevormde kanten · glijvoering langs de glaskanten · slijpdruk van hand monteren · 1200 - 3700 U/min · 
1200 W · 230V · 50Hz

 Maat Slijpschijven 125 x 10 x 76,2 mm · Let op! Levering zonder slijpschijven

Art.-nr.

BO 89.110 Randcoating verwijderingsapparaat

SP 89.B0001 Plaat

SP 89.B0002 Flens

SP 89.B0003 Tegenflens

SP 89.B0004 Rol

SP 89.B0007 Kap

SP 89.B0008 Zeskantschroef

Randcoating verwijderingsapparaat
Elektro-apparaat voor Low-E glas · voor rechte kanten · voeringsplaat met beweeglijke glijschaats · slijpdruk 
instelbaar · manuele voortstuwing · geschikt voor verwijderingsschijf BO 50 420 01 · max. 3000 1/min · 600 W · 
230V/ 50

 Maat Slijpschijven 125 x 10 x 76,2 mm · Let op! Levering zonder slijpschijven

Art.-nr.

BO 89.100
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Slijpschijven

Kenmerken:
Op grond van de steeds 

wisselende laag opbouw, a.u.b 
zelf testen welk type voor u 

het best geschikt is. 
Type Elastik=geringe hardheid, 

Type MT= middel hardheid, 
Typ HT= hoge hardheid

Voor randontcoatings apparaat BO 89.100 / BO 89.110 en randontcoatingstafel BO 82.1 · voor de meest gebruikelijke 
Low-E-Soft coatings geschikt, op aanvraag ook voor gemodificeerde glascoatings mogelijk. · Nieuw bij Bohle Norton 
Beartex: Bijzonder flexibel slijpvlies, slijpt zeer goed uit en schoont de aandrijfmotoren van de ontcoating aan de 
snijinstallatie

Art.-nr. Type · Buitendiameter · Dikte · Boring

BO 5042001 MT · 125 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042003 HT · 125 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042005 Elastic · 125 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042002 MT · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042004 HT · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042006 HT · 200 mm · 20 mm · 76,2 mm

BO 5042007 Elastic · 200 mm · 20 mm · 76,2 mm

BO 5042008 Elastic · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042009 Elastic · 150 mm · 10 mm · 25,4 mm

BO 5042009H HT · 150 mm · 10 mm · 25,4 mm

BO 5042010 Elastic · 200 mm · 15 mm · 76,2 mm

BO 5042011 Elastic · 200 mm · 12 mm · 76,2 mm

BO 5042012 Elastic · 200 mm · 24 mm · 76,2 mm

BO 5042013 Elastic · 150 mm · 12 mm · 25,4 mm

BO 5042020 Norton Beartex D18-S Fine · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042021 Norton Beartex D18-S Fine · 200 mm · 20 mm · 76,2 mm

BO 5042022 HT · 195 mm · 20 mm · 6 mm

BO 5042023 MT · 175 mm · 20 mm · 76,2 mm

Verwijdering van krassen
Onze glas-herstel-systemen verwijderen bijna moeiteloos alle krassen in het oppervlak, zelfs diepe krassen (Trizact) in beschadigd glas. Met deze 
systemen is het verwijderen van krassen zelfs in ingebouwde toestand mogelijk.

Scratch-A-Way 
Verwijdert oppervlaktekrassen in glas zonder moeite en niet zichtbaar · 
verwijdert oppervlaktekrassen uit vlakke, of gewelfde oppervlakken · bijna 
zonder water · geen vervorming van het glas · loonkosten besparing, want 
de uit- en inbouw is niet nodig bijgevolg: geen transport-kosten · 
Inhoud: SAW electrisch in koffer · 4 polijstschijven · 1 sponzen · 1 viltstift · 
1 loep · gebruiksaanwijzing 

 Versie electrisch · Vermogen 150 W · Toerental 5000 - 9500 O/min · 
Polijstschijf 45 mm Ø · Veiligheids-wet EN50144 / HD 400.1 + HD 400.2 · 
Gewicht 1,5 kg

Art.-nr.

BO 5300900
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Scratch-A-Way
Verwijdert oppervlakkige krassen moeiteloos en onzichtbaar · geschikt 
voor de auto- en meubel-industrie (glazen tafels), de sanitair-branche 
(spiegels en douchecabines) enz. · eenvoudig te gebruiken met polijstschijf 
· Gegevens / aansluiting: perslucht gereedschap: aansluiting 1/4" · 
persluchtarm: aansluiting 1/4" · compressor: ideale druk 6-7 barLevering 
met:SAW pneumatisch in koffer · 10 polijstschijven · 2 sponzen · 1 viltstift · 
1 loep · gebruiksaanwijzing

 Versie pneumatisch · Luchtconsumptie 280 l/min · 
Toerental 11000 O/min · Gewicht 750 g

Art.-nr.

BO 5300902

Polijstschijf
Voor "Scratch-A-Way" met klittebandaansluiting

 ø 50 mm

Art.-nr.

BO 5300911

Loep
30-voudige vergroting · voor het vaststellen van de krasdiepte in het glas

Art.-nr.

BO 5300903

Rubber-manchet
Voor Scratch-A-Way BO 53 009 00

Art.-nr.

BO 5300906

Rubber-manchet
Voor Scratch-A-Way BO 53 009 02

Art.-nr.

BO 5300907
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Basic Head (Velcro)
Basisschijf met klittenband · reserve-onderdeel voor BO 5300900, 01 en 02 · Nr 93075

Art.-nr.

BO 5300910

Koolborstel
Voor Scratch-A-Way 53 009 00 · set=2

Art.-nr. Voor

BO 5300908 BO 5300900

BO 5300909 BO 5300901

3M Trizact™ Glasreparatie-systeem
De handige transportkoffer bevat alle gereedschappen die nodig zijn 
voor het herstellen van glas: ·  FLEX handslijper 230 V met variabele 
toerentalinstelling (1200 - 3200 o/min.). Steunschijf  ø 125 mm met M 14 
schroefdraad · 2 mosrubber-steunschijven ø 125 mm met M 14 
schroefdraad ·  sproeifles met verstuiver · 1 fles Glasspolishing Compound 
(1liter) voor het verwijderen van etsingen en afzettingen ·
elk 25 slijpmiddelschijven: korrel  A 35 (groen), A 10 (blauw), A 5 (bruin) · 
25 polijstmiddelschijven wit · uitvoerige gebruiksaanwijzing

Art.-nr.

BO 5300800

Reserve-onderdelen en toebehoren voor 3M Trizact™

Art.-nr. Omschrijving · Kleur

BO 5300801 Polijstkomschijf · wit

BO 5300802 Slijpschijven A5  · bruin

BO 5300803 Slijpschijven A10  · blauw

BO 5300804 Slijpschijven A35  · groen

BO 5300808 Polijst- en reinigingsklittenbandschijf 

BO 5300805 Mosrubber-steunschijf  · 125 mm

BO 5300807 Klittenbandschijf  · 125 mm

BO 5300806 Polijstvloeistof
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Flex Glas-polijstmachine
In combinatie met de bijzonder slijtvaste metaal-diamantslijpschijven 
optimale toepassingsmogelijkheden als droogchanfreinslijper en 
glaskantenslijper. In combinatie met het polijstvilt met schijf BO 5300811 
voor het verwijderen van fijne haarkrassen, doffe plekken of hardnekkige 
vlekken op glasoppervlakken geschikt. Gebruiken in combinatie met 
polijstpoeder Ceri BO KF15001, BO KF15025 of glaspolijstmiddel  
BO 53 008 06 Slanke handgreep, motor met sterk koppel, lichtgewicht 
en een praktische beugelhandgreep. Zo polijst hij bij iedere toepassing 
licht en comfortabel. Door snelheidsregelaar en de toerentalregelaar 
kunt u het apparaat gecontroleerd op de optimale snelheid brengen. 
FLEX zesvoudige-microprocessor-electronica: met toerentalstabilisator, 
aanloopbeveiliging, temperatuurbewaking en toerentalvoorkeuze. motor: 
sterk belastbaar, 1400 Watt, 1100-3700/min stationair Bij de levering is 
alleen de polijstmachine inbegrepen.

Art.-nr. Omschrijving

BO 5300809 Flex glas-polijstmachine

BO 5300810 Reserve vilt

BO 5300811 Viltschijf

BO 5310081 Klittenbandslijpschijf 115 mm voor droogslijpen met middennoppen

BO 5300812 Koolborstels

Metaaldiamant slijpschijf voor het droog slijpen van glas
Klittenband bevestiging ·  toerental maximaal 3700 tpm · enkel gebruiken met draagschijf BO 53 100 81!

 Diameter 115 mm · Middenboring 15 mm

Art.-nr. Korrel · Kleur · Omschrijving

BO 5010081T 60 · groen

BO 5010082T 120 · zwart

BO 5010083T 220 · rood

BO 5010084T 400 · geel

BO 5310081 Klittenbandslijpschijf 115 mm voor droogslijpen met middennoppen
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Handling
Het grote aantal producten, in dit 
hoofdstuk, geeft de veelvoud van 
transportproblemen weer, die er in de 
dagelijkse omgang met glas kunnen 
zijn.Speciaal voor de glasverwerker 
ontwikkelde hef- en draagtoestellen 

vereenvoudigen de dagelijkse 
arbeid.Grootst mogelijke veiligheid bij 
glastransport is voor de gebruiker een 
basisregel en voor Bohle een 
vanzelfsprekendheid bij de ontwikke-
ling. Of het zich om eenvoudige 

manuele toestellen of elektrisch 
aangedreven heftoestellen gaat.

Meer producten en informatie vindt 
u op www.bohle.nl.
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|01 Handling met vacuüm
Pompzuigheffer
Met pompzuigheffers zijn draaglasten tot 120 KG mogelijk met slecht één zuiger. Het vacuüm onstaat door het meermalig indrukken van de pomp. 
Ook wanneer de last is aangebracht kan bij verminderd vacuüm nagepompt worden. Bovendien kan de gebruiker door de rode ring op de pomp 
het vacuümvermogen controleren. Nagenoeg alle Bohle Veribor® zuigheffers zijn voorzien van het TÜV-certificaat, daar er voorzorgsmaatregelen 
getroffen zijn tegen ongewenst vacuümverlies.

Veribor® blue line, kunststof pompzuiger in koffer
Kunststof pompzuiger welke is ontworpen met het oog op veiligheid en ergonomie. Een greep met glijvaste ommanteling en grotere greephoogte 
biedt grootsmogelijk comfort. Makkelijk en snel in bediening door afgeronde pomp. Permanente zichtcontrole op het vacuüm door de rode ring op 
de pomp. De zuiger is geschikt voor alle vlakke en gasdichte materialen. De in Duitsland door Bohle geproduceerde zuigheffer overtuigt door de 
bekende tweevoudige zekerheid. De hoge kwaliteit werd bevestigd door TÜV, met het GS-teken 

 Zuigschijf ø 210 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · 
geschikt voor marmer / keramiek · met vacuümcontrole · met TÜV-certificaat · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 601BL 120 kg · parallel

BO 601.01 Reservezuigers

SP 6827.02K Vervangventielbehuizing

SP 6600.01K Vervangpomp

SP 6850K Greep met hoek
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Veribor® blue line, aluminium pompzuiger met manometer, in koffer
Veiligheidszuiger van aluminium met hoge draagkracht. Het vacuüm wordt door meervoudig aanzetten van de pomp 
in werking gesteld. De onderdruk kan door de manometer gecontroleerd worden. Bij voldoende vacuüm bevindt de 
meter zich in het groene vlak.TÜV-getest en gecertificeerd met GS-teken (Duitse veiligheids standaard).Geschikt voor 
alle vlakke en gasdichte materialen. Zeer hoge veiligheidheid door controle van het vacuüm. 

 Zuigschijf 210 mm Ø · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met vacuümcontrole · met TÜV-certificaat · met 
CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting

BO 601.1BL 120 kg · parallel

Veribor® aluminium pompzuiger in koffer
Zuiger van stabiel aluminium met hoge draagkracht voor grote en zware lasten.Geschikt voor alle vlakke en gasdichte 
oppervlakken. Het vacuüm ontstaat door meervoudig pompen. Door een markeringsring aan de pomphendel kan de 
onderdruk permanent worden gecontroleerd. De hoge kwaliteit van de zuigheffer werd bevestigd door TÜV met het 
GS-teken.

 Zuigschijf ø 210 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met vacuümcontrole · met TÜV-certificaat · met 
CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 601 120 kg · parallel

BO 601.01 Reservezuigers

SP 6836.01 Greep met hoek

SP 6600.01 Vervangpomp

SP 6827.02K Vervangventielbehuizing

Veribor® aluminium pompzuiger in koffer
Stabiele, alúminium pompzuigheffer voor grote lasten. Greep met glijvaste ommanteling. De afgeronde pomphendel 
maakt een snelle bediening eenvoudig mogelijk. Permanente visuele controle over het vacuümverlies door rode ring 
op de pomp. Voor vlakke en gasdichte materialen.

 Zuigschijf ø 210 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met vacuümcontrole · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 601.45 110 kg · parallel

BO 601.04 Vervangrubberschijf voor zuiger BO 601.45

SP 6836.01 Greep met hoek

SP 6600.01 Vervangpomp

SP 6827.02K Vervangventielbehuizing
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Veribor® aluminium pompzuiger in koffer
Zuiger van stabiel aluminium met speciale zuigschijf (220 mm) voor gewelfde 
en sterk gestructureerde oppervlakken. Min. aanzuigbare radius 500 mm. 
Door de flexibiliteit van de zuiger moet deze op het oppervlak gedrukt worden, 
alleen dan kan een vacuümwerking worden bereikt. Permanente zichtcontrole 
door de rode ring op de pomp.

 Zuigschijf ø 220 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor gebogen 
materialen · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor 
metaal · geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met 
vacuümcontrole · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 601.2 80 kg · parallel

SP 6825.05 Reservezuigers

SP 6836.01 Greep met hoek

SP 6600.01 Vervangpomp

SP 6827.02K Vervangventielbehuizing

Veribor® aluminium pompzuiger in koffer
Aluminium pompzuigheffer met speciale smalle zuigschijf (80 x 380 mm). Door 
de smalle zuigschijf geschikt voor smalle panelen, welke vlak en gasdicht 
zijn. De onderdruk kan permanent gecontroleerd worden door de manometer. 
Napompen is op ieder moment mogelijk. Bij voldoende vacuüm bevindt de 
wijzer zich in het groene vlak. Zeer hoge veiligheid door controle van het 
vacuüm. Deze zuiger is geschikt voor alle vlakke, gasdichte materialen. Getest 
en goedgekeurd met GS-teken.

 Zuigschijf 80 x 380 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · 
geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · 
geschikt voor marmer / keramiek · met vacuümcontrole · met TÜV-certificaat · 
met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting

BO 601.8 80 kg · verticaal

Wood's Powr-Grip® pompzuigheffer

Als grootste contracthandelaar voor Woods in Europa breidt Bohle het assortiment uit met verschillende pompzuigers. Volgens informatie van de 
fabrikant hebben deze bij de aangegevens draagkracht een veiligheidsfactor van 3:1.

Wood's Powr-Grip® Kunststof pompzuigheffer, N5000
Een van de nieuwere pompzuigheffers van Powr Grip uit de hoogwaardige N-serie. Met een hogere draagkracht door 
de hogere zuiger (68 KG) De rode ring op de pomp zorgt voor zichtcontrole op het vacuüm.

 Zuigschijf ø 230 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met vacuümcontrole · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting

BO 6023535 68 kg · parallel
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Wood's Powr-Grip® kunststof pompzuiger N400
De pomzuiger van Powr Gripp met lichte, kunststof handgreep is geschikt voor de transport van vlakke en gasdichte 
materialen. Permanente vacuümcontrole door de rode ring op de pomp.

 Zuigschijf ø 200 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met vacuümcontrole · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting

BO 6023157 57 kg · parallel

Wood's Powr-Grip® Kunststof pompzuigheffer, N400LM
Een van de nieuwe pompzuigheffers van Powr-Gripp uit de hoogwaardige N-serie. De gelipte zuigschijf zuigt zich snel 
en eevoudig vast aan niet poreuze, vlakke ondergrond. De speciale mix van de rubberschijf vermeid verkleuringen van 
en afdrukken op de ondergrond. De rode ring op de pomp waarschuwt de gebruiker voor vacuümverlies.

 Zuigschijf ø 200 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met vacuümcontrole · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting

BO 6023405 57 kg · parallel

Wood's Powr-Grip® Pompzuiger van metaal N6450
De pompzuiger van Powr-Gripp met stabiele metalen handgreep is geschikt voor het transporteren van gewelfde en 
gasdichte oppervlakken. Door de grote, gewelfde rubberschijf (250 mm Ø) is deze zuigheffer bijzonder geschikt voor 
gebogen glas. Permanente visuele controle over het vacuüm door de rode ring op de pomp. 

 Zuigschijf ø 250 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor gebogen materialen · geschikt voor Glas · geschikt 
voor kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met 
vacuümcontrole · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting

BO 6023600 79 kg · parallel

Wood's Powr-Grip® Pompzuiger van metaal N5450
Zuigheffer van Pow-Gripp voor gasdichte materialen. Bijzonder aan deze zuiger is de hogere draagkracht (68kg) dan 
de N4950 door een grotere rubberschijf (230 mm Ø). De flexibelere dichtlip is ook geschikt voor het transport van 
gebogen glas. De rode ring op de pomp waarschuwt de gebruiker voor eventueel vacuümverlies. 

 Zuigschijf ø 230 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met vacuümcontrole · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting

BO 6023750 68 kg · parallel

Wood's Powr-Grip® Pompzuiger van metaal N4950
De vlakke pompzuiger van Powr-Gripp met stabiele, metalen handgreep is geschikt voor het transport van vlakke en 
gasdichte materialen.Permanente visuele controle van het vacuüm door de rode ring aan de pomp.

 Zuigschijf ø 200 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met vacuümcontrole · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting

BO 6023550 57 kg · parallel
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Wood's Powr-Grip® Zuigheffer met handpomp
Zuiger met stabiele metaalgreep · geschikt voor materialen zoals glas, kunststof, metaal, marmer, etc. · kleine 
gewelfde zuigschijf, ook geschikt voor oppervlakken met kleine radius · Visuele controle van het vacuüm op de 
pomphendel

 Zuigschijf ø 150 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met vacuümcontrole · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting

BO 5312005 50 kg · parallel

Wood's Powr-Grip® Pompzuigheffer metaal LJ6VH
Metalen zuigheffer voor het manipuleren van materialen zoals kunststof, 
gecoat hout en glas. Door de gebogen rubberschijf ook in te zetten voor 
gebogen oppevlakken met een minimale radius van 305 mm

 Zuigschijf ø 152 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor gebogen 
materialen · geschikt voor Glas · met vacuümcontrole · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting

BO 6091380 32 kg · verticaal

Wood's Powr-Grip® Zuigheffer met handpomp

 Zuigschijf 150 x 75 mm · Aantal zuigschijven 1 · Vorm ovaal · geschikt voor Glas · met vacuümcontrole · met 
CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting

BO 6023211 30 kg · verticaal

Pomphendel WBP 90524AM
In het algemeen heeft de gebruiker bij de pompzuigermodellen een optische vacuümaanduiding op de pomp. Zodra 
de rode ring zichtbaar is, moet de zuiger bijgepompt worden. Hiermee is een visuele controle van het vacuümverlies 
mogelijk. Deze pomp heeft echter een accoustisch signaal, welke afgaat wanneer vacuümverlies optreedt.

 Volume 70 dBa · Batterij AAA · Aan-en-uitfunctie automatisch

Art.-nr. Omschrijving

BO 6023524 pomphendel WBP 90524AM
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Hefboomzuiger
Door de bouwvorm zijn de hefboomzuigers ook bij bijzonder ongunstige omgevingsfactoren zoals stof en vochtigheid inzetbaar. Door het omzetten 
van de hefboom ontstaat het vacuüm in de holle ruimte tussen het rubber en transportgoed. Bohle Veribor® hefboomzuigers zijn afhankelijk van de 
toepassing verkrijgbaar van 1 tot 3 zuigkoppen en tot een belasting van 100 kg.

Veribor® blue line

Zuigheffer van Veribor® Blue Line. Bij deze zuigheffers heeft Bohle een aluminium robust aluminium behuizing met een ergonomische kunststof 
greep gecombineerd. Veilig draagcomfort met hoge stabiliteit. Een prijswinnend design, van Duitse kwaliteit. Veel Veribor® Blue Line zuigheffers 
zijn ook verkrijgbaar met vacuümaanduiding.

Veribor® blue line zuigheffer, 3-kops aluminium
Universele zuigheffer in de Veribor® serie voor het dragen en heffen van 
verschillende lasten.Door de combinatie van progressieve, krachtige 
materialen en de hoge stabiliteit van aluminium in combinatie met een 
ergonomisch, gebruikersvriendelijk handvat van kunststof, valt de Veribor® 
blue line zuigheffer behoorlijk op. Geschikt voor alle materialen met een vlak 
en gasdicht oppervlak.De zuigheffer moet met ontspannen zuigers tegen het 
te tillen oppervlak gedrukt worden. Bij het omzetten van de hefboom moet de 
weerstand van de onderdruk duidelijk voelbaar zijn. 

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 3 · geschikt voor Glas · geschikt 
voor kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · geschikt 
voor marmer / keramiek · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 603.0BL 100 kg · parallel

BO 614.0BL Vervangrubberschijf voor BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

Veribor® blue line zuigheffer, 2-naps met dwarsgreep
Zuigheffer met dwarsgreep voor het dragen van verschillende lasten. 
De combinatie van vooruitstrevende materialen en de hoge vastheid van 
aluminium in combinatie met de ergonomische greep kenmerkt de Veribor® 
Blue Line zuigheffer.Geschikt voor alle vlakke, gasdichte materialen. Optioneel 
ook verkrijgbaar met dichtlip voor licht gestructureerde opperrvlakken (BO 
602.02BL). De optionele levering van de reserveschijf is incl. hefboom, veer, 
bouten en u-schijf.

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 2 · geschikt voor Glas · geschikt 
voor kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · geschikt 
voor marmer / keramiek · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 602.0BL 70 kg · parallel

BO 602.02BL 50 kg · verticaal · 

BO 614.0BL Vervangrubberschijf voor BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

BO 614.02BL reserveschijf voor BO 602.02BL / BO 602.42BL



181Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Veribor® blue line zuigheffer, 2-naps aluminium met vacuümverlies-weergave
De bekende Veribor® aluminiumzuigheffer blue line is ook met de vacuümaanduiding uitgerust. Net als bij de pompzuigers is nu ook een 
permanente controle van het vacuüm mogelijk. De enige hefboomzuiger die beschikt over een optische vacuümaanduiding volgens GS testcriteria. 
Optioneel is deze zuiger verkrijgbaar met een dichtlip (BO 602.44BL) voor het dragen van licht gewelfde en licht gestructureerde oppervlakken.

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 2 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · 
geschikt voor marmer / keramiek · met vacuümcontrole · met TÜV-certificaat · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 602.40BL 60 kg · parallel

BO 602.44BL 45 kg · verticaal · 

BO 614.40BL Rubberen vervangschijf voor BO 602.40BL

Veribor® blue line zuigheffer, 2 naps met lengtegreep
Zuigheffer met hefboom en lengtegreep voor het dragen en heffen van verschillende lasten. Door de combinatie van progressieve, krachtige 
materialen en de hoge stabiliteit van aluminium in combinatie met een ergonomisch, gebruikersvriendelijk van kunststof, valt de Veribor® Blue 
Linde zuigheffer behoorlijk op. Geschikt voor alle materialen met een vlak en gasdicht oppervlak. Optioneel kan deze zuiger ook uitgerust worden 
met een dichtlip, voor licht gewelfde- en gestuctureerde oppervlakken (zie BO 602.42BL) Reserve-zuigrubbers worden geleverd met hefboom, as 
en onderlegplaatje.

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 2 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · 
geschikt voor marmer / keramiek · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 602.4BL 60 kg · parallel

BO 602.42BL 50 kg · verticaal · 

BO 614.0BL Vervangrubberschijf voor BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

BO 614.02BL reserveschijf voor BO 602.02BL / BO 602.42BL
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Veribor® blue line zuigheffer 1-naps alu
Zuigheffer met klapbeugel voor het heffen van diverse lasten. 1-naps 
zuigheffer met beugelgreep met éénhandbediening voor snel en efficiënt 
werken. Optioneel is deze zuigheffer ook verkrijgbaar met een dichtlip, 
waarmee licht gestructureerde of licht gebogen oppevlakken gedragen kunnen 
worden. De levering van reserve-zuigers is incl. zuiger, veer, bout en u-schijf.

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt 
voor kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · geschikt 
voor marmer / keramiek · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 600.0BL 30  kg · verticaal

BO 600.02BL 25 kg · verticaal

BO 610.0BL reserveschijf voor BO 600.0BL

BO 610.02BL reserveschijf voor BO 600.02BL

Veribor® blue line zuigheffer set

Voor bescherming en het duurzaam opbergen van uw Veribor® blue line zuigheffers dienen deze praktische en aantrekkelijke transportkoffer-sets 
(met 2 zuigheffers). De koffers zijn speciaal op de zuigheffers ingericht en beschermen zo de rubberschijven tegen beschadigingen.

Art.-nr. Inhoud

BO S3.0BL BO 603.0 BL, 2 stuks 

BO S2.0BL BO 602.0 BL, 2 stuks 

BO S2.4BL BO 602.4 BL, 2 stuks 

BO S0.0BL BO 600.0 BL, 2 stuks 
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Veribor® kunststof zuigheffer

Veribor® kunststof zuigheffer: Dit zijn de allround zuigheffers van Bohle. De behuizing is gemaakt van slagvast kunststof met een zuigschijf van 
hoogwaardig kunststof . Robustheid met een laag gewicht. Door de vele varianten vindt u gegarandeerd de juiste zuigheffer voor uw toepassing. 
Er zijn ook kunststof zuigheffers met vacuümverlies-aanduiding.

Veribor® zuigheffer, 3 naps met scharnierende kop
Geschikt voor alle vlakke en gasdichte oppervlakken zoals glas, kunststof, 
metaal, gelakt hout, marmer etc. · bijzonder geschikt voor het transport van 
grote gewelfde oppervlakken zoals ruiten voor bussen en vrachtwagens · 

 Zuigschijf ø 150 mm · Aantal zuigschijven 3 · geschikt voor gebogen 
materialen · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal 
· geschikt voor marmer / keramiek · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 603.2 75 kg · parallel

SP 6020.09  Reservezuiger met sleufgat

Veribor® zuigheffer, kunststof, 2 naps
De bekende en bewezen kunststof zuigheffer van Veribor® werd compleet 
gereviseerd en biedt nu een verbeterd draagcomfort door een wezenlijk 
vergroot greepbereik. Verder heeft de zuigheffer een volledig nieuw 
vormgegeven rubberschijf welke het oprollen van de schijf tijdens het heffen 
voorkomt. De zuiger wordt ingezet op alle materialen die glad en gasdicht zijn. 
Optioneel is deze zuiger ook verkrijgbaar met rvs staaldelen (BO 602.11A). · 
Het nieuwe rubberen greepomhulsel voorkomt wegglijden van de hand tijdens 
het heffen.

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 2 · geschikt voor Glas · geschikt 
voor kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · geschikt 
voor marmer / keramiek · met CE-teken · Tragkraft · Tragrichtung

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 602.1A 60 kg · parallel

BO 602.11A 50 kg · parallel · roestvrije

BO 614.0A Reservezuiger · nieuwe uitvoering
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Veribor® zuigheffer, met 2 beweegbare zuignappen Zuigheffer met vacuümaanduiding
Deze Veribor® zuigheffer met kunststof beweegbare koppen is ook verkrijgbaar met vacuümaanduiding. Zoals ook bij pompzuigers is nu ook hier 
zichtcontrole van het vacuüm mogelijk. De enige hefboomzuiger met vacuümaanduiding volgens GS-criteria.  Een volledig nieuw vormgegeven 
zuigschijf biedt tevens een langere zuigduur, wat vooral een groot voordeel is bij autoruiten.

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 2 · met vacuümcontrole · geschikt voor gebogen materialen · geschikt voor Glas · geschikt voor 
kunststof · geschikt voor metaal · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting

BO 602.2AV 55 kg · parallel

Veribor® blue line zuigheffer, 2-naps kunststof met vacuümverlies-weergave
De nieuwe kunststof zuigheffer van Bohle biedt een hoog draagcomfort door een duidelijk vergroot greepbereik. Een absolute nieuwe innovatie 
is de hefboom met geintegreerde vacuümaanduiding. Net zoals bij pompzuigers is nu voor het eerst ook hier de zichtcontrole over het vacuüm 
mogelijk. Een volledig nieuw vormgegeven rubberschijf biedt daarbij een langere levensduur. Verdere bijzonderheden: Door een nieuwe, zachte 
rubberschijf is ook kortstondig dragen van gezandstraald glas mogelijk. De hoge kwaliteit van dit nieuwe produkt is uiteraard TÜV getest en 
voorzien van het GS-teken.

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 2 · met vacuümcontrole · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met TÜV-certificaat · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 602.10BL 50 kg · parallel

BO 614.10BL Vervangrubberschijf voor BO 602.10BL
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Veribor® zuigheffer, kunststof, met 2 beweegbare zuignappen
Voor het heffen en bewegen van gewelfde oppervlakken is deze zuiger essentieel. Door de beweeglijke zuignappen pas de zuiger zich uitstekend 
aan bijv. voorruiten aan. Wanneer een grotere flexibiliteit gevraagd wordt van de zuignappen, dan is de oplossing artikel BO 602.22 (met dubbel 
beweegbare kop).  

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 2 · geschikt voor gebogen materialen · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor 
metaal · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 602.2A 50 kg · parallel · nieuwe uitvoering.

BO 602.22A 35 kg · parallel · dubbelscharnierend

BO 602.2 45 kg · parallel · 

BO 602.22 30 kg · parallel · dubbelscharnierend

BO 614.0 Reservezuigers

BO 614.0A Reservezuiger · nieuwe uitvoering

Veribor® zuigheffer met 2 kunststof-scharnierende koppen en grote zuigschijf
Sterk gewelfde oppervlakken kunnen met deze Veribor® zuigheffer gemanouvreerd worden. Door de sleufgaten in 
de scharnierkoppen, zowel als de grotere zuigschijf (Ø 150 mm) kunnen ook gewelfde oppervlakken met grotere 
rondingen veilig getransporteerd worden.

 Zuigschijf ø 150 mm · Aantal zuigschijven 2 · geschikt voor gebogen materialen · geschikt voor Glas · geschikt 
voor kunststof · geschikt voor metaal · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting

BO 602.3 45 kg · parallel
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Veribor® 1-nap Zuigheffer kunststof
Snel en makkelijk werken · geschikt voor gasdichte en gestructureerde en/of gebogen oppervlakken van glas, 
kunststof, metaal, marmer etc. · geheel van roestvrij staal en geschikt voor het gebruik in de bouw en in de 
scheepvaart. Artikel BO 600.11 met rvs onderdelen

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 600.1 30 kg · verticaal 

BO 600.11 30 kg

BO 610.0 Reservezuiger, rubber voor BO 600.0 / BO 600.1 / BO 600.11

Veribor® Aluminiumzuigheffer

Aluminium zuigheffer: Opgrond van talrijke klantaanvragen hebben wij deze zuigheffer weer opgenomen in ons assortiment. Voor velen is deze 
zuigheffer met een volledige aluminium behuizing het synoniem voor Veribor®. De onovertroffen robustheid en de lange levensduur maken deze 
zuigheffer tot de meest betrouwbare in zijn klasse.

Zuigheffer 3-naps Zuigheffer Aluminium
Robuuste aluminium zuigheffer met 3 zuignappen voor het dragen en heffen van verschillende lasten. Geschikt voor 
alle vlakke en gastdichte materialen. De zuigheffer moet met ontspannen zuigers op het oppervlak gedrukt worden. 
Bij het omzetten van de hefboom moet de weerstand van de onderdruk duidelijk voelbaar zijn.

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 3 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 603.0 100 kg · parallel

BO 614.0 Reservezuigers

Veribor® zuigheffer met zijdelingse greep
1-naps zuigheffer van aluminium met grote zuigschijf van 180 mm Ø voor een 
lastopname tot 90KG en hierdoor geschikt voor grote en zware lasten zoals 
bijvoorbeeld geslepen steenplaten of metaalplaten. 

 Zuigschijf ø 180 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor metaal · 
geschikt voor marmer / keramiek · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 608.1 90 kg · parallel

BO 615.1 reserveschijf voor BO 608.1

Veribor® 2-naps Saugheber Aluminium
Robuuste hefboomzuiger met 2 zuignappen voor het dragen en heffen van verschillende lasten. Geschikt voor alle 
vlakke en gasdichte materialen. De levering van reservezuigers is inclusief hefboom, as en onderlegplaatje.

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 2 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 602.0 70 kg · parallel

BO 614.0 Reservezuigers
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Veribor® 2-naps Saugheber Aluminium
Robuuste hefboomzuiger met 2 zuignappen voor het dragen en heffen van verschillende lasten. Geschikt voor alle 
vlakke en gasdichte materialen. De levering van reservezuigers is inclusief hefboom, as en onderlegplaatje.

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 2 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 602.4 60 kg · parallel

BO 614.0 Reservezuigers

Veribor® zuigheffer, 2-naps alu, met 1-handsbediening voor verschillende lasten
Snelle en effectieve werkwijze · Geschikt voor alle materialen zoals glas, kunststof, metaal, gelakt hout en marmer · 
met beugelgreep voor eenhandsbediening 

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 2 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting

BO 602.41 60 kg · parallel

Veribor® zuigheffer 1-naps alu voor eenhandsbediening
De 1-naps aluminium zuigheffer met snelle werkwijze. Het vacuüm wordt bereikt door het omzetten van de 
beugelgreep.

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 600.0 30 kg · verticaal

BO 610.0 Reservezuiger, rubber voor BO 600.0 / BO 600.1 / BO 600.11

Zuignap van massief rubber
Bij deze zuignappen wordt het vacuüm uitsluitend opgebouwd door de terugstelkracht van het rubber. Zuignappen uit volledig rubber zijn een 
handige hulp om bijv. afdekkingen in bad en sanitairbereik te openen. Maar ook in sportzalen worden deze zuigers toegepast. Omdat deze zuigers 
vanwege hun speciale bouwvorm op absolute gasdichte oppervlakken uiterst vacuümdicht zijn, zijn deze ook goed geschikt voor het fixeren van 
lasten.

Veribor® zuigheffer, rubber met knopgreep
De volrubberen Veribor® zuiger voor het heffen en bewegen van diverse 
lasten. Goed geschikt voor het houden van kleine delen of voor het openen 
van afdekkingen van kabelschachten etc. Wanneer de zuiger op het oppervlak 
gedrukt wordt, treedt automatisch het vacuüm in werking. Voor een snelle en 
effectieve werkwijze. Door het licht optrekken van de rubberschijf wordt het 
vacuüm weer gedeactiveerd.

 Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · 
geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · geschikt voor 
marmer / keramiek

Art.-nr. Zuigschijf · Draagkracht · Draagrichting

BO 609.0 ø 80 mm · 15 kg · verticaal

BO 609.55 50 mm Ø · ø 50 mm · 5 kg ·  verticaal
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Speciaalheffer
Bij Bohle vindt u een keus van diverse zuigheffers of tapijtheffers voor verschillende toepassingen, bijv. het aanbrengen van een systeemvloer. 
Verder vindt u hier ook zuigheffers die als transportmiddel aangebracht worden, om bijv. bouwdelen te beschermen.

Veribor® zuigheffer, met T-greep
Ook al is de ondergrond nog zo gestructureerd, met deze Veribor® zuigheffer heft u bijna alle platen. Opgrond van 
zijn grote zachte zuigschijf past deze Veribor® zuigheffer zicht uitstekend aan aan steenplaten zowel als golfplaten 
en noppenvloeren. · De zuigheffer met de T-greep eenvoudig stevig op de ondergrond drukken en de grote hefboom 
omzetten. Zodra u weerstand voelt bij het omzetten van de hefboom, past de zuiger zich aan aan de ondergrond.

 Zuigschijf verticaal ø 180 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor kunststof · geschikt voor gecoat hout · 
geschikt voor marmer / keramiek · met CE-teken

Art.-nr. Draagkracht · Draagrichting · Omschrijving

BO 608.0 60 kg · verticaal

BO 615.0 reserveschijf voor BO 608.0

Positioneer-, fixeer- en bevestigingshulpen
Naast de handling van artikelen is de vacuümtechniek ook uitermate geschikt om op oppervlakken te positioneren, fixeren of artikelen te 
bevestigen. Bohle biedt een grote keus aan diverse producten op vacuümbasis. Bij de positioneer- fixeer- en bevestigingshulpen concentreert Bohle 
zich voor het grootste deel op de hefboomzuigers omdat deze vanwege hun bouwwijze op gasdichte en vlakke ondergronden het beste aansluiten 
en zo een langere draagtijd garanderen. De zuigers kunnen uitgerust worden met verschillende rubberschijven, afhankelijk van de ondergrond.

Veribor® zuighouder van aluminium
Deze universeel inzetbare zuiger van Veribor® biedt verschillende 
mogelijkheden. Bij het aanbrengen van montagehulpen en sjablonen of 
voor het bevestigen van camera's aan voertuigen, hier worden de gebruiker 
geen grenzen gesteld. De speciale zachtere rubberschijf zorgt voor een 
lange fixatieduur. Wanneer u deze zachte zuigschijf niet wenst, geeft u dit 
dan bij ons aan. In ons programma zijn meerdere zuigschijven, die met deze 
houder gecombineerd kunnen worden. Geschikt voor alle vlakke, gasdichte 
oppervlakken.

 Aantal zuigschijven 1 · Zuigschijf ø 120 mm · geschikt voor Glas · geschikt 
voor kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · geschikt 
voor marmer / keramiek

Art.-nr. Aansluitboring · Omschrijving

BO 600.20 6,5 mm Ø

BO 600.20R 6,5 mm Ø · roestvrije

BO 600.20S 6,5 mm Ø · met dichtlip voor gestructureerde materialen

BO 600.20V 6,5 mm Ø · met geïntegreerde vacuümaanduiding

BO 600.2G1 draad M10 x 1

BO 600.2G2 draad M8
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Veribor® zuighouder met kogelgewricht voor het fixeren van diverse lasten
Universele zuiger voor meetapparaten, displays etc. met twee stelschroeven· geschikt voor alle materialen die vlak 
en gasdicht zijn zoals glas, kunststof, metaal, marmer etc . 

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 1 · Binnenschroefdraad M6 · geschikt voor Glas · geschikt voor 
kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek

Art.-nr. Omschrijving

BO 600.24 Veribor® zuighouder met kogelgewricht voor het fixeren van diverse lasten

Veribor® zuighouder, kunststof aanslag
Geschikt voor alle materialen die vlak en gasdicht zijn zoals glas, kunststof, metaal, marmer etc · Goed geschikt om 
traptreden te plaatsen

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 1 · Hoogte 70 mm · Aanslag 40 mm Ø · geschikt voor Glas · geschikt 
voor kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek

Art.-nr. Omschrijving

BO 600.21 Veribor® zuighouder, kunststof aanslag

Platenspanner voor spannen, openen en sluiten
Het ideale gereedschap voor het nauwkeurig spannen, openen en sluiten van groot, vlak plaatmateriaal. Bijzonder 
geschikt voor kopzijdige verlijmingen van werkplekken of balies. Geschikt voor alle materialen met vlakke en 
gasdichte oppervlakken zoals glas, kunststof, metaal, gelakt glas, marmer etc. Met de spindel kan het materiaal 
samengetrokken ofwel uitelkaar gedrukt worden. Als het nodig is kan de hoogte tussen de verschillende materialen 
versteld worden door de excenterhevel. Ook als set verkrijgbaar in koffer: BO 650.32

 Zuigschijf ø 120 mm · Aantal zuigschijven 2 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek

Art.-nr. Omschrijving

BO 650.30 Platenspanner

BO 650.32 Platenspanner-set, 2 stuks BO 650.30 in koffer

Vacuüm fixeersysteem 
Fixeerhulpen/fixeren met eenvoudige bediening · ideaal voor: glasverlijming, montage en bewerking van platen van 
glas, steen, marmer, graniet, gecoat hout, kunststof · compact bouwwijze · inzet op bouwplaats en werkplaats · hoge 
draagkracht · net-onafhankelijk

 Zuigschijf ø 210 mm · Aantal zuigschijven 2 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek

Art.-nr. Omschrijving

BO 650.40 Vacuüm fixeersysteem 
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Veribor® zuiger van aluminium
Om montagehulpen en sjablonen aan te brengen · geschikt voor alle 
materialen die vlak en gasdicht zijn zoals glas, kunststof, metaal, marmer etc 

 Zuigschijf ø 90 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt 
voor kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · geschikt 
voor marmer / keramiek

Art.-nr. Boring · Omschrijving · Versie

BO 600.90 6,6 mm verzonken hevel in nulpuntstelling · Boring

BO 600.91 6,6 mm

BO 600.92 met aansluiting M8

BO 600.921 met aansluiting M8 · zuiger met dichtlip

BO 600.94 met kogelgewricht

Deco-zuiger
Voor het fixeren van displays, reclame- en advertentiepanelen · voor glas, kunststof, metaal, gelakt hout en marmer · zuigschijf: 
ø 62 mm · bij een bestelling van 500 stuks zijn ook andere kleuren mogelijk · vacuüm ontstaat door het kantelen van de knop

 Zuigschijf ø 62 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek

Art.-nr. Kleur

BO 672.10 zwart

BO 672.0 ivoorwit

Verifix® zuigeenheid

Let op:
BO 633.13 en BO 650.11 
met speciale noppen om 
eenvoudig los te maken, 

korte aanzuigtijd.

Universele zuiger voor het snelle fixeren van diverse eindprodukten zoals 
meetapparaten, displays · geschikt voor alle vlakke en gasdichte materialen 
zoals glas, kunststof, metaal, gelakt hout en marmer · ook geschikt voor de 
constructie van speciale houderinstallaties

 Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · 
geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · geschikt voor 
marmer / keramiek

Art.-nr. Diameter · Boring · Omschrijving

BO 633.11 Verifix zuigeenheid 55 mm · 2 x M5

BO 633.13 55 mm · 2 x M5 · met losmaak-noppen

BO 650.11 36,5 mm · 2 x 3.2 mm Ø

Lineaalaanslag Silberschnitt®

Door de aanslaghoek kan de zuiger op de lineaal bevestigd worden en is daarmee een praktisch hulpmiddel bij het 
uitvoeren van een lange snede. Deze zuiger wordt in het bijzonder gebruikt om producten te fixeren en bevestigen. 
Optioneel is deze zuiger uitgerust met een in hoogte verstelbare aanslag. (BO 670.1)

 Zuigschijf ø 55 mm · Aantal zuigschijven 1 · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · 
geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 670.0 Lineaalaanslag · standaard

BO 670.1 Lineaalaanslag · verstelbaar

BO 519.5 Reservezuiger
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|02 Handling zonder vacuüm
Mechanische hefgereedschappen
Ook voor het handmatig heffen van niet gasdichte en overwegend vlakke materialen, waarbij zuigheffers niet geschikt zijn, zowel als voor 
handmatig transport, biedt Bohle een breed productspectrum.

Draagapparaat "Carry Clamp"
De glastransportklem van Bohle is nu belegd met geruit rubberbeleg. Dit 
verhindert het wegglijden van nat materiaal, in het bijzonder steen of marmer. 
Door de twee klembekken wordt het transport veilig vastgehouden, hoe 
zwaarder de last, hoe hoger de klemwerking.

 Openingsbereik tot 40 mm · Draagkracht per paar 160 kg · geschikt voor 
Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat 
hout · geschikt voor marmer / keramiek

Art.-nr. Omschrijving

BO 5000200 Carry Clamp "Tragkuli"

BO 5000222 Reserveplaat voor Carry Clamp

Glasdrager "Tragboy"
Geschikt voor het transporteren van alle materialen zoals bv keuken- of gipsplaten. Door twee klembekken met rubber 
beleg wordt het transportgoed vastgehouden. Hoe zwaarder de last, des te hoger de klemkracht. 

 Openingsbereik tot 25 mm · Draagkracht per paar 80 kg · geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt 
voor metaal · geschikt voor gecoat hout · geschikt voor marmer / keramiek

Art.-nr. Omschrijving · Lengte · Breedte

BO 5000101 Glasdrager "Tragboy"

BO 5000108 Reservebeleg · 200 mm · 80 mm
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Transporthulpen en draagriemen

Transportwagen, zelfklemmend
Met deze innovatieve hulp spaart u tijd en personeelskosten uit bij het transporteren en monteren van meubels. Bij 
transport van deuren, scheidingswanden en ander plaatmateriaal tot max. 100 kg en een gewicht van max. 200 KG. 
Door een eenvoudige en snelle bediening tijdens het transport wordt materiaalschade vermeden. De rugontlasting 
reduceert de gezondheidsrisico's. De transportwagen is goed verpakt en rijdt met zijn luchtbanden ook over oneffen 
ondergronden. inc. twee reduceerblokken voor dunnere materialen, een 4mm dikke draagriem voor het verbinden van 
de transportwagen met de plaat zowel als een geleidehulp voor kleinere delen.

 Nieuw: Nu met luchtbanden voor oneffen ondergronden · Lengte 46 cm · Breedte 33 cm · Hoogte 27 cm · 
geschikt voor Glas · geschikt voor kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · geschikt voor 
marmer / keramiek

Art.-nr. Omschrijving

BO 5000120 Transportwagen

BO 5000121 Reserve luchtbanden

BO 5000123 Reserve reduceerblokken

Transportwagen Bohle Panel Express
De wendbare Bohle Panel Express is de perfecte oplossing voor magazijn en bouwplaats. Door het unieke, compacte 
design is het apparaat probleemloos door één persoon ook op onbegaanbaar terrein en bij nauwe doorgangen 
te sturen. De Bohle Panel Express is tevens zeer geschikt voor transport van bijvoorbeeld gipsplaten muren. Het 
klemmechanisme is voorzien van een rubberen grijpvlak . Op deze manier wordt het transportgoed beschermd tegen 
beschadigingen. · voor platen tot 300 kg · klemmechanisme automatisch tot 75 mm

 Nieuw: Nu met luchtbanden voor oneffen ondergronden · Lengte 30 cm · Breedte 30 cm · Hoogte 30 cm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5000100 Bohle Panel Express

Glas-handdrager
Verrijdbaar · met scharnier en rollen · geschikt voor isolatieglas · 

 Draagkracht max. 100 kg

Art.-nr. Omschrijving

BO 5007651 Glas-handdrager

Trappendraagriem
Hennep - met handlussen - schuurbescherming van leer - begrenzingsriem aan de zijkant voorkomt dat de ruiten eruit 
glijden

 Lengte 1650 mm · Breedte 80 mm · Draagvermogen 80 kg

Art.-nr. Omschrijving

BO 5065604 Trappendraagriem
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Draagriem
Draagriem van linnen · doorschuurbeschermer van leer · in lengte verstelbaar

 Draagvermogen 80 kg

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5065600 1650 mm · 40 mm

BO 5065601 1650 mm · 80 mm

Kruisdraagriem
Draagriem van linnen · doorschuurbeschermer van leer · in lengte verstelbaar

 Lengte 5200 mm · Breedte 80 mm · Draagvermogen 80 kg

Art.-nr. Omschrijving

BO 5065500 Kruisdraagriem

Lederen draagriem
Gevormde houten handvaten · viltbeleg als schuurbescherming

 Lengte 1100 mm · Breedte 70 mm · Draagvermogen 80 kg

Art.-nr. Omschrijving

BO 5065501 Lederen draagriem

Hennep draagriem
Draagriem, 4 cm breed, linnen

Art.-nr. Breedte · Lengte

BO 5065603 40 mm · 9 m

BO 5065602 80 mm · 9 m
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|03 Handling apparaten
Wood's Powr-Grip® hefinstallaties
Woods Powr-Grip hefinstallaties zijn in verschillende series en vele uitrustingsvarianten zowel met als zonder praktische toebehoren leverbaar. Uw 
vindt hier een kleine greep uit het omvangrijke programma. Achtergrondinformatie over verdere producten of speciale uitvoeringen ontvangt u van 
ons op aanvraag. Wij maken graag een individuele aanbieding voor u, welke op uw situatie toegesneden is.

Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties Draaglast 70 kg
De Powr-Grip hefinstallatie MT1HV11DC

Eigenschappen

n Ideaal voor transport en montage in kleine ruimtes

n Compact, maar robuuste bouwwijze

n Inzet op de werkplaats

n Hoge draagkracht

n Onafhankelijk van netstroom

n Voor kleine tot grote glasafmetingen

Specificaties Wood's PowrGrip hefinstallaties

Draagkracht  70 kg 

Aantal zuigschijven  1 

Zwenken  90 ° 

Draaien  - ° 

Art.-nr. BO W7A1
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Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties Draaglast 135 kg
De powr-grip hefinstallatie Type MT2HV11DC is voor inzet met een kraan of andere hefinstallaties. De last wordt door vacuüm gedragen. 
De hefinstallatie is 90° zwenkbaar

Eigenschappen

n Ideaal voor transport en montage in kleine ruimtes

n Compact, maar robuuste bouwwijze

n Inzet op bouwplaatsen en in de werkplaats

n Hoge draagkracht, grote veiligheid door dubbel-omloopsysteem

n Onafhankelijk van netstroom

n Voor kleine tot grote glasafmetingen

Specificaties Wood's PowrGrip hefinstallaties

Draagkracht  135 kg 

Aantal zuigschijven  2 

Zwenken  90 ° 

Draaien  - ° 

Art.-nr. BO W14DA2

05

Ha
nd

lin
g



196 Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties Draaglast 320 kg
Met 3 frame configuraties, een 360° draai- en 90° kantelmogelijkheid is deze Powr-Grip hefinstallatie moeiteloos in verschillende situaties in 
zetbaar en biedt daarmee maximale veelzijdigheid, of het nou op de bouw is of in de werkplaats.Net als alle andere standaard hefinstallaties die 
Bohle verkoopt, beschikt ook deze door zijn dubbele omloopsysteem over een grote veiligheid.De draaglast bedraagt 320 KG.

Eigenschappen

n  Laat zich makkelijk aanpassen aan de transport- en montage-eisen 

n Compact, maar robuuste bouwwijze

n Inzet op bouwplaatsen en in de werkplaats

n Hoge draagkracht en grote zekerheid door dubbel-omloopsysteem.

n Onafhankelijk van netstroom

n Op wens ook in kunststofbox voor transport en opslag mogelijk (W32DA4B)

Specificaties Wood's PowrGrip hefinstallaties

Draagkracht  320 kg  320 kg 

Aantal zuigschijven  4  4 

Zwenken  90 °  90 ° 

Draaien  360 °  360 ° 

Art.-nr. BO W32DA4 BO W32DA4B
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Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties Draaglast 500 kg
Bovenop de accu en het dubbele omloopsysteem biedt deze Powr-Grip hefinstallatie een zeer flexibel instelbaar frame en een buitengewoon 
slank profiel. Daarmee is de maximale veelzijdigheid bij het dragen van de lasten gewaarborgd. Bijvoorbeeld tussen gebouwen of steigers of 
andere kleine ruimtes.Deze hefinstallatie biedt een 360° draai- en 90° kantelfunctie voor het handelen van grotere en zwaardere lasten. De 
draagkracht bedraagt 500 kg en het toestel is uiteraard voorzien van een dubbel omloopsysteem, hiermee voldoet ook dit toestel, evenals  alle 
door Bohle aangeboden Powr-Grip hefinrichtingen, volledig aan de eisen volgens DIN EN 13155.

Eigenschappen

n  Laat zich makkelijk aanpassen aan de transport- en montage-eisen 

n Bijzonder grote variatieveelvoud (8 configuraties)

n Inzet op bouwplaatsen en in de werkplaats

n Hoge draagkracht, grote veiligheid door dubbel-omloopsysteem

n Onafhankelijk van netstroom

n Op wens ook in kunststofbox voor transport en opslag mogelijk (W50DA6B)

Specificaties Wood's PowrGrip hefinstallaties

Draagkracht  500 kg  500 kg 

Aantal zuigschijven  6  6 

Zwenken  90 °  90 ° 

Draaien  360 °  360 ° 

Art.-nr. BO W50DA6 BO W50DA6B
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Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties Draaglast 500 kg
De Powr-Grip® hefinstallatie MRTALP611LDC is ontwikkeld voor gebruik in bijzonder kleine ruimtes aan een kraan of ander heftoestel, bijv. 
tussen gebouwen of steigers. De installatie is 180° draaibaar zowel als 90° kiepbaar. De draagkracht bedraagt 500 kg, uiteraard volledig 
gebouwd volgens de eisen van DIN EN 13155. 

Eigenschappen

n Geringe bouwdiepte van 203 mm voor optimaal gebruik bij kleine ruimte

n Bijzonder grote variatieveelvoud (8 configuraties)

n Inzet op bouwplaatsen en in de werkplaats

n Hoge draagkracht en grote zekerheid door dubbel-omloopsysteem.

n Onafhankelijk van netstroom

n Hoge kwaliteit, bewezen sinds vele jaren

Specificaties Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties

Draagkracht  500 kg 

Aantal zuigschijven  6 

Zwenken  90 ° 

Draaien  180 ° 

Art.-nr. BO W50DA6S



199Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties Draaglast 320 kg
Dit vacuümhefapparaat is bijzonder licht en plaatsbesparend ontwikkeld. Door zijn kleine afmetingen kan het ook in bijzonder moeilijke situaties 
gebruikt worden. Ondanks dat is nog steeds een draaglast van 320 kg mogelijk. Het apparaat is 180° draaibaar en 90° zwenkbaar. Het met 
batterijen aangedreven apparaat is voorzien van een dubbel-omloopsysteem en kan daardoor ook op bouwplaatsen gebruikt worden. Andere 
varianten, b.v.  voor een modulaire inzet, zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Eigenschappen

n Ideaal voor transport en montage in kleine ruimtes

n Compact, maar robuuste bouwwijze

n Inzet op bouwplaatsen en in de werkplaats

n Hoge draagkracht en grote zekerheid door dubbel-omloopsysteem.

n Onafhankelijk van netstroom

n Naar wens ook in kunststofbox voor transport en opslag mogelijk (W32DA4SB)

Specificaties Wood's PowrGrip hefinstallaties

Draagkracht  320 kg  320 kg 

Aantal zuigschijven  4  4 

Zwenken  90 °  90 ° 

Draaien  180 °  180 ° 

Art.-nr. BO W32DA4S BO W32DA4SB
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Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties Draaglast 500 kg
Dit vacuümhefapparaat is bijzonder licht en plaatsbesparend ontwikkeld. Door zijn kleine afmetingen kan het ook in bijzonder moeilijke situaties 
gebruikt worden. Ondanks dat is nog steeds een draaglast van 500 kg mogelijk. Het apparaat is 180° draaibaar en 90° zwenkbaar. Het met 
batterijen aangedreven apparaat is voorzien van een dubbel-omloopsysteem en kan daardoor ook op bouwplaatsen gebruikt worden.

Eigenschappen

n Ideaal voor transport en montage in kleine ruimtes

n Compact, maar robuuste bouwwijze

n Inzet op bouwplaatsen en in de werkplaats

n Hoge draagkracht en grote zekerheid door dubbel-omloopsysteem.

n Onafhankelijk van netstroom

Specificaties Wood's PowrGrip hefinstallaties

Draagkracht  500 kg 

Aantal zuigschijven  6 

Zwenken  90 ° 

Draaien  180 ° 

Art.-nr. BO W50DA6CH
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Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties Draaglast 635 kg
De Powr-Grip® hefinstallatie MRTA811LDC is voor gebruik met een kraan. De hefinstallatie is handmatig 360° draaibaar en 90°kiepbaar. De 
draagkracht bedraagt 635 KG, uiteraard volgens de eisen van DIN EN 13155

Eigenschappen

n  Laat zich makkelijk aanpassen aan de transport- en montage-eisen 

n Bijzonder grote variatieveelvoud (8 configuraties)

n Inzet op bouwplaatsen en in de werkplaats

n Onafhankelijk van netstroom

n Hoge kwaliteit, bewezen sinds vele jaren

n Dankzij vacuüm met groot vermogen een hoge draagkracht van 635 KG, grote veiligheid door dubbel omloopsysteem

Specificaties Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties

Draagkracht  635 kg 

Aantal zuigschijven  8 

Zwenken  90 ° 

Draaien  360 ° 

Art.-nr. BO W63DA8
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Heftangen

Glastransporttang
Robuuste transporttangen voor de handling van verschillende plaatmaterialen. Deze tangen onderscheiden zich door hun eenvoudige en veilige 
bediening. Eenvoudig de tang met een hefapparaat boven het te tillen werkstuk voeren. Door het opzetten op de plaat wordt een mechanisme in 
gang gezet, waardoor het werkstuk door de opwaartse beweging van de tang gegarandeerd wordt. Bij het neerzetten na het transport opent het 
mechanisme de tang automatisch en laat het transportgoed los.

Eigenschappen

Voor de handling van verschillende 
plaatmaterialen · Bijzonder licht en 
veilig · Draagkracht tot 1000 kg

Art.-nr. Draaglast · Materiaaldikte

BO GTP500 500 kg · 3 - 19 mm

BO GTP1000 1000 kg · 4 - 24 mm
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Transport- en montagetangen
De trend van steeds grotere beglazingen in de architectuur en het groeiende aandeel 3-voudig isolatieglas stelt verwerkers en monteurs voor 
nieuwe uitdagingen: Elementen die vroeger nog door twee personen gedragen konden worden, zijn inmiddels zo zwaar geworden dat het 
nauwelijks nog met de hand door het bedrijf of over de bouwplaats getransporteerd kan worden.  Bohle heeft met de Liftmaster B2 een innovatieve 
manipuleer- en montagehulp ontwikkeld waarmee glasplaten, kozijnelementen of metaal- c.q. stenen platen van 320 kg en max. 320 m breed 
eenvoudig en veilig bewogen kunnen worden - en slechts door één persoon. 

Innovatieve handlingshulp

Hefinstallatie Liftmaster B1 met manueel dubbel-circuit hefinstallatie

Eigenschappen

n Eenvoudige en veilige handling van bouwdelen tot 180 kg

n Stabiele contructie

n Draai- en kiepbare mast

n Eenvoudige montage van bouwelementen

n Ideaal voor intern transport en werken op de bouw

n Kan eenvoudig gedemonteerd worden en past in iedere combi.

n Zeer compact en wendbaar

n Past door standaarddeuren

n Greep is in hoogte verstelbaar.

n Hefinstallatie: 360°draaibaar, kan zeer eenvoudig gedemonteerd worden en aan een kraan 
gebruikt. heeft een dubbel-vacuümsysteem met 4 zuigers . zeer vlak en compact . met manometer 
voor vacuümcontrole . bediening met handpomp, waardoor direct inzetbaar . gewicht 20 kg

Specificaties

Lengte  1,3 m 

Breedte  0,8 - 1,1 m 

Hoogte  1,95 m 

Art.-nr. BO 88.01
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Manuele hefinstallatie
De moderne manuele hefinstallatie heeft geen electrische pomp en is daardoor altijd en overal inzetbaar. Door het 
dubbele circuit, reservetanks, onderdrukweergave en optische vacuümverliesaanduiding biedt zij bovendien hoge 
veiligheid. De handmatige hefinstallatie kenmerkt zich door de compacte bouwijze en geringe gewicht. Ze wordt o.a. 
ingezet in de Liftmaster B1. Het apparaat kan tevens los gebruikt worden. Er zijn standaard kraanogen aanwezig en 
optioneel zijn twee verschillende kraanarmen (360° verticaal draaibaar zowel als 360° draaibaar en 90° verticaal 
zwenkbaar) verkrijgbaar. De hefinstallatie kan op wens ook ingezet worden in een opmaatgemaakte constructie.

 Draagkracht max. 180 kg · Gewicht ca. 20 kg · Afmetingen 910 mm x 510 mm x 100 mm · Draaibaar optioneel 
360 ° ·  optioneel 90 °

Art.-nr.

BO B18DM4
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Innovatieve handlingshulp Liftmaster B2
De trend van steeds grotere beglazingen in de architectuur en het groeiende aandeel 3-voudig isolatieglas stelt verwerkers en monteurs 
voor nieuwe uitdagingen: Elementen die vroeger nog door twee personen gedragen konden worden, zijn inmiddels zo zwaar geworden dat 
het nauwelijks nog met de hand door het bedrijf of over de bouwplaats getransporteerd kan worden.  Bohle heeft met de Liftmaster B2 een 
innovatieve manipuleer- en montagehulp ontwikkeld waarmee glasplaten, kozijnelementen of metaal- c.q. stenen platen van 320 kg en max. 
320 m breed eenvoudig en veilig bewogen kunnen worden - en slechts door één persoon. 

Eigenschappen

n Transport en montagen van gasdichte materialen zoals glasplaten, kozijndelen, steen- en 
metaalplaten

n Aan te koppelen aan een vacuümhefapparaat van Wood's Powr Gripp, de MRT4 (BO W32DA4) via 
een snelkoppeling

n Meervoudig gebruik van het hefapparaat (Liftmaster, kraan etc.) mogelijk

n Telescopische lengte van 1700 tot 2560 mm 

n Kan door de totale breedte van slechts 825 mm zelf met grote materialen standaard deuren 
passeren

n Bovenste positie van het vacuümhefapparaat ligt bij 2.000 mm (met optionele opsteekmast bij 
2.200 mm)

n Mast is kiepbaar voor transport in een standaard bestelbus, ook met binnenrasteel

n Frontaal en zijdelings opnemen met transportgestel en het neerzetten van transportgestel.

n Beladen van een machine of een kieptafel en afname van de plaat na bewerking

n Gereedschapsloze overdracht van de hefinstallatie met draagriem aan een kraan en overname van 
een kraan.

n Montage van bouwelementen (bijv. schuifdeur, kozijn) en balustrades

n Transport en handling van dun glas met verlengingsarmen van de hefinstallatie

n Transport en inbouw van brandwerdende deuren

n Transport en inbouw van droogbouwwanden

n Transport van platen van kunststof, steen, beton, aluminium, keramiek. 
Voor gecoate platen etc.

Toebehoren

Opsteekmast voor verhoging van de 
bovenste positie tot 2200 mm
 · Geruisloze luchtbanden · 
Bijkomende tegengewichten 
voor zware, overhangende 
bouwelementen.

Specificaties

Totale hoogte  1987 mm 

Totale hoogte  2170 mm 

totale breedte  825 mm 

Totale lengte  1733 / 2583 mm 

mindest. Scheibendicke  3 mm 

max. plaathoogte onbegrensd - mm 

max. plaatlengte  3800 mm 

Max. belasting  320 kg 

Arbeidstemperatuur  -9 / +40 °C 

Gewicht  ~ 230 kg 

tegengewicht  3 x 25 kg 

Art.-nr. BO 88.02
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Toebehoren Liftmaster B2

Opsteekmast
Opsteekmast voor verhoging van de bovenste positie naar 2200 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 88.021 Mastverlenging 200 mm

Luchtbanden
Terrein-luchtbanden voor buitengebruik.

Art.-nr. Omschrijving · Verpakking

BO 88.022 Luchtbanden · 2 stuks

Tegengewicht
Bijkomende tegengewichten voor zware, overhangende bouwelementen.

Art.-nr. Omschrijving · Gewicht

BO 88.023 tegengewicht · 25 kg

Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties Draaglast 320 kg
Met 3 frame configuraties, een 360° draai- en 90° kantelmogelijkheid is deze Powr-Grip hefinstallatie moeiteloos 
in verschillende situaties in zetbaar en biedt daarmee maximale veelzijdigheid, of het nou op de bouw is of in de 
werkplaats.Net als alle andere standaard hefinstallaties die Bohle verkoopt, beschikt ook deze door zijn dubbele 
omloopsysteem over een grote veiligheid.De draaglast bedraagt 320 KG.

Specificaties Wood's PowrGrip hefinstallaties

Draagkracht  320 kg 

Aantal zuigschijven  4 

Zwenken  90 ° 

Draaien  360 ° 

Art.-nr. BO W32DA4
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|04 Werkbeveiliging
Plaatbescherming
Om tijdens de handling een beschadiging uit te sluiten biedt Bohle producten aan vooor het beschermen van hoeken, kanten en oppervlakken.

Hoekschoen van hout
Hoekbeschermer voor het transporteren van platen van diverse materialen, brede uitvoering · geschikt voor alle 
materialen met vlakke en gasdichte oppervlakken, zoaals glas, kunststof, metaal, gecoat hout, marmer etc. · 
Goederen kunnen afwijken van afbeelding

 Zuigschijf ø 120 mm

Art.-nr. Plaatdikte

BO 5007654 max. 60 mm

BO 5007652 max. 30 mm
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Glaszetten
Beglazing - betekent voor de glasver-
werker een groot spectrum aan moge-
lijkheden om glas, vensters en lijsten 
te bewerken.  
 
Dit begint bij het snijden en plaatsen 
van het glas en daarvoor benodigde 
meettechniek en reikt tot de glas in 
lood of glas in messing verwerker. Het 
herstellen en restaureren van glas zal 

ook in de toekomst een belangrijke rol 
blijven vervullen.  
 
Door de constante groei en doorlopen-
de innovatie, vindt u in dit hoofdstuk de 
desbetreffende kwaliteitsgereedschap-
pen en hulpmiddelen om vakbekwaam 
de werkzaamheden te kunnen uit-
voeren.
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01 Meetgereedschappen
Meetgereedschap voor glasanalyse
Nieuwe voorwaarden en nieuwe eisen vragen om nieuwe technologieën. Onze electronische meetgereedschappen, in staat om glassoorten te 
herkennen, voldoen aan deze eisen. Met onze toestellen wordt het herkennen van glasdiktes en afmetingen eenvoudig en nauwkeurig. Moeilijke 
vormen kunnen met behulp van een modelsjabloon moeiteloos worden overgebracht.

Meetgereedschappenkoffer
Inhoud: 
·  GlassBuddy plus voor vlakglasanalyse 
·  Merlin Laser, kunststof glasdiktemeter met laserdiode 
·  Merlin TGI, hardglasdetector voor termisch voorgespannen glas 
·  TinCheck 
·  Testapparaat voor het herkennen van de tinbadzijde
·  Glascoatingdetector 
·  Glasdiktemeter (160 x 66 x 5 mm) GlassCheck, voor het meten van de  
 paneeldikte 
·  incl. transporttrolley 
·  U bespaart aanzienlijk t.o.v. losse inkoop

Art.-nr. Omschrijving

BO 5164765 Koffer incl. meetapparatuur

BO 5164764 Koffer zonder inhoud

Deze set bevat de volgende artikelen:
BO 5164601 Merlin TGI 1 stuk
BO 5164615 TinCheck® 1 stuk
BO 5164700 Merlin Laser 1 stuk
BO 5164755 Bohle GlassBuddy® Plus 1 stuk
BO 5164801 315 x 270 mm, kunststof 1 stuk
BO 6164805 Glascoating-Detector 1 stuk
BO 5164900 Optische glasdiktemeter 1 stuk
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Meetapparaat Bohle GlassBuddy®

Het multi-talent voor de precieze analyse van vlakglas. Voor enkel, gelaagd, isolatie- of meervoudig isolatieglas, probleemloos bij in- of 
uitgebouwde glassoorten - in één ogenblik levert de lasertechniek informatie m.b.t de glasdikte, glasopbouw, coating, folie‘s en hun plaats. 
In slechts één meting. GlassBuddy® van Bohle. 1 voor alles! · In levering zijn inbegrepen: 1 x GlassBuddy® · 1 x koffer · gebruiksaanwijzing · 
programma voor PC · USB kabel

Specificaties Bohle GlassBuddy® Basic Bohle GlassBuddy® Plus

Omschrijving Bohle GlassBuddy® Basic Bohle GlassBuddy® Plus 

Enkelglas  ja  ja 

Enkelvoudig gelamineerd glas (lam)  ja  ja 

Gelaagd veiligheidsglas (gel)  ja  ja 

Meervoudig gelamineerd (multi-lam)  ja  ja 

Meervoudig gelamineerd brandwerend (multi-lam-brand)  nee  ja 

1 spouw isoglas met 2x enkelglas  ja  ja 

1 spouw isoglas met gelamineerd glas  ja  ja 

1 spouw isoglas met veiligheidsglas  ja  ja 

1 spouw isoglas meervoudig gelamineerd  nee  ja 

1 spouw isoglas met brandwerend glas  nee  ja 

2 spouw isoglas met 3x enkelglas  ja  ja 

2 spouw isoglas met gelamineerd glas  ja  ja 

2 spouw isoglas met veiligheidsglas  ja  ja 

Herkenning van tussenlagen  ja  ja 

Herkenning van positie en dikte van de tussenlagen  ja  ja 

Grafische beschrijving van de meting  ja  ja 

PC-Software met grafische beschrijving  ja  ja 

Softwareupdate online  ja  ja 

meerdere talen  ja  ja 

Meetbereik max. 50 mm max. 100 mm 

Art.-nr. BO 5164760 BO 5164755

Art.-nr. Omschrijving

BO 5164760 Bohle GlassBuddy® Basic

BO 5164755 Bohle GlassBuddy® Plus
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Softwareupgrade van GlassBuddy® Basic naar GlassBuddy® Plus
Stuurt u ons a.u.b. uw GlassBuddy voor een software update.  

Art.-nr.

BO 5164761 Softwareupgrade van GlassBuddy® Basic naar GlassBuddy® Plus

Meetapparaat Merlin Laser
Voor de glasanalyse · laserdiode met hooggevoelige meetelektronica · 
meetresultaten door drukken op de knop · nauwkeurig meten van enkel 
één kant (onafhankelijk van het licht) · meet glasdiktes en tussenlagen bij 
meerv. isolatieglas · geeft PVB-folies en giethars tussen de ruiten aan · 
functioneert op batterijen · zuinig in het stroomverbruik · geschikt voor glas 
met toplaag, gewapend glas, meerlaags isolatieglas enz.

 Laserklasse: ongevaarlijke laserklasse 2/3a · Materiaal: van 
hoogwaardig kunststof · Garantie 12 maanden

Art.-nr. Schaalverdeling · Gebruiksaanwijzing

BO 5164700 Duits · Duits

BO 5164701 Engels · Engels

BO 5164702 Engels · Spaans

BO 5164703 Engels · Italiaans

BO 5164704 Frans · Frans

BO 5164705 Duits · Nederlands

Optische glasdiktemeter
Voor het vaststellen van de glasdikte bij ingebouwde ruiten · ook geschikt voor isolatieglas

 Materiaal: kunststof

Art.-nr. Omschrijving

BO 5164900 Optische glasdiktemeter

BO 5164901 Met private label naar wens 1-kleurig

BO 5164902 Met private label 2-kleurig
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Bohle GlassCheck
De GlassCheck is uitermate geschikt voor het meten van enkelglas en 
isolatieglas in ingebouwde toestand. 
Er kunnen diktes tot 120 mm gemeten worden. Daarnaast is in dit toestel 
een optische glasdikte meter geïntegreerd. Hiermee is het mogelijk, de 
glasdikte van de enkele glasplaten af te lezen (2 tot 25 mm). 
Tip: Vanaf 100 stuks ook met uw eigen logo mogelijk

 Lengte 315 mm · Breedte 270 mm

Art.-nr.

BO 5164801

Detector voor gehard glas Merlin TGI
In leren etui met oplader · accu oplaadbaar · geeft in een ommezien aan of het glas gehard is · ook bij isolatieglas

 Materiaal: kunststof · Garantie 12 maanden

Art.-nr.

BO 5164601 Merlin TGI

Meetapparaat Bohle TinCheck® voor het herkennen van de tinbadzijde
Het innovatieve meetapparaat TinCheck® identificeert de tinbadzijde snel, eencoudig en absoluut betrouwbaar. Problemen zoals lichtgevoeligheid 
of korte levensduur van de lamp zijn door gebruik van de modernste technologie geelimineerd. Electrocomponenten met de nieuwste LED-
technologie maken het mogelijk dat de TinCheck gelijk bij de eerste meting het juiste resultaat weergeeft in het display. Eenvoudig op het glas 
zetten, startknop indrukken en klaar. Het resultaat wordt direct weergegeven in het display. 

Eigenschappen

·  Innovatieve tinbadzijdetester 
·  Nieuwste led-meettechnologie 
·  Slechts één meting nodig 
·  Drie weergavemogelijkheden 
·  Hoge levensduur van de lamp 
·  Laag energieverbruik

Art.-nr. Omschrijving

BO 5164615 TinCheck®
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Detector voor het herkennen van „LOW-E“ coatings
Ter herkenning van „Low-E“- coating op enkelglas en isolatie glas (4-10mm glasdikte per glasplaat). Bij isolatie glas 
moet van 2 kanten gemeten worden om te weten op welke glasplaat de coating zit.

Art.-nr.

BO 6164805 Glascoating-Detector

Testapparaat voor de tinbad-zijde
Voor verschillende toepassingen in de glasverwerking is het van belang te weten welke kant van de glasruit tijdens 
de float-procedure contact met het tinbad heeft gehad. Met dit nieuwe Bohle-testapparaat is dit nu zeer gemakkelijk 
mogelijk · geschikt voor toepassing bij het glassmelten (Fusing) · gebruik met 4 normale „AA“ batterijen · incl. 
batterijen en gebruiksaanwijzing

Art.-nr. Omschrijving

BO 5164612 Testapparaat

BO 5164611 Reserve-buis voor testapparaat

Flexibel modelsjabloon
Voor modelsneden op glas · ideaal voor het overbrengen van afmetingen bij het herstellen van vensters en deuren 
voor binnen en buiten. · sjabloon bestaat uit een flexibele metaalband · wordt gefixeerd met zuiger BO 670.5 (apart 
bestellen, aanbeveling: 3 st.)

 Materiaal: uit een flexibele metaalband

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5140509 90 cm · 40 mm

BO 5140518 180 cm · 40 mm

Zuiger
Voor modelsjabloon BO 51 405 09 / BO 51 405 18 · voor het fixeren op het glasoppervlak

Art.-nr. Omschrijving

BO 670.5 Zuiger

BO 519.5 Reserverubber
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Bouw-meetgereedschappen
In dit bereik vindt u hoogwaardige maar economisch geprijsde meetapparatuur, welke u ondersteunen in uw werk op de bouw. Van 
laserafstandsmeters tot kruislasers vindt u hier nuttige hulpapparatuur voor het exact inmeten van ruimtes en de precieze montage van kozijnen, 
schuifdeuren en veel meer.

Laser-afstandsmeter
Handzame afstandsmeter in zakformaat met een helder afleesbaar display. · Dit kleine hulpmiddel is ontworpen voor binnen. Snelle en precieze 
metingen met een druk op de knop. De afstandsmeter is voorzien van alle nodige berekeningsmethoden, die automatisch worden uitgevoerd. 

 Meetbereik 0,05 - 50 m · Meetnauwkeurigheid 1,5 mm · IP-Beschermingsniveau IP54 · Batterijen 2xAA · Arbeidstemperatuur -10°C - +50°C · 
Afmetingen 114 x 47 x 32 mm · Gewicht 130 g · Garantie

Bij levering zijn inbegrepen:
1 x Riemtasje
1 x Draagriem
2 x Batterijen 
1 x Quickstart

Eigenschappen

·  Afsteken van vooraf opgeslagen  
 afstanden met de afsteekfunctie. 
·  Optellen en aftrekken van   
 meetwaarden. 
·  Automatische berekening van   
 oppervlakken en volumes. 
·  Duidelijk afleesbaar en verlicht  
 display. 
·  Afstandsmeting tot 50 m. 
·  Bepaling van de diagonalen van  
 een vertrek met de minimum-/  
 maximum-meting. 
·  Multifunctioneel eindstuk. 
·  Vertraagde activering van de   
 metingen m.b.v. timer.

Art.-nr. Omschrijving

BO 5164070 Laser-afstandsmeter
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Lijnlaser
Automatische waterpassing van de haarscherpe laserlijnen · Deze compacte en voor bouwplaatsen geschikte lijnlaser overtuigt met een absoluut 
zuivere lijnweergave. Het apparaat is heel gemakkelijk en intuïtief te bedienen en heeft desondanks veel nuttige functies.Het ideale hulpmiddel 
voor de afbouw, montage van onderdelen, het zetten van droogbouwconstructies of vloer- en wandafwerking.

 Gewicht 400 g · Werkradius zonder laser-ontvanger 10 m · Werkradius met laser-ontvanger 50 m · Zelfwaterpassend bereik horizontaal 
3° · Zelfwaterpassend bereik verticaal 3° · Waterpasnauwkeurigheid 3 mm / 10 m · Laserklasse: II · Laserdiode 2 x 635 nm · Bedrijfsduur 6 h · 
Batterijen 3 x AA · Arbeidstemperatuur 0°C - 45°C · Statiefschroefdraad 5/8“ & 1/4“ · IP-Beschermingsniveau IP54 · Garantie · Breedte van de 
laserlijn bij 8 m : 3 mm

Bij levering zijn inbegrepen:
1 x Tas 
1 x Test-certificaat 
1 x Reflectieplaat
3 x Batterijen 
1 x Multifunctie-adapter
1 x Quickstart
1 x Ministatief / Adapter

Eigenschappen

· Snelle en precieze, zelfstandige  
 waterpassing met de magnetisch  
 gedempte pendel. 
·  Weergave van hellingen   
 door uitschakelen van de   
 zelfwaterpassing. 
·  Gescheiden schakeling van de   
 laserdioden. 
·  Batterijstatusweergave voor tijdig  
 vervangen van de batterij.
·  Werken bij sterk licht en op grote  
 afstanden in combinatie met   
 laser-ontvangers. 
·  Door een waarschuwingssignaal  
 bij het verlaten van het   
 zelfwaterpassend bereik worden  
 meetfouten voorkomen. 
·  Een horizontale laserlijn voor   
 waterpastaken. 
·  Een verticale laserlijn voor het   
 uitlijnen en rooien. 
·  Verbinding met alle gangbare   
 statieven en houders met de   
 magnetische multifunctionele   
 adapter. 
·  360°-geleiding van de laserlijnen  
 met draaibaar onderstel.

Art.-nr. Omschrijving

BO 5164040 Lijnlaser

BO 5164041 Spindelstatief

BO 5164042 Statief

BO 5164043 Aansluitschroef voor statief

BO 5164044 Multifunctionele adapter voor BO 5164040

BO 5164051 Laser beschermbril

BO 5164052 Reflexieplaat
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Lijnlaser
De 360°-lijnlaser met 3 verticale en 4 horizontale laserlijnen voor de hoogwaardige afbouw. · Deze lijnlaser vormt horizontale en verticale 
lijnen in een bereik van 360° in alle richtingen. Hiermee heeft u overal perfect rechte lijnen en rechte hoeken voor alle werkzaamheden aan 
wanden, vloeren en plafonds.Snelle zelfstandige waterpassing van de laserlijnen binnen 3 seconden op elk moment.Een betrouwbare en precies 
hulpmiddel die tijdsbesparend is voor elke afbouwspecialist.

 Werkradius zonder laser-ontvanger 10 m · Werkradius met laser-ontvanger 50 m · Zelfwaterpassend bereik horizontaal 2,5° · 
Zelfwaterpassend bereik verticaal 2,5° · Waterpasnauwkeurigheid 2 mm / 10 m · Laserklasse: II · Laserdiode 7 x 635 nm, 1 x 650 nm · 
Nauwkeurigheid van de 90°-hoek 1,5 mm · Bedrijfsduur 5 h · Batterijen 3 x AAA · Arbeidstemperatuur -10°C - +40°C · Statiefschroefdraad 5/8“ · 
Gewicht 1700 g · Garantie

Bij levering zijn inbegrepen:
1 x Koffer
3 x Batterijen 
1 x Test-certificaat 
1 x Laser beschermbril
1 x Quickstart

Eigenschappen

·  Snelle en precieze, zelfstandige  
 waterpassing met de magnetisch  
 gedempte pendel. 
·  Drie horizontale laserlijnen die   
 samen een 360° rondlopende lijn  
 vormen. 
·  Vier verticale laserlijnen in een  
 rechte hoek t.o.v. elkaar voor   
 exact richten van bouw-  
 elementen. 
· Gescheiden schakeling van de   
 laserdioden. 
·  Werken bij sterk licht en op grote  
 afstanden in combinatie met   
 laser-ontvangers. 
·  Door een waarschuwingssignaal  
 bij het verlaten van het   
 zelfwaterpassend bereik worden  
 meetfouten voorkomen. 
· Exact richten van de verticale   
 laserlijnen met de fijnafstelling.

Art.-nr. Omschrijving

BO 5164050 Lijnlaser

BO 5164041 Spindelstatief

BO 5164042 Statief

BO 5164043 Aansluitschroef voor statief

BO 5164044 Multifunctionele adapter voor BO 5164040

BO 5164051 Laser beschermbril

BO 5164052 Reflexieplaat

Spindelstatief
Snelle en precieze hoogte-instelling met een zwengel. · Dit statief kan over een grote lengte worden versteld en is 
dankzij de zwengel snel en precies te verstellen. Door zijn gewicht is hij geschikt voor zowel lijnlasers als roterende 
lasers. De geïntegreerde spreidstop en de dwarsverbindingen maken hem erg stabiel. De middenbuis heeft verder 
een opening voor de waterpaspunten van laser-waterpasinstrumenten.

 Voor BO 5164040 + BO 5164050 · Hoogte max. 286 cm · Schroefdraad 5/8“ · Gewicht 3,5 kg · Garantie

Art.-nr.

BO 5164041 Spindelstatief
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Digitale waterpas
De digitale waterpas DL2 levert precieze meetresultaten in graden en millimeters. Het versterkte aluminium profiel garandeert een foutloos 
contact met het werkstuk, zowel horizontaal als verticaal. Het gebruiksvriendelijke display kan dankzij de inschakelbare verlichting in elke positie 
goed worden afgelezen. Bij metingen boven werkhoogte wordt de weergave automatisch gedraaid, waardoor afleesfouten worden voorkomen. 
Verder geeft de DL2 bij benadering van 0 of 90° een akoestisch signaal, wat het meten nog eens vereenvoudigt. · Met extra sterk aluminium 
profiel en een gefreesd meetvlak.

 Afmetingen 600x21x50 mm · Meetbereik 4x90° · Meetnauwkeurigheid 0,2° · Afleesnauwkeurigheid 0,1° · Batterijen 2 x AAA · 
Arbeidstemperatuur -10°C - +50°C · Opslagtemperatuur -20° - +70°C · Garantie

Bij levering zijn inbegrepen:
2 x Batterijen 
1 x Tas 
1 x Quickstart

Eigenschappen

·  Met horizontale en verticale libel 
·  Met versterkt aluminium profiel 
·  Goed afleesbaar display, dat   
 automatisch draait bij metingen  
 boven werkhoogte 
·  Is al gekalibeerd
·  Voor absolute en relatieve   
 metingen 
·  Meetwaarden m.b.v. hold-toets te  
 bevriezen

Art.-nr. Omschrijving

BO 5164060 Zonder magneet

BO 5164061 Met magneet

Duimstok, hout Bohle
V an beukenhout · hoogwaardige gewrichten · Made in Germany

 Lengte 2 m · Versie

Art.-nr.

BO 5106002
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Rolbandmaten
Alle rolbandmaten voldoen aan de europese ijkverordening Klasse II

Rolbandmaat Bohle
Kunststof behuizing · met witte maatband · automatische bandterugloop · beweeglijke beginhaak 

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5106308 3,5 m · 16 mm

Rolbandmaat Stanley
Kunststof behuizing · met gele maatband · automatische bandterugloop · beweeglijke beginhaak · vastzetknop · 
riemclip

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5107003 3 m · 13 mm

BO 5107005 5 m · 19 mm

Rolbandmaat Lufkin „Ultralok“
Slagvast, verchroomde kunststof behuizing · met gele maatband · automatische bandterugloop · beweeglijke 
beginhaak · vastzetknop, riemclip 

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5106400 3 m · 13 mm

BO 5106405 5 m · 19 mm

BO 5106408 8 m · 19 mm

Rolbandmaat Lufkin
Verchroomde metalen behuizing · met gele maatband · automatische bandterugloop · beweeglijke beginhaak 

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5106403 3 m · 13 mm
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Rolbandmaat Stanley
„Powerlock“ · met gele maatband · beweeglijke beginhaak · metalen behuizing met vastzetknop

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5106013 3 m · 12,7 mm

BO 5106014 5 m · 19 mm

Rolbandmaat Stanley
Panoramic 

 Versie met kijkvenster

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5106015 3 m · 12,7 mm

Rolbandmaat „DIANA“
Kunststof behuizing · met gele maatband · terugloopknop · beweeglijke beginhaak · met ceintuurclip

Art.-nr. Lengte · Breedte

BO 5106303 3,5 m · 13 mm

BO 5106305 5 m · 13 mm
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02 Toebehoren voor het 
zetten van glas

Draag- en afstandblokjes
Alles wat u nodig heeft, om vakgericht te werken, vindt u hier. Draag- en afstandblokjes, stapelrondjes, draadstiften en veel meer - en natuurlijk in 
gebruikelijke Bohle kwaliteit.

Kunststofblokjes (1000 los in doos)
Gekeurd, afdichtstof-compatibel materiaal · overdwars geribbeld oppervlak en stabiele onderkant · universeel 
toepasbaar · de vorm garandeert een stabiele plaatsing van de blokjes in de sponning · Geproduceerd in 
overeenstemming met de technische richtlijnen glashandwerk n°3 “ blokken van beglazingen” 

 Draagvermogen per blokje max. 300 kg · Verpakkingseenheid 1000 stuks

Art.-nr. Lengte · Breedte · Dikte · Kleur

BO 5120001 100 mm · 20 mm · 1 mm · wit

BO 5120002 100 mm · 20 mm · 2 mm · rood

BO 5120003 100 mm · 20 mm · 3 mm · groen

BO 5120004 100 mm · 20 mm · 4 mm · geel

BO 5120005 100 mm · 20 mm · 5 mm · blauw

BO 5120006 100 mm · 20 mm · 6 mm · zwart

BO 5120061 100 mm · 22 mm · 1 mm · wit

BO 5120062 100 mm · 22 mm · 2 mm · rood

BO 5120063 100 mm · 22 mm · 3 mm · groen

BO 5120064 100 mm · 22 mm · 4 mm · geel

BO 5120065 100 mm · 22 mm · 5 mm · blauw

BO 5120066 100 mm · 22 mm · 6 mm · zwart

BO 5120011 100 mm · 24 mm · 1 mm · wit

BO 5120012 100 mm · 24 mm · 2 mm · rood

BO 5120013 100 mm · 24 mm · 3 mm · groen

BO 5120014 100 mm · 24 mm · 4 mm · geel

BO 5120015 100 mm · 24 mm · 5 mm · blauw

BO 5120016 100 mm · 24 mm · 6 mm · zwart

BO 5120021 100 mm · 26 mm · 1 mm · wit

BO 5120022 100 mm · 26 mm · 2 mm · rood

BO 5120023 100 mm · 26 mm · 3 mm · groen

BO 5120024 100 mm · 26 mm · 4 mm · geel

BO 5120025 100 mm · 26 mm · 5 mm · blauw

BO 5120026 100 mm · 26 mm · 6 mm · zwart

BO 5120071 100 mm · 28 mm · 1 mm · wit

BO 5120072 100 mm · 28 mm · 2 mm · rood

BO 5120073 100 mm · 28 mm · 3 mm · groen

BO 5120074 100 mm · 28 mm · 4 mm · geel

BO 5120075 100 mm · 28 mm · 5 mm · blauw

BO 5120076 100 mm · 28 mm · 6 mm · zwart

BO 5120031 100 mm · 30 mm · 1 mm · wit
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Art.-nr. Lengte · Breedte · Dikte · Kleur

BO 5120032 100 mm · 30 mm · 2 mm · rood

BO 5120033 100 mm · 30 mm · 3 mm · groen

BO 5120034 100 mm · 30 mm · 4 mm · geel

BO 5120035 100 mm · 30 mm · 5 mm · blauw

BO 5120036 100 mm · 30 mm · 6 mm · zwart

BO 5120041 100 mm · 34 mm · 1 mm · wit

BO 5120042 100 mm · 34 mm · 2 mm · rood

BO 5120043 100 mm · 34 mm · 3 mm · groen

BO 5120044 100 mm · 34 mm · 4 mm · geel

BO 5120045 100 mm · 34 mm · 5 mm · blauw

BO 5120046 100 mm · 34 mm · 6 mm · zwart

BO 5120051 100 mm · 40 mm · 1 mm · wit

BO 5120052 100 mm · 40 mm · 2 mm · rood

BO 5120053 100 mm · 40 mm · 3 mm · groen

Kunststofblokjes (500 los in doos)
Gekeurd, afdichtstof-compatibel materiaal · overdwars geribbeld oppervlak en stabiele onderkant · universeel 
toepasbaar · de vorm garandeert een stabiele plaatsing van de blokjes in de sponning · Geproduceerd in 
overeenstemming met de technische richtlijnen glashandwerk n°3 “ blokken van beglazingen” 

 Draagvermogen per blokje max. 300 kg · Verpakkingseenheid 500 stuks

Art.-nr. Lengte · Breedte · Dikte · Kleur

BO 5120054 100 mm · 40 mm · 4 mm · geel

BO 5120055 100 mm · 40 mm · 5 mm · blauw

BO 5120056 100 mm · 40 mm · 6 mm · zwart

BO 5120081 100 mm · 42 mm · 1 mm · wit

BO 5120082 100 mm · 42 mm · 2 mm · rood

BO 5120083 100 mm · 42 mm · 3 mm · groen

BO 5120084 100 mm · 42 mm · 4 mm · geel

BO 5120085 100 mm · 42 mm · 5 mm · blauw

BO 5120086 100 mm · 42 mm · 6 mm · zwart

BO 5120091 100 mm · 44 mm · 1 mm · wit

BO 5120092 100 mm · 44 mm · 2 mm · rood

BO 5120093 100 mm · 44 mm · 3 mm · groen

BO 5120094 100 mm · 44 mm · 4 mm · geel

BO 5120095 100 mm · 44 mm · 5 mm · blauw

BO 5120096 100 mm · 44 mm · 6 mm · zwart

BO 5120101 100 mm · 46 mm · 1 mm · wit

BO 5120102 100 mm · 46 mm · 2 mm · rood

BO 5120103 100 mm · 46 mm · 3 mm · groen

BO 5120104 100 mm · 46 mm · 4 mm · geel

BO 5120105 100 mm · 46 mm · 5 mm · blauw

BO 5120106 100 mm · 46 mm · 6 mm · zwart

BO 5120111 100 mm · 50 mm · 1 mm · wit

BO 5120112 100 mm · 50 mm · 2 mm · rood

BO 5120113 100 mm · 50 mm · 3 mm · groen

BO 5120114 100 mm · 50 mm · 4 mm · geel

BO 5120115 100 mm · 50 mm · 5 mm · blauw

BO 5120116 100 mm · 50 mm · 6 mm · zwart

BO 5120121 100 mm · 56 mm · 1 mm · wit

BO 5120122 100 mm · 56 mm · 2 mm · rood

BO 5120123 100 mm · 56 mm · 3 mm · groen

BO 5120124 100 mm · 56 mm · 4 mm · geel

BO 5120125 100 mm · 56 mm · 5 mm · blauw

BO 5120126 100 mm · 56 mm · 6 mm · zwart
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Kunststofblokjes zakje 100 stuks
Gekeurd, afdichtstof-compatibel materiaal · overdwars geribbeld oppervlak en stabiele onderkant · universeel 
toepasbaar · de vorm garandeert een stabiele plaatsing van de blokjes in de sponning · Geproduceerd in 
overeenstemming met de technische richtlijnen glashandwerk n°3 “ blokken van beglazingen” 

 Draagvermogen per blokje max. 300 kg · Verpakkingseenheid 100 stuks

Art.-nr. Lengte · Breedte · Dikte · Kleur

BO 5122001 100 mm · 20 mm · 1 mm · wit

BO 5122002 100 mm · 20 mm · 2 mm · rood

BO 5122003 100 mm · 20 mm · 3 mm · groen

BO 5122004 100 mm · 20 mm · 4 mm · geel

BO 5122005 100 mm · 20 mm · 5 mm · blauw

BO 5122006 100 mm · 20 mm · 6 mm · zwart

BO 5122301 100 mm · 24 mm · 1 mm · wit

BO 5122302 100 mm · 24 mm · 2 mm · rood

BO 5122303 100 mm · 24 mm · 3 mm · groen

BO 5122304 100 mm · 24 mm · 4 mm · geel

BO 5122305 100 mm · 24 mm · 5 mm · blauw

BO 5122306 100 mm · 24 mm · 6 mm · zwart

BO 5122601 100 mm · 26 mm · 1 mm · wit

BO 5122602 100 mm · 26 mm · 2 mm · rood

BO 5122603 100 mm · 26 mm · 3 mm · groen

BO 5122604 100 mm · 26 mm · 4 mm · geel

BO 5122605 100 mm · 26 mm · 5 mm · blauw

BO 5122606 100 mm · 26 mm · 6 mm · zwart

BO 5123001 100 mm · 30 mm · 1 mm · wit

BO 5123002 100 mm · 30 mm · 2 mm · rood

BO 5123003 100 mm · 30 mm · 3 mm · groen

BO 5123004 100 mm · 30 mm · 4 mm · geel

BO 5123005 100 mm · 30 mm · 5 mm · blauw

BO 5123006 100 mm · 30 mm · 6 mm · zwart

BO 5123401 100 mm · 34 mm · 1 mm · wit

BO 5123402 100 mm · 34 mm · 2 mm · rood

BO 5123403 100 mm · 34 mm · 3 mm · groen

BO 5123404 100 mm · 34 mm · 4 mm · geel

BO 5123405 100 mm · 34 mm · 5 mm · blauw

BO 5123406 100 mm · 34 mm · 6 mm · zwart

BO 5124002 100 mm · 40 mm · 2 mm · rood

BO 5124003 100 mm · 40 mm · 3 mm · groen

BO 5124004 100 mm · 40 mm · 4 mm · geel

BO 5124005 100 mm · 40 mm · 5 mm · blauw

BO 5124006 100 mm · 40 mm · 6 mm · zwart
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Draag- en afstandsblokjes Lengte 80 mm Breedte 6-26 mm
Van speciaal geimpregneerd hout · voldoende grote druksterkte ·veroorzaken geen afsplinteringen aan de glasrand · 
Geproduceerd in overeenstemming met de technische richtlijnen glashandwerk n°3 “ blokken van beglazingen” 

 Verpakkingseenheid 100 stuks

Art.-nr. Lengte · Breedte · Dikte · Kleur

BO 5151202 80 mm · 12 mm · 2 mm · rood

BO 5150602 80 mm · 6 mm · 2 mm · rood

BO 5150603 80 mm · 6 mm · 3 mm · groen

BO 5150604 80 mm · 6 mm · 4 mm · geel

BO 5150605 80 mm · 6 mm · 5 mm · blauw

BO 5150801 80 mm · 8 mm · 1 mm · naturel

BO 5150802 80 mm · 8 mm · 2 mm · rood

BO 5150803 80 mm · 8 mm · 3 mm · groen

BO 5150804 80 mm · 8 mm · 4 mm · geel

BO 5150805 80 mm · 8 mm · 5 mm · blauw

BO 5151201 80 mm · 12 mm · 1 mm · naturel

BO 5151203 80 mm · 12 mm · 3 mm · groen

BO 5151204 80 mm · 12 mm · 4 mm · geel

BO 5151205 80 mm · 12 mm · 5 mm · blauw

BO 5152001 80 mm · 20 mm · 1 mm · wit

BO 5152002 80 mm · 20 mm · 2 mm · rood

BO 5152003 80 mm · 20 mm · 3 mm · groen

BO 5152004 80 mm · 20 mm · 4 mm · geel

BO 5152005 80 mm · 20 mm · 5 mm · blauw

BO 5152006 80 mm · 20 mm · 6 mm · zwart

BO 5152201 80 mm · 22 mm · 1 mm · wit

BO 5152202 80 mm · 22 mm · 2 mm · rood

BO 5152203 80 mm · 22 mm · 3 mm · groen

BO 5152204 80 mm · 22 mm · 4 mm · geel

BO 5152205 80 mm · 22 mm · 5 mm · blauw

BO 5152206 80 mm · 22 mm · 6 mm · zwart

BO 5152401 80 mm · 24 mm · 1 mm · wit

BO 5152402 80 mm · 24 mm · 2 mm · rood

BO 5152403 80 mm · 24 mm · 3 mm · groen

BO 5152404 80 mm · 24 mm · 4 mm · geel

BO 5152405 80 mm · 24 mm · 5 mm · blauw

BO 5152406 80 mm · 24 mm · 6 mm · zwart

BO 5152601 80 mm · 26 mm · 1 mm · wit

BO 5152602 80 mm · 26 mm · 2 mm · rood

BO 5152603 80 mm · 26 mm · 3 mm · groen

BO 5152604 80 mm · 26 mm · 4 mm · geel

BO 5152605 80 mm · 26 mm · 5 mm · blauw

BO 5152606 80 mm · 26 mm · 6 mm · zwart
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Draag- en afstandsblokjes Lengte 80 mm Breedte 28-32 mm
Van speciaal geimpregneerd hout · voldoende grote druksterkte ·veroorzaken geen afsplinteringen aan de glasrand · 
Geproduceerd in overeenstemming met de technische richtlijnen glashandwerk n°3 “ blokken van beglazingen” 

 Verpakkingseenheid 100 stuks

Art.-nr. Lengte · Breedte · Dikte · Kleur

BO 5152801 80 mm · 28 mm · 1 mm · wit

BO 5152802 80 mm · 28 mm · 2 mm · rood

BO 5152803 80 mm · 28 mm · 3 mm · groen

BO 5152804 80 mm · 28 mm · 4 mm · geel

BO 5152805 80 mm · 28 mm · 5 mm · blauw

BO 5152806 80 mm · 28 mm · 6 mm · zwart

BO 5153001 80 mm · 30 mm · 1 mm · wit

BO 5153002 80 mm · 30 mm · 2 mm · rood

BO 5153003 80 mm · 30 mm · 3 mm · groen

BO 5153004 80 mm · 30 mm · 4 mm · geel

BO 5153005 80 mm · 30 mm · 5 mm · blauw

BO 5153006 80 mm · 30 mm · 6 mm · zwart

BO 5153201 80 mm · 32 mm · 1 mm · wit

BO 5153202 80 mm · 32 mm · 2 mm · rood

BO 5153203 80 mm · 32 mm · 3 mm · groen

BO 5153204 80 mm · 32 mm · 4 mm · geel

BO 5153205 80 mm · 32 mm · 5 mm · blauw

BO 5153206 80 mm · 32 mm · 6 mm · zwart

Draag- en afstandsblokjes Lengte 30 mm breedte 4 mm
Van speciaal geimpregneerd hout · voldoende grote druksterkte ·veroorzaken geen afsplinteringen aan de glasrand 
· vervaardigd volgens de richtlijnen van de Duitse glaszettersbranche · Geproduceerd in overeenstemming met de 
technische richtlijnen glashandwerk n°3 “ blokken van beglazingen” 

 Verpakkingseenheid 1000 stuks

Art.-nr. Lengte · Breedte · Dikte · Kleur

BO 5150402 30 mm · 4 mm · 2 mm · rood

BO 5150403 30 mm · 4 mm · 3 mm · groen

BO 5150404 30 mm · 4 mm · 4 mm · geel

BO 5150405 30 mm · 4 mm · 5 mm · blauw
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Transparante afstandsblokjes
Doorzichtige kunststof blokjes, toepasbaar als steun en/of stelblokjes bij 
douches, glazen wanden, spiegels en andere beglazingen.

Art.-nr. Lengte · Breedte · Dikte · Verpakkingseenheid · Omschrijving

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 stuks

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 stuks

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 stuks

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 stuks

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 stuks

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 stuks

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 stuks

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 stuks

BO 5121011 200 stuks · Set van elk 25 stuks 1,2,3,4,5,6,8 en 10 mm

Transparante afstandsblokjes op rol
Doorzichtig beglazingsblokje van kunststof . te gebruiken als afstands- of 
draagblokje bij de montage van glazen douchecabines, spiegels en andere 
beglazingen.

Art.-nr. Lengte · Breedte · Dikte

BO 5121002R 5 m · 6 mm · 2 mm

BO 5121003R 5 m · 6 mm · 3 mm

BO 5121004R 5 m · 6 mm · 4 mm
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Bouwplaats-set Transparante afstandsblokjes
Doorzichtig beglazingsblokje van kunststof . te gebruiken als afstands- of draagblokje bij de montage van glazen 
douchecabines, spiegels en andere beglazingen.

 Lengte 50 mm · Breedte 6 mm · Maat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm · Verpakking set 100 stuks

Art.-nr.

BO 5121000

Beglazingsblokjes Plinto
Het montageblokje Plinto is veelzijdig inzetbaar. Montage en uitrichten van kozijnen, deuren en nog veel meer wordt 
door de verstelmogelijkheden kinderspel. Plinto is in twee grootten met verstelmogelijkheden van 8/12 en 13/20 
verkrijgbaar.

 Omschrijving verstelbaar

Art.-nr. Verstelbereik

BO 5121100 8 - 12 mm

BO 5121101 13 - 20 mm

Onderdelenmagazijn 21 vakken
In hoogwaardige kunststof uitvoering. Transparante deksel met 2 drukknopen. De scheidingswanden sluiten dicht 
tegen het deksel af. Handzame draaggreep. Verstelbare vakindeling door uitneembare tussenwanden.

 Buitenafmetingen 320 x 270 x 50 mm · Vakgrootte 55 x 45 x 50 mm · Vakken verstelbaar 21 stuks

Art.-nr.

BO 5122000
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Voorlegband zonder folie
Éénzijdig zelfklevend · op rol · tijdbesparend verwerken vanaf de rol zonder verwijderen van afdekfolie · Made in 
Germany · Premium kwaliteit

Art.-nr. Breedte · Dikte · Lengte · Verpakkingseenheid · Kleur

BO 5006203 6 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · wit

BO 5006208 6 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · zwart

BO 5006303 6 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · wit

BO 5006308 6 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · zwart

BO 5006403 6 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · wit

BO 5006408 6 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · zwart

BO 5006503 6 mm · 5 mm · 25 m · 250 m · wit

BO 5006508 6 mm · 5 mm · 25 m · 250 m · zwart

BO 5009203 9 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · wit

BO 5009208 9 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · zwart

BO 5009303 9 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · wit

BO 5009308 9 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · zwart

BO 5009403 9 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · wit

BO 5009408 9 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · zwart

BO 5009503 9 mm · 5 mm · 10 m · 100 m · wit

BO 5009508 9 mm · 5 mm · 10 m · 100 m · zwart

BO 5012203 12 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · wit

BO 5012208 12 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · zwart

BO 5012303 12 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · wit

BO 5012308 12 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · zwart

BO 5012403 12 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · wit

BO 5012408 12 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · zwart



230 Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Afstandhouders

Afstandhouders Premium met hechtschuim
Leverbaar in de afmetingen 16,2 x 17,5mm, geperforeerd op rollen van 10.000 st. of per 6.0000 los verpakt in een 
doos (schuim op schuim geperforeerd)  

Art.-nr. Dikte · Verpakking

BO 5105150 3 mm · rol 10.000 stuks 

BO 5105160 4 mm · rol 10.000 stuks 

BO 5105151 3 mm · doos 6.000 stuks 

BO 5105161 4 mm · doos 6.000 stuks 

Afstandhouders Premium zelfklevend
Geperforeerd op rollen met papier afgedekt.

 Verpakkingseenheid 10.000 stuks

Art.-nr. Dikte · Lengte · Breedte

BO 5105170 2 mm · 18 mm · 18 mm

BO 5105180 3 mm · 18 mm · 18 mm

BO 5105190 4 mm · 18 mm · 18 mm

Houtblokjes
Hardhout 

 Verpakkingseenheid 50 stuks

Art.-nr. Dikte · Lengte · Breedte

BO 5162002 2/15 mm · 100 mm · 20 mm

Staaldraad

 Verpakkingseenheid per pak 2 kg

Art.-nr. Dikte · Lengte

BO 5101114 1,1 mm · 14 mm

BO 5101217 1,2 mm · 17 mm
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Draadnagels
Ljzer verzinkt · gest.koppen

Art.-nr. Dikte · Lengte · Verpakking

BO 5105225 1,4 mm · 25 mm · 1 kg

BO 5105230 1,6 mm · 30 mm · 1 kg

BO 5105235 1,8 mm · 35 mm · 2,5 kg

Verpakking

Noppenfolie
Voor het beschermend verpakken van lijsten, ingelijste spiegels etc. 

 dikte 60 µ · Let op!

Art.-nr. Breedte · Lengte

BO 3901800 1,2 m · 100 m

BO 3901804 1,5 m · 100 m

BO 3901805 1 m · 50 m

Wikkel-beschermingsfolie zonder afroller
10 rollen zonder afroller

 Breedte 100 mm · Lengte 150 m

Art.-nr. Verpakkingseenheid

BO 3901603 10 rollen

Afroller
Dispenser voor strechfolies, breedte 100 mm, geschikt voor BO 3901603

Art.-nr.

BO 3901606
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Stretchfolie en Afroller

 Kleur transparant · Breedte 500 mm · Lengte ~300 m · dikte 20 µ · Diameter Kern 50 mm

Art.-nr.

BO 3901650 Stretchfolie

BO 3901604 Afroller

Plakband „Pas op - breekbaar“
Ter verpakking en markering van breekbare producten · Inscriptie in de volgende talen: Duits, Engels, Spaans, Frans, 
Nederland, Italiaans

 Breedte 50 mm · Lengte 66 m

Art.-nr.

BO 3702350 Plakband „Pas op - breekbaar“

PVC plakband
Voor verwerking met afroller BO 3702560 · sterk klevend

 Breedte 50 mm · Lengte 66 m · Diameter Kern 76 mm

Art.-nr.

BO 3702550

Handafroller
Solide metaalkunststof constructie · met licht instelbare rem en afscheurkant · 1 handsbediening bij verpakken van 
lijsten met luchtkussenfolie of kartonnen beschermhoeken.

Art.-nr.

BO 3702560
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Hoekbeschermer

Hoekbeschermer Economy

Art.-nr. Glasdikte · Beenlengte · Kleur · Verpakking

BO 5105060 3 - 4 mm · 40 mm · transparant · 100 stuks

BO 5105061 5 - 6 mm · 47 mm · transparant · 100 stuks

BO 5105062 8 - 10 mm · 58 mm · transparant · 100 stuks

BO 5105070 3 - 4 mm · 40 mm · transparant · 4000 stuks

BO 5105071 5 - 6 mm · 47 mm · transparant · 2500 stuks

BO 5105072 8 - 10 mm · 58 mm · transparant · 1250 stuks

BO 5105073 11- 12 mm · 50 mm · zwart · 1000 stuks

Hoekbeschermer Premium
Meervoudig te gebruiken beschermhoeken . betrouwbare bescherming bij stoten of vallen.

Art.-nr. Glasdikte · Verpakking

BO 5100810 8 - 10 mm · 100 stuks
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Inramingsbenodigdheden

Schilderijhaakjes

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

 Diameter 30 mm · Inhoud 100 stuks

Art.-nr.

BO 3300030

Dubbelzijdig tape 19 mm breed

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

Permanent tape . 76 mm kerndiameter . voor het fixeren en inbinden van foto‘s en prenten . verouderingsbestendig . 
rol 50 m . breedte 19 mm

 Breedte 19 mm · Rol 50 m

Art.-nr.

BO 3702519
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Voegbeen

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

Van beenderen . voor het verwerken van lijstenwax

 Breedte 16 cm

Art.-nr.

BO 3200200

Filmoplast P 90 4 cm breed

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

Zelfklevend, scheurvast tape voor het bevestigen van originelen of voor het afplakken van inlijsting . houtvrij . bij 
normale omstandigheden met water verwijderbaar van vaste papieroppervlakken . getest . papier met lijmlaag zonder 
afdekking, recycled: PH- waarde 7,8

 Breedte 40 mm · Rol 50 m

Art.-nr.

BO 3702506

Filmoplast P 90 2 cm breed

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

1 doosje . zelfklevend, wit, scheurvast tape voor het bevestigen van originelen aan passepartouts of voor het 
afplakken van lijsten . houtvrij . van vaste papieroppervlakken met water verwijderbaar . getest . papier met lijmlaag 
zonder afdekking . recycled . PH-waarde 7,8

 Breedte 20 mm · Rol 50 m

Art.-nr.

BO 3702501
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Filmoplast P 90 2 cm breed

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

1 doosje zuurvrij, zelfklevend papier. (wit, scheurvast en houtvrij) bijzonder hoge kleefkracht . voor het bevestigen van 
foto‘s of prenten aan passepartout of achterwand en voor het stofvrij verlijmen van de achterwand op de lijst
50 g/m2

 Breedte 20 mm · Rol 50 m

Art.-nr.

BO 3702510

Filmoplast P 2 cm breed

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

1 doosje . zelfklevend, transparant zeer dun speciaal papier voor het repareren van gescheurd papier en drukwerk . 
gefabriceerd volgens de laatste kennis van cellulosevezel . getest volgens Az3.3/8352/90 . papier met lijmlaag zonder 
afdekking, recycled: PH-waarde 8,4

 Breedte 20 mm · Rol 50 m

Art.-nr.

BO 3702500

Filmoplast SH (Textiel tape)

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

Eenzijdig zelfklevende witte textieltape voor het afplakken van olieschilderijen of voor het maken van 
klappassepartouts . milieuvriendelijk . biologisch afbreekbaar . oplossingsmiddelvrije, PH-neutrale, 
verouderingsbestendige acrylaatlijm .

 Breedte 30 mm · Rol 25 m

Art.-nr.

BO 3702507
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Rombushoeknietjes groot

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

 Inhoud 4000 stuks · Lengte 12,7 mm

Art.-nr. Omschrijving · Maat · Verpakking

BO 3700952 Rombushoeknietjes · 12,7 mm · 4000 stuks

Driekantige hoeknietjes klein

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

 Inhoud doos 2700 stuks

Art.-nr. Omschrijving · Maat · Verpakking

BO 3700955 Driekantige hoeknietjes · 11 mm · 2700 stuks

Zachte plaatjes voor Elpa

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

voor Elpa FXM en Elpa FP-XM

Art.-nr.

BO 3701212 Flexipoint plaatjes . VE 2080 st. 
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Framemaster, nietmachine

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

De Framemaster is een achterwandtacker met draaibaar schietmagazijn, waar 10 mm (glasnietjes) of 16 mm 
(lijstnietjes) mee in de achterwand van de lijst geschoten kunnen worden. de schietkracht is instelbaar met een 
schroef

Art.-nr. Omschrijving

BO 3701100 Framemaster achterwandtacker

BO 3701110 10 mm . doos met 5000 stuks (glazier points) 08-980

BO 3701116 16 mm . doos met 3000 stuks (framers points) 08-950

Plaat met ophangoog

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

Worden zijdelings aan de houten lijst geschroefd . de lijstdraad wordt door het oog getrokken en verknoopt . verpakt 
per paar . levering met schroeven

Art.-nr. Maat

BO 3800100 klein 12 x 50 mm

BO 3800101 groot 12 x 90 mm

Papieren tape zelfklevend voor achterwanden

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

Hoogvast papiertape . sterke kleefkracht . voor het afplakken van achterwanden . bijzonder geschikt voor laklijsten 
waar geen andere tapes hechten .

 Breedte 50 mm · Rol 50 m

Art.-nr.

BO 3702250
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Papieren lijmstroken

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

zuurvrij . 60 g papierkwaliteit . voor het stofvrij verlijmen van achterwanden . zuivere boekbinderskwaliteit

 Rol 200 m · Breedte 40 mm

Art.-nr. Kleur

BO 3702140 bruin

BO 3702040 wit

Lijmspray 77

Kenmerken:
Meer producten voor 

inraming vindt u op onze 
website www.bohle.nl 

Speciaal voor het lijmen van viltdoeken op glassnijtafels · lijmt onmiddellijk, slaat niet door · is warmte- en 
verouderingsbestendig · bevat geen fluorchloorwaterkoolstof · is vrij van toxische stoffen · één spuitbus is voldoende 
voor ca. 5m²

Art.-nr. Inhoud

BO 3202070 500 ml
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03 Handgereedschappen
Ruitenlichters
Voor dagelijkse gebruik. Voor eenvoudige en juiste verwerking van de verschillende beglazingseenheden.

Ruitenlichter economy Hout
Van hout zonder noesten · Made in Germany

 Breedte 70 mm · Lengte 280 mm

Art.-nr.

BO 5165000 Ruitenlichter

Ruitenlichter premium kunststof
Van slagvast kunststof · massief · blauw · stroef oppervlak · bijzonder stabiel · Made in Germany

 Breedte 74 mm · Lengte 280 mm

Art.-nr.

BO 5165301 Ruitenlichter

Ruitenlichter premium kunststof met houten greep
Van kunststof · met houten handvat

 Breedte 66 mm · Lengte 275 mm

Art.-nr.

BO 5165400 Ruitenlichter

Ruitenlichter premium kunststof met houten greep XL
Van kunststof, grijs · met houten handvat

 Breedte 68 mm · Lengte 290 mm

Art.-nr.

BO 5165401 Ruitenlichter
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Spatel voor glaszetters premium met houten greep
Van metaal · geslepen · met afkanting aan de voorzijde · steekbeitelheft · voor het loswrikken van glaslatten · Made 
in Germany

 Breedte 80 mm · Lengte 285 mm

Art.-nr.

BO 5165200 Spatel voor glaszetters

Spatel voor glaszetters premium Met lederen heft
Van metaal · geslepen · met afkanting aan de voorzijde · voor het loswrikken van glaslatten en splijten van houten 
afstandsblokjes · leren heft · Made in Germany

 Breedte 80 mm · Lengte 242 mm

Art.-nr.

BO 5165100 Spatel voor glaszetters

Kitmessen
Het kitmes-programma beschikt over een brede waaier aan vormen voor verschillende toepassingen.

Kitmes premium „DON CARLOS“ met rib
Puntig, doorlopend lemmet · natuurkleurig, houten schaalheft · Made in Germany

Art.-nr. Meslengte · Breedte

BO 5162300 110 mm · 28 mm

Kitmes premium „DON CARLOS“ met rib
Puntig, doorlopend lemmet · zwart, gepolijst schaalheft · Made in Germany

Art.-nr. Meslengte · Breedte

BO 5162301 110 mm · 28 mm
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Kitmes premium met spits doorlopend mesje
Met puntig, hoogglans gepolijst, doorlopende lemmet · zwart, gepolijst, houten schaalheft · Made in Germany

Art.-nr. Meslengte · Breedte

BO 5162400 105 mm · 27 mm

Stopmes economy
Met puntig, hoogglans gepolijst, niet doorlopend lemmet · bruin, gepolijst, houten heft · Made in Germany

Art.-nr. Meslengte · Breedte

BO 5162200 90 mm · 26 mm

Kitmes Frans model
Met ribbel, Frans model · met omhoog gebogen, hoogglans gepolijst, niet-doorlopend lemmet · bruin, gepolijst houten 
heft · Made in Germany

Art.-nr. Meslengte · Breedte

BO 5163100 100 mm · 35 mm

Kitmes met stomp, doorgaand mesje
Met stomp, gebogen, hoogglans gepolijst, niet doorlopend lemmet · bruin, gepolijst heft · Made in Germany

Art.-nr. Meslengte · Breedte

BO 5162600 95 mm · 18 mm

BO 5162628 95 mm · 28 mm

Kitmes Zwitserse vorm
Zweeds model · met vooraan afgeschuind, hoogglans gepolijst doorlopend schaalheft · Made in Germany

Art.-nr. Meslengte · Breedte

BO 5162500 87 mm · 18 mm

Kitmes Zweedse vorm
Zweeds model · vooraan afgeschuind, hoogglans gepolijst, doorlopend lemmet · bruin, gepolijst, houten schaalheft · 
Made in Germany

Art.-nr. Meslengte · Breedte

BO 5162100 110 mm · 26 mm
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Glasmes premium
Hoogwaardig glasmes · RVS · met kunststofheft · 380 mm lang, · Made in USA

Art.-nr. Meslengte · Breedte

BO 5165501 85 mm · 60 mm

Glasmes economy Vetro Craft
RVS · met kunststofheft

Art.-nr. Meslengte · Breedte

BO 5165503 90 mm · 62 mm

Hakmessen
Een veilig en betrouwbaar gereedschap voor het verwijderen van hardnekkige kitresten bij beglazingwerk. Let u ook op onze beitel voor kit 
verwijdering BO 53 012 00 in het hoofdstuk slijpen, boren en zagen.

Hakmes economy Kunststof heft
Met kunststof heft · Made in Germany

Art.-nr. Meslengte · Breedte

BO 5164000 95 mm · 30 mm

Hakmes premium „DON CARLOS“ Kunststof heft
Met kunststof heft · gesmeed lemmet · Made in Germany

Art.-nr. Meslengte · Breedte

BO 5164200 100 mm · 38 mm
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Hakmes premium „DON CARLOS“ lederen heft
Met licht houten heft · Made in Germany

Art.-nr. Meslengte · Breedte

BO 5164300 100 mm · 38 mm

Hakmes economy lederen heft
Met lederen heft · Made in Germany

Art.-nr. Meslengte · Breedte · Dikte

BO 5164100 100 mm · 30 mm · 5 mm

Loodmessen
Onontbeerlijk gereedschap voor het maken van traditioneel glas-in-lood en glas-in-messing. Door de verschillende mes-vormen in de 
glaskunssector universeel inzetbaar.

Loodmes economy
Economisch loodmes · Met licht houten heft · Made in Germany

Art.-nr. Meslengte

BO 5102300 100 mm

Loodmes premium
Hoogwaardig loodmes · Zwart houten heft met loodhamer · Made in Germany

Art.-nr. Meslengte

BO 5102200 100 mm
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Loodmes premium „DON CARLOS“
Gesmeed lemmet · Made in Germany

Art.-nr. Omschrijving · Meslengte

BO 5102400 licht houten heft · 100 mm

BO 5102404 Kunststof heft - groen · 100 mm

Loodmes premium „DON CARLOS“
Houten heft met loodaanzet · Gesmeed lemmet · Made in Germany

Art.-nr. Omschrijving · Meslengte

BO 5102401 Licht houten heft met loodinleg · 100 mm

BO 5102403 zwart houten heft met loodaanzet · 100 mm

Loodmes kwartmaat economy
Kwartmaan · licht houten heft · Made in Germany

Art.-nr. Meslengte

BO 5102500 100 mm

Loodmes kwartmaat premium „DON CARLOS“
Kwartmaan · licht houten heft · Made in Germany

Art.-nr. Meslengte

BO 5102501 100 mm

Loodmes Sikkelvorm
Sikkelvormig mes · houten handvat met metalen aanzetstuk

Art.-nr. Meslengte

TG 2507 70 mm
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Glashamers
Hier vindt u een keuze aan verschillende hamers voor de meest verscheidene toepassingen.

Glashamer spits
Met geslepen banen · steel van gepolijst essenhout · Made in USA

Art.-nr.

BO 5102000 Glashamer

Glashamer stomp
Aan beide kanten stomp · met houten steel

Art.-nr.

BO 5102001 Glashamer

Simplex-rubberhamer met tweedelig spanhuis
Slagdoppen en steel zijn snel te vervangen ·deze worden in behuizing met inbusschroef correct gespannen

 Diameter slagvlak 30 mm · Koplengte 90 mm · hamerlengte 300 mm · Steellengte 262 mm

Art.-nr.

BO 5105118 Simplex-rubberhamer met tweedelig spanhuis

Monteurshamer
Kop zwart gelakt · gewelfde houten steel

 Gewicht 300 g

Art.-nr.

BO 5104030 Monteurshamer

Rubberhamer
Steel van essenhout · aan beide kanten recht slagvlak · rubberhardheid van de hamerkop 90 Shore

 Rubberhardheid van de hamerkop 90° Shore

Art.-nr.

BO 5104100 Rubberhamer
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Tangen
Tot ons omvangrijke aanbod aan hoogwaardige en kwalitatieve beglazingsgereedschappen behoort ook een keuze aan KNIPEX-tangen.

Nijptang
Zwart gelakt · kop geslepen · voor zware belastingen · nauwkeurige afwerking · slijtvast · uitgebalanceerde 
gewichtsverdeling · Made in Germany

 Lengte 180 mm

Art.-nr.

BO 5104218 Nijptang

Tang „KNIPEX“
Zwart gelakt · kop geslepen · voor zware belastingen · nauwkeurige afwerking · lange levensduur · slijtvast · door 
gunstige overbrenging gemakkelijker werken · Made in Germany

 Lengte 220 mm

Art.-nr.

BO 5104322 Tang „KNIPEX“

Kniptang „KNIPEX“
Zweedse vorm · inductief geharde precisiesnijkanten · grepen met PVC-coating · kop gepolijst · Made in Germany

 Lengte 160 mm

Art.-nr.

BO 5104416 Kniptang „KNIPEX“

Klem
Met ingekrammde vezelinleg · voor het vastklemmen van snijlinealen en als montagehulp bij de vervaardiging van 
afzonderlijke thermopeenruiten

 Lengte 150 mm

Art.-nr.

BO 5000103 Klem
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Messen en reserve-mesjes

Afbreekmes Premium Olfa
Originele Olfa mesjes · Mesvoering van rvs · Levering incl. 3 Olfa mesjes

 Breedte 18 mm

Art.-nr. Omschrijving · Lemmetbreedte · meshouder

BO 5141300 Afbreekmes · 18 mm

BO 5141301 Afbreekmesje OLFA · 18 mm · 10 stuks

BO 3002018 18 mm · 10 stuks

Afbreekmes Profi met Auto-laadfunctie
robuust afbreekmes · automatische meswissel · anti-slip greep · transport · geintegreerd magazijn met 3 mesjes · 
Levering incl. 4 mesjes

 Lemmetbreedte 18 mm · meshouder

Art.-nr.

BO 3002006 Profi-afbreekmes met Auto-load functie

Afbreekmes Economy
Met metalen mes geleiding en vastzetmogelijkheid · levering incl. 1 afbreekmes 18 mm

Art.-nr. Omschrijving · Lemmetbreedte · meshouder

BO 3002003 Afbreekmes · 18 mm

BO 3002005 Afbreekmes · 18 mm

BO 3002018 18 mm · 10 stuks

Afbreekmes
Volkunststof met vastzetstand · geleverd met 1 afbreekmes

Art.-nr. Lemmetbreedte · Omschrijving · meshouder

BO 3002000 18 mm

BO 3002001 Afbreekmes · 9 mm

BO 3002018 18 mm · 10 stuks

BO 3002009 Reserve-messtrook · 9 mm · 10 stuks
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Trapezemessen klapbaar
Deze trapezemessen is de ontontbeerlijke begeleider op iedere bouwplaats. Dankzij de slimme inklaptechniek is het mes zeer klein te maken en 
veilig mee te nemen. · met magazijn

 Lengte 100 mm

Eigenschappen

·  Precieze, spelingsvrije   
 messenhouder voor exact werken 
·  Slipvrije aluminium behuizing 
·  Lichtlopende mechaniek 
·  Ergonomisch design 
·  Vaststaand trapezemes uit   
 hoogwaardig messenstaal 
·  Snelwisselmechanisme voor   
 messen 
·  Ingebouwd mesmechanisme met  
 3 reservemessen

Art.-nr. Omschrijving

BO 3003000 Trapezemessen

BO 3003001 Reseve-mesjes

Simplex-mes
Van aluminium · extreem scherp, puntig lemmet · voor opschroefmessen · met aluminiumgreep of aluminiumgreep 
met kunststofcoating + hoes

Art.-nr. Greep

BO 3001900 Alugreep incl. dop

BO 3001901 Alugreep plastic huls en dop

BO 3001902 Reseve-mesjes · 100 stuks

Speciaalmes met lemmet
Voor het verwijderen van uitgeharde lijmresten bij de bevelverlijming · ook zeer geschikt voor het scheiden van 
loodprofielen en het snijden van folies · door het smalle mesje zijn de tussenruimtes goed bereikbaar · met 
mesbeschermer · voor het snijden en pellen van folie

Art.-nr. Omschrijving

BO 5142000 Speciaalmes met lemmet

BO 5142001 Reserve-messen · 10 stuks
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Afsnijmes
Sikkelvorm · met binnensnijkant · met bruin gepolijst edelhouten heft · voor het afsnijden van de verzegeling

 Meslengte 80 mm

Art.-nr.

BO 5141400 Afsnijmes

Glasschraper premium „Martor“
Van metaal met mesbeschermer · met kunststofheft · uitwisselbare mesjes · 40 mm breed · voor het verwijderen van 
uitgeharde lijmresten op glas · bereikt ook de moeilijk toegankelijke hoeken · Made in Germany

 Lemmetbreedte 40 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5141000 Glasschraper

BO 5141001 vervangmessen · 100 stuks

BO 5141001E voor BO 5141000 en 5141700 · box 10 stuks

Mini-glaskrabber
Voor het eenvoudig verwijderen van lijmresten, stickers en andere resten · Van kunststof · Met uitwisselbaar mesje

 Breedte 40 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 3002007 Mini-glaskrabber

BO 5141001 vervangmessen · 100 stuks

Glasschraper „Martor“
Van kunststof met lemmetbescherming · verwisselbaar lemmet · Made in Germany

 Lemmetbreedte 44 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5166000 Glaskrabber

BO 5166100 Reseve-mesjes · 10 stuks

Glasschraper
Handig en stabiel · kunststof handvat · met mesbescherming · voor het verwijderen van folies en lijmresten

 Lemmetbreedte 100 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5141100 Glasschraper

BO 5141101 Reseve-mesjes · 100 stuks
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Verstekschaar premium “Löwe“
Met verstekaanslag voor het op 45° knippen · voor het knippen van douchedeurafdichtingen, rubberprofielen, 
sliplijsten en vlakke inlage‘s van hout en kunststof · Made in Germany

 Afwerking glanzend verzinkt

Art.-nr. Omschrijving

BO 5109700 Verstekschaar

BO 5109701 Vervangmessen

Glasschaafmesjes
Roestwerend

 Dikte 0,2 mm

Art.-nr. Breedte · Omschrijving · Verpakking

BO 5166544 44 mm · los · 250 stuks

BO 5166560 60 mm · los · 250 stuks

BO 5166580 80 mm · los · 250 stuks

BO 5166581 100 mm · los · 250 stuks

BO 5166860 10 Glasschaafmesjes in etui, 60 mm

Messing vingerbeschermer

Art.-nr. Breedte · Voor

BO 5166644 44 mm · BO 5166544

BO 5166660 60 mm · BO 5166560

BO 5166680 80 mm · BO 5166580

BO 5166681 100 mm · BO 5166581

Speciaal mes 43 mm
Voor technische doeleinden · driegaats-ronde kop

 Breedte 43 mm · Dikte 0,2 mm

Art.-nr. Omschrijving · Verpakking

BO 5141002 Speciaal mes · 100 stuks

Reserve-messen premium „Personna“ 40 mm
Hoogwaardige merkmessen met rug · Precieziegeslepen voor hoge standtijd · Ieder mesje per stuk verpakt ter 
bescherming van de scherpe kant · past o.a. in de krabber BO 5141000 , BO 5141700, BO 3002007

 Breedte 40 mm

Art.-nr. Omschrijving · Verpakking

BO 5141001 vervangmessen · 100 stuks
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Reserve-mesjes 44 mm
Reserve-mesjes voor BO 5166000

 Breedte 44 mm

Art.-nr. Omschrijving · Verpakking

BO 5166100 Reseve-mesjes · 10 stuks

Reserve-messen
Voor Simplex-mes (art. nr.BO 3001900) en sjabloonmes (art. nr. BO 3001901) 

Art.-nr. Omschrijving · Verpakking

BO 3001902 Reseve-mesjes · 100 stuks

Trapezium mes 0,4 mm dik
Trapezemes met 3 inkervingen . dubbelzijdig geslepen · voor universeelmessen · mesjes voor tapijtmes

 Lengte 53 mm · Dikte 0,45 mm · Hoogte 18,9 mm · Verpakkingseenheid stuks 10

Art.-nr.

BO 3001004

Reserve-messtroken
Voor afbreekmessen

Art.-nr. Omschrijving · Lemmetbreedte · Verpakking

BO 3002018 18 mm · 10 stuks · 

BO 3002009 Reserve-messtrook · 9 mm · 10 stuks
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Gereedschapssets, tassen en klein gereedschap
Tot een goede opleiding behoort ook goed gereedschap. Kwaliteitsgereedschap van Bohle draagt er toe bij dat uw glasbewerkingen slagen, want 
professioneel werken lukt alleen met professioneel gereedschap.

Starter Set proffesionele kwaliteit
Complete 34 delige set, professionele kwaliteit voor beginnende 
glaszetters.

Art.-nr.

BO SET26

Deze set bevat de volgende artikelen:
BO 5109803 Stanley multifunctionele gereedschapstas 1 stuk
BO 5017509 KEVLAR® PowerGrab KEV4 1 paar
BO 5007509 KEVLAR® - Polsbescherming 2 stuk
BO 5000.0 Silberschnitt® 5000 Olieglassnijder 1 stuk
BO 027 Silberschnitt® Snijvloeistof 1 fles
BO 5104700 Kraftform 6 delige schroevendraaier set 1 set
BO 5165501 Glasmes 1 stuk
BO 5162400 Kitmes 1 stuk
BO 5162600 Kitmes 1 stuk
BO 5164000 Hakmes 1 stuk
BO 5102300 Loodmes 1 stuk
BO 5165200 Spatel voor glaszetters 1 stuk
BO 5165301 Ruitenlichter 1 stuk
BO 5164900 Optische glasdiktemeter 1 stuk
BO 3002003 Proffesioneel afbreekmes, 1 stuk
BO 5102000 Glashamer 1 stuk
BO 5102001 Glashamer 1 stuk
BO 5104030 Monteurshamer 1 stuk
BO 5105118 Simplex-rubberhamer met tweedelig spanhuis 1 stuk
BO 5141500 Reinigingskwast 1 stuk
BO 5105113 Metaalzaag 1 stuk
BO 5008120 Glasbreektang 1 stuk
BO 5104218 Nijptang 1 stuk
BO 5105115 Priem, rondlemmet, 1 stuk
BO 5166860 Glasschaafmesjes 1 etui
BO 5106308 Rolbandmaat 1 stuk
BO 5166301 Afstrijkspatel 1 stuk
BO 5104900 Handdrukspuit „COX“ 1 stuk
BO 5007614 Beschermbril 1 stuk
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Gereedschapsset
Voor leerlingen · 19 delig

Art.-nr.

BO 5109901

Deze set bevat de volgende artikelen:
BO 5104700 Kraftform 6 delige schroevendraaier set 1 set
BO 5102300 Loodmes 1 stuk
BO 5162600 Kitmes 1 stuk
BO 5162800 Kitmes 1 stuk
BO 5164000 Hakmes 1 stuk
BO 5165501 Glasmes 1 stuk
BO 5165200 Spatel voor glaszetters 1 stuk
BO 5165000 Ruitenlichter 1 stuk
BO 5008120 Glasbreektang 1 stuk
BO 5008300 Glasgruistang Knipex 1 stuk
BO 5102000 Glashamer 1 stuk
BO 5104030 Monteurshamer 1 stuk
BO 5007700 Handlappen 1 stuk
BO 5106204 Meetlint 1 stuk

Stanley multifunctionele gereedschapstas
Gemaakt van 600 denier nylon · met versterkte kunststof bodem en 
verstelbare schouderriem · meerdere binnen en buitenvakken voor grote 
opbergcapaciteit · flexibele draagriemen en een apart documentvak in de 
deksel 

 Afmeting 410 x 220 x 250 mm

Art.-nr.

BO 5109803 Stanley multifunctionele gereedschapstas

Kraftform 6 delige schroevendraaier set
De schroevendraaier met de Lasertip® afgeronde kop voor nog betere resultaten · inclusief opberg rek · geschikt voor 
sleuf en kruiskopschroeven 

 Inhoud : sleufschroevendraaiers: 0.5 x 3.0 x 80 mm, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm, 
kruiskopschroevendraaier: PZ 1 x 80 mm, PZ 2 x 100 mm

Art.-nr.

BO 5104700 Kraftform 6 delige schroevendraaier set
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Priem
Hardhouten heft · rondmes met slagplaat 

 Meslengte 100 mm · Diameter 6,5 mm

Art.-nr.

BO 5105115 Priem, rondlemmet

Metaalzaag
Voor het schoonmaken van de spleten bij diamant-holboren · met vaststaand houten handvat · beugel van rond staal · 
hoogglans verzinkt · met ingespannen universeel zaagblad voor het braamvrij zagen van alle gangbare materialen

 Lengte 290 mm · Snijtandjes / cm: 10

Art.-nr. Omschrijving

BO 5105113 Metaalzaag

BO 5105114 PUK zaagblad 1 · 12 stuks
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Nietmachines

Pointix snelnietapparaat
De Pointix snelnieter kan zowel rombus- als driehoekjes in één apparaat 
verwerken. Hij is robuust en eenvouding in gebruik. De hoekjes worden 
eenvoudig in het magazijn ingebracht en met de spanbeugel gezekerd.

Art.-nr. Omschrijving

BO 3700970 Pointix snelnietapparaat

Rombushoeknietjes

 Breedte 11 mm · Verpakkingseenheid 2000 stuks

Art.-nr.

BO 3700972 Rombushoeknietjes

Driekantige hoeknietjes

 Breedte 11 mm · Verpakkingseenheid 2000 stuks

Art.-nr.

BO 3700975 Driekantige hoeknietjes
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04 Reinigen
Reinigingsproducten
Bohle biedt voor bijna alle vervuilingen een passend reinigingsmiddel. Voor de aansluitende behandeling vindt u een groot product gamma in het 
hoofdstuk oppervlaktebehandeling.

Bohle Citrus Glasreiniger met bedrijfslogo
Het ideale reclamemiddel voor uw bedrijf: 
De Bohle glasreiniger in de eindverbruiker-fles met uw eigen label! 

Kenmerken: 
·  Stuur uw eigen logo of visitekaartje in beeldformaat aan info@bohle.nl 
·  Stuur ook de adres- en tekstinformatie meer die op het etiket gedrukt  
 moeten worden mee. 
·  Wanneer u een eigen huisstijl heeft, vermeld dan ook het lettertype. 
·  Let erop dat bij beeldmotieven aan alle zijden een rand ontstaat van  
 3mm. 
·  De tekst kan niet kleiner gedrukt worden dan 7 pnt. 
·  U ontvangt van ons een PDF met een ontwerp die voor akkoord   
 teruggestuurd dient te worden.

 Inhoud 500 ml · incl. Sproeikop · Geur frisse citrusgeur · 
Verpakkingseenheid 40 flesjes · Streepvorming geen · Verbruik zeer 
spaarzaam · Reinigingskracht extreem hoog · Eigenschap: gaat nieuwe 
vervuiling tegen · min. Afname 120 flesjes · Etiketgrootte breedte 65 mm, 
hoogte 90 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5107808 Citrus Glasreiniger met bedrijfslogo
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Bohle glasreiniger Citrus power
De Bohle profi-glasreiniger met citrus power formule overtuigt door 
extreem hoge reinigingskracht en streeploze glans. Bohle citrus power 
is ideaal voor ramen, spiegels, glazen meubels, hoogglansoppervlakken, 
werkplekken, keukenapparatuur en nog veel meer. Zelfs in het woonbereik, 
op autroruiten en gladde binnenoppervlakken in auto‘s zorgt de Bohle 
citrus power voor absolute zuiverheid.

 Inhoud 500 ml · incl. Sproeikop · Geur frisse citrusgeur · 
Verpakkingseenheid 40 flesjes · Streepvorming geen · Verbruik zeer 
spaarzaam · Reinigingskracht extreem hoog · Eigenschap: gaat nieuwe 
vervuiling tegen

Art.-nr. Omschrijving

BO 5107809 Bohle glasreiniger Citrus power

Glasreiniger Bohle Premium
Ideaal voor ramen, spiegels, autoruiten en andere glas oppervlakken, gaat 
nieuwe vervuiling tegen · geen streepvorming · zonder drijfgas · bij 12 
flessen 3 sproeikoppen · goed biologisch afbreekbaar

Let op: niet geschikt voor UV-verlijming! Alleen geschikt voor reiniging na 
de verlijming!

Art.-nr. Inhoud

BO 5107805 fles 1 liter

BO 5107810 Sproeikop
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Glasreiniger Bohle Premium kan

Art.-nr. Inhoud

BO 5107806 kan 25 liter

BO 5107807 kan 12 liter

BO 5107803 Tapkraan voor BO 5107806

BO 5107804 Tapkraan voor BO 5107807

Bohle speciaalreiniger
Ideaal als voorreiniger van glasverlijmingen en verzegelingswerk. De Bohle speciaalreiniger ontvet en reinigt glas, 
metaal, keramiek en rubber. Door de speciale samenstelling wordt een absolute poriëndiepe reiniging bereikt. 
 · Speciaal geschikt om te gebruiken bij UV-verlijming.

Art.-nr. Inhoud · incl. 

BO 5107910 Verstuiver, navulbaar 0,25 liter · Sproeikop

BO 5107911 Navulverpakking 1 liter

BO 5107912 Navulverpakking 27 liter

Glasreiniger Bohle Professional
In praktische spuitbus met milieuvriendelijk drijfgas · eenvoudig 
opsproeien en nawrijven -- klaar · geschikt voor glazen ruiten, gladde 
kunststof oppervlakken , spiegels, autoruiten, tegels, voor werkplaats 
en woning, vitrines en etalages, zorgt voor spiegelgladde, streeploze 
oppervlakken · Uitstekend geschikt voor het reinigen van glasdelen na het 
fusen. ·  
 
Let op: niet geschikt voor voorreiniging! Alleen geschikt voor reiniging na 
de verlijming! 

Vanaf 672 stuks met private label verkrijgbaar

Art.-nr. Omschrijving

BO 5107900 Spuitbus a 660 ml
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Cerium polijstgel
 Cero-Gel is een hoogwaardig polijstmiddel op basis van ceriumoxide 
een product dat zijn weerga niet kent. Kenmerkt zich door haar hoog 
reinigend vermogen en bijzondere glans van het gepolijste oppervlak. 
Cero-Gel is speciaal ontwikkeld voor de kozijn- en glasindustrie om 
haarkrassen, beginnende glascorrosie of vervuiling door cement-, beton- of 
siliconensluier eenvoudig en veilig te verwijderen. Door het gebruik van 
hoogwaardige componenten is het mogelijk om de gel doeltreffend en zeer 
exact te gebruiken. De Cero-Gel eenvoudig opspuiten en gelijkmatig met 
de hand en bijvoorbeeld een lichtvochtige microfiberdoek of polijstdoek 
met ronddraaiende bewegingen inwrijven. Bij hardnekkige vervuilingen 
kunt u het beste polijsten met een handmachine. De goedkoopste variant 
is de Bohle polijstvilt BO 5007901 en een accuboormachine of bij grotere 
oppervlakken de glaspolijstmachine Flex BO 5300803 in combinatie met de 
viltschijf BO 5300811. Napolijsten doet u met BO 5008003 Radora Brillant 
of met schoon water. 

Voordelen: 
- Handige sprayfles 
- Eenvoudig aan te brengen en direct inzetbaar 
- polijstgel druppelt niet naar beneden bij verticaal glas 
- in iedere positie te gebruiken 360° 

Inzetbereik en doelgroepen
 - Oppervlaktepolijstmiddel glas, steen, keramiek, natuursteen - 
Glashandwerk- en industrie 
- Kozijnbouw 
- Gevelreiniger 
- Solarglasreiniging 
- Haarkrassen polijsten

 Tip: De optimale polijsttemperatuur van het oppervlak is 50-60°C. 
Voor het voorkomen van plaatselijke oververhitting of zelfs glasbreuk moet 
het oppervlak tijdens het tijdens het polijsten gekoeld worden met helder 
leidingwater.

Art.-nr.

BO 5008004

Poetspapier Economy 2-laags 420 blad
Poetspapier · wit · 2-laags · Bijhorende afroller BO 5141616

 Aantal

Art.-nr. Omschrijving

BO 5141617 Poetspapier
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Poetspapier Economy 2-laags 1000 blad
1000 vel · 2-laags · recyclingtissue · vel 24 x 38cm (b x l) · 2 x 18 g/m²

 Verpakkingseenheid 2 stuks

Art.-nr. Kleur

BO 5141621 Blauw

BO 5141620 Wit

Poetspapier Premium 4-laags 1000 blad
Poetspapier · 4-laags · wit · Bijhorende afroller BO 5141616

 Gewicht 4 x 17 g/m² · Aantal 1000 vellen à 38 x 38cm (b x l)

Art.-nr. Omschrijving

BO 5141625 Poetspapier

Poetsdoekafroller
Poetsdoekafroller als vloerstandaard voor grote rollen . met vuilniszakhouder . poetspapier rol niet bij levering 
inbegrepen.

Art.-nr. Omschrijving

BO 5141616 Poetsdoekafroller

Microfiber doeken Economy
Voor het streepvrij reinigen van alle gladde en poreuze oppervlakken ook zonder chemische hulpmiddelen · 
meervoudig wasbaar tot 90°C

 Maat 40 x 38 cm · Gewicht ca. 100 g/m² · Materiaal: Vezeldoek · Verpakkingseenheid 10 stuks

Art.-nr. Kleur

BO 5141640 blauw

Microfiber doeken Premium
Microfiber doeken zijn er om behandelde en onbehandelde glasoppervlakken te drogen en op te poetsen in 
industriekwaliteit.

Art.-nr. Inhoud

BC 5056000 10 stuks

Speciale UV-poetsdoek
Textielachtige polijst- en poetsdoek · 70 % viscose, 30 % polyester · voor het afnemen van vloeibare en vaste stoffen 
van krasgevoelige oppervlakken · dispenser 275 doeken · bijzonder geschikt voor het verwijderen van lijmresten na de 
voor-uitharding

 Gewicht 50 g/m² · Afmeting doeken 40 x 38 cm · Kleur wit

Art.-nr. Omschrijving

BO 5141630 Speciale UV-wisdoek
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Inwasser met vacht
Inwasser met pluisvrije vacht, eenvoudig te verwisselen vacht voor algemene reinigingswerkzaamheden op 
glasoppervlakken.

Art.-nr. Breedte · Omschrijving

BO 5553200 35 cm

BO 5553300 45 cm

BO 5553400 Inwasvacht · 35 cm

BO 5553500 Inwasvacht · 45 cm

Trekker
Staal, roestvast

Art.-nr. Omschrijving · Breedte

BO 5551200 Ruitenwisser-greep

BO 5551225 Raamtrekker met rubber strip · 25 cm

BO 5551300 Raamtrekker met rubber strip · 35 cm

BO 5551400 Raamtrekker met rubber strip · 45 cm

Trekker Economy
Ideaal als goedkope give-a-way- aan uw klanten! · Kunststof trekker met zachte flap voor streeploos schone 
oppervlakken. Inclusief ophanghaak.

 Breedte 23 cm · Verpakking 25 stuks

Art.-nr.

BO 5107811

Staalwol
Fijnheid nr. 00 · optimale kwaliteit · langvezelig · taai · goede grip · optimale polijst- en slijpwerking, daarbij zeer 
elastisch en gelijkmatig werkend · goed deelbare strengvorm

Art.-nr. Omschrijving · fijnheid

BO 5141634 Kartonnen rol á 100 g · 0

BO 5141635 Kartonnen rol á 200 g · 0

BO 5141605 Kartonnen rol á 100 g · 00

BO 5141601 Kartonnen rol á 200 g · 00

BO 5141631 Kartonnen rol á 100 g · 000

BO 5141632 Kartonnen rol á 200 g · 000

BO 5141636 Spoel á 5 kg · 0

BO 5141602 Spoel á 5 kg · 00

BO 5141633 Spoel á 5 kg · 000

BO 5141637 Spoel á 5 kg · 0000
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Reinigingskwast
Zuivere, lichte kwast · rood koordband · Made in Germany

 Diameter 42 mm · Borstellengte ca. 60 mm

Art.-nr.

BO 5141500 Reinigingskwast

Handveger
Zuivere, lichte borstel · 1-rijig · voor het voorreinigen van gezandstraald glas

 Borstellengte ca. 55 mm · Maat 170 x 23 mm

Art.-nr.

BO 5141600 Handveger

Tafelrolborstel Fluppi
Glassplinters en andere verontreinigingen kunnen niet alleen de volgende glasplaat beschadigen maar ook letsel 
veroorzaken. De tafelrolborstel “Fluppi” is de kleinste van de wereld en werkt zonder stroom. Borstel eenvoudig 
met de mechanische rolborstel over de het oppervlak en verzamel alle splinters in de kunststof behuizing. De 
tafelrolborstel werkt op dezelfde manier als een grote tapijtrolborstel. Kan na ieder gebruik snel en gemakkelijk 
uit elkaar gehaald worden. Een onontbeerlijk hulpmiddel voor uw werkplek - ook geschikt voor kruimels op de 
ontbijttafel, tapijten, voetmatten in de auto en nog veel meer.

Art.-nr.

TG 070 Tafelrolborstel
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05 Foliesystemen
Noodbeglazingsfolie

Bohle Noodbeglazingsfolie
De Bohle noodbeglazingsfolie is een nood-reparatieplakfolie, dat speciaal ontwikkeld is voor de snelle en goedkope reparatie van gebroken glas 
in kozijnen, deuren, scheidingswanden en spiegels.De folie bestaat uit een halfstijve, extreem scheurbestendige polyesterfolie in combinatie 
met een oplosmiddelvrije acrylaatlijm, die zich permanent aan glas hecht en voor 85% lichtdoorlatend is.De kleefzijde is voorzien van een laag 
perkamentpapier met een rasterpatroon, om het snijden makkelijker te maken. 

 Rol 15 m · Dikte Folie 175 µm

Eigenschappen

·  kan in een paar seconden en   
 zonder gereedschap aangevracht  
 worden 
·  is zeer veilig, geen risico door   
 glassplinters 
·  geen schade aan het aanzicht,   
 geen verlies van daglicht 
·  heeft 1/3 aan de scheurvastheid  
 van staal voor bijzonder hoge   
 veiligheid 
·  geruisloos, geen overlast van   
 zagen en timmeren bij   
 het afdekken van het raam door  
 houten board 
·  geen glassnijden op locatie nodig  
 zoals bij reparatie door floatglas 
·  bijna onzichtbaar, geen   
 uitnodiging voor inbrekers 
·  compleet resistent voor alle   
 weersomstandigheden 
·  ideaal voor reparatie van PVC   
 ramen en dubbelbeglazing

Art.-nr. Breedte

BO 6002570 500 mm

BO 6002571 1000 mm
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Alle folies zijn voorzien van een absoluut transparante lijmlaag, die een duurzame en blaasvrije hechting van de folie op het glas mogelijk maakt. 
Het opbrengen van de folie kan probleemloos in ingebouwde toestand zonder vervuiling en zonder storing van het arbeidsproces. Op alle folies is 
een 2 jarige garantie (buiten BO 5105145/46) van toepassing met betrekking tot scheurvorming, vergeling en delaminatie.

Foliesystemen

Zelfklevende beschermfolie, blauw
Optimale oppervlaktebescherming bij schilder-, stuc- en gevelwerkzaamheden · oplossing voor veilig en snel afdekken 
van gevoelige oppervlakken (Glas, keramiek, hout, pvc, en RVS) · bestand tegen water, chemische invloeden en 
mechanische beschadiging 

 Rol 100 m

Art.-nr. Breedte · Lengte

BO 5105145 50 cm · 100 m

BO 5105146 100 cm · 100 m

Splinterbeschermfolie, helder
Bescherming van beglazingen · verhoogd weerstandsvermogen van glas tegen druk, slagen en stoten · polyesterfolie 
verhindert verwondingen en materiële schade door splinters - absorbeert tot 98 % van de UV-straling 

 Breedte 1,52 m · Dikte Folie 120 µm

Art.-nr. Rol

BO 5105143 10 m

BO 5105153 30,5 m

Anti-inkijkfolie, wit mat
Voor weinig geld bereikt men met de Anti-inkijkfolie dezelfde, uitstekende werking als met speciaal glas - robuuster 
tegen geweld · absorbeert tot 96% van de UV-straling ·folie 

 Breedte 1,52 m · Rol 10 m · Dikte Folie 65 µm

Art.-nr.

BO 5105144 Anti-inkijkfolie, wit mat

Reflectiefolie, zilver
Vermindering van de zonne-energie tot 70 % · absorbeert tot 98 % van de UV-straling, die voor het verbleken van 
behang, textiel en meubels verantwoordelijk is  

 Breedte 1,52 m · Rol 10 m · Dikte Folie 50 µm

Art.-nr.

BO 5105141 Reflectiefolie, zilver



266 Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Reflectiefolie, zilver donker
Vermindering van de zonne-energie tot 79 % · absorbeert tot 98 % van de UV-straling, die voor het verbleken van 
behang, textiel en meubels verantwoordelijk is 

 Breedte 1,52 m · Rol 10 m · Dikte Folie 50 µm

Art.-nr.

BO 5105142 Reflectiefolie, zilver donker

Folie in zandstraaloptiek
Hoogwaardige in zandstraaloptiek

 Breedte 1,52 m

Eigenschappen

·  Ideaal om achteraf aan te   
 brengen als zichtbescherming of  
 vormgevingselement. 
·  Volledig of deels bedekking van  
 het glas 
·  Productie van folies als decoratie 
·  De beplakte plaat is nagenoeg   
 niet te onderscheiden van een   
 gesatineerde/gezandstraalde   
 plaat. 
·  Folie kan bij schade snel   
 vervangen worden. 
·  Zeer eenvoudig te onderhouden 
·  Lichte verwerking

Art.-nr. Breedte · Lengte

BO 5105148 1,52 m · 10 m

BO 5105149 1,52 m · 25 m



06

Gl
as

ze
tte

n

267Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Folie in etsoptiek
Hoogwaardige folie in etsoptiek

 Breedte 1,22 m

Eigenschappen

·  Ideaal om achteraf aan te   
 brengen als zichtbescherming of  
 vormgevingselement. 
·  Volledig of deels bedekking van  
 het glas 
·  Productie van folies als decoratie 
·  De beplakte plaat is nagenoeg   
 niet te onderscheiden van een   
 gesatineerde/gezandstraalde   
 plaat. 
·  Folie kan bij schade snel   
 vervangen worden. 
·  Zeer eenvoudig te onderhouden 
·  Lichte verwerking

Art.-nr. Breedte · Lengte

BO 5105138 1,22 m · 10 m

BO 5105139 1,22 m · 25 m
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06 Handdruk- en 
accukitpistolen

Handdruk- en accukitpistolen
In ons programma vindt u voor elke afdichting het passende apparaat: van handpistool via luchtdrukpistolen tot aan accupistolen.

Handdrukspuit „COX“
Met nalooprem

 Voor kokers 310 ml

Art.-nr. Omschrijving

BO 5104900 Handdrukspuit „COX“

Handdrukspuit „COX“ · halve koker
Met draaibare halve schaal · robuust mechanisme met gepantenteerde klembeschermer 

 Voor kokers 310 ml

Art.-nr. Omschrijving

BO 5104902 Handdrukspuit „COX“

Aluminium handdrukspuit H40
Voor de professional · gemakkelijk en slijtvast · kokerhouder van staal met nyloncoating · geen nalopen van de kit

 Voor kokers 310 ml

Art.-nr. Omschrijving

BO 5105040 Aluminium handdrukspuit H40

Handdrukspuit H14
Van glasvezel · kokerhouder van staal met nyloncoating · Voordelen van deze handdrukspuit zijn de handzaamheid en 
de lange levensduur · geen nalopen van de kit

 Voor kokers 310 ml

Art.-nr. Omschrijving

BO 5105014 Handdrukspuit H14
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Persluchtpistool
Met reduceerventiel, gesloten uitvoering · traploze toevoer 

 Lengte Aluminium buis 215 mm · Diameter Buis 50 mm · Voor kokers 310 ml

Art.-nr. Omschrijving

BO 5104930 Persluchtpistool

BO 5104933 Dopmoer

Persluchtpistool
Met reduceerventiel · gesloten uitvoering · met kunststof spuitkop, spuitkophouder en adapter · gesloten uitvoering · 
traploze toevoer 

 Lengte Aluminium buis 465 mm · Diameter Buis 50 mm · Voor foliezakken 600 ml

Art.-nr. Omschrijving

BO 5104932 Persluchtpistool

BO 5104933 Dopmoer

Handdrukpistool
Gesloten uitvoering · traploze toevoer 

 Lengte Aluminium buis 215 mm · Diameter Buis 50 mm · Voor kokers 310 ml

Art.-nr. Omschrijving

BO 5104905 Handdrukpistool

BO 5104933 Dopmoer

Handdrukpistool
Gesloten uitvoering · met kunststof spuitkop, spuitkophouder en adapter · traploze toevoer 

 Lengte Aluminium buis 405 mm · Diameter Buis 50 mm · Voor foliezakken 600 ml

Art.-nr. Omschrijving

BO 5104908 Handdrukpistool

BO 5104909 Adapter voor foliezakken

BO 5104933 Dopmoer

Spuitkophouder
Ter gebruik met handdruk- of persluchtpistolen 

 Materiaal: kunststof

Art.-nr.

BO 5104914 Spuitkophouder
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Speciale spuitkop
Passend voor handdruk- of persluchtpistolen voor foliezakken

 Materiaal: kunststof · Verpakkingseenheid 10 stuks

Art.-nr.

BO 5104913 Speciale spuitkop

Adapter voor kunststof spuitkop
De adapter kan bij gebruik van foliepistolen op de spuitkophouder geschroefd worden, zodat de gangbare 
kokerspuitkoppen gebruikt kunnen worden

 Materiaal: kunststof

Art.-nr.

BO 5104920 Adapter voor kunststof spuitkop

Spuitkoppen
Rond

 Voor Spuitkophouder BO 5104914 · Materiaal: kunststof · Verpakkingseenheid 10 stuks

Art.-nr. Kleur · Diameter · Omschrijving

BO 5104915 wit · 6 mm

BO 5104916 blauw · 9 mm

BO 5104917 rood · 13 mm

BO 5104918 grijs · om te kunnen knippen

BO 5104919 zwart · met slang-aansluiting

Kokermes
Voor het openen van kokers · braamvrij afsnijden van kokerspuitkoppen

Art.-nr. Omschrijving

BO 5166400 Kokermes



06

Gl
as

ze
tte

n

271Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Afstrijkspatel

Afstrijkspatel vulkolan
Voor het gladstrijken van verzegelingen

 Lengte 90 mm · Breedte 90 mm · Dikte 5 mm · Materiaal: vulkolan

Art.-nr. Omschrijving

BO 5166301 Afstrijkspatel

Afstrijkspatel van niet hechtend kunststof
Nr. 568 

 Lengte 85 mm · Breedte 80 mm · Dikte 7 mm · Materiaal: van niet hechtend kunststof

Art.-nr.

BO 5166303 Afstrijkspatel



|

272 Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

07 Werkbeveiliging
Handschoenen
Uw veiligheid en gezondheid staan bij ons voorop. Daarom werd het arbeidsveiligheidassortiment van Bohle zorgvuldig geselecteerd. Koop goede 
kwaliteit voor de juiste prijs.

PowerGrab KEVLAR® KEV Thermo
De beproefde PowerGrab-serie biedt nu ook weerstandsvaste, kouderesistente handschoenen. Een compleet gecoat duimbereik zorgt voor betere 
bescherming.Anders dan bij reeds verkrijgbare handschoenen waarbij het duimbereik ongecoat en daarmee onbeschermd is, biedt de Power-grab 
serie een compleet gecoate duim waardoor deze beschermd wordt en tegelijkertijd uitstekende grip biedt.

 Snijbescherming: 3

Eigenschappen

·  Meer warmte
 Door de acrylvoering kan ook bij  
 kou gewerkt worden. 
·  Materiaalkwaliteit
 Proteine, chemische stoffen en
 geurtjes in de stof werden 
 verwijderd voor fabricage, om   
 allergische reacties tot een   
 minimum te reduceren. 
·  Veiligheid
 De toegevoegde coating van  
 het duimbereik garandeert het   
 belangrijkste: veiligheid. 
·  Grip
 De revolutionaire MicroFinish   
 coating zorgt voor een 
 uitstekende greep bij droge- en 
  natte omstandigheden. 
·  Comfort
 Maximaal comfort en minimale  
 vermoeidheid door de naadloze  
 voering en ergonomisch design.

Art.-nr. Maat

BO 5017548 8 / M

BO 5017549 9 / L

BO 5017551 10 / XL

BO 5017552 11 / XXL
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PowerGrab KEVLAR® KATANA 
KEVLAR - snijbescherming - handschoen van met staal versterkt kevlar, met bijzonder hoge snijweerstand · blauwe 
latexcoating aan binnenkant, goede grip · ademend materiaal aan achterzijde van de hand · getest volgens DIN EN 
388 CAT II

 Snijbescherming: plus 5

Art.-nr. Maat

BO 5017533 8 / M

BO 5017534 9 / L

BO 5017535 10 / XL

BO 5017536 11 / XXL

PowerGrab KEVLAR® KEV
KEVLAR® - snijbescherming – handschoen met snijweerstand 5 · door 20% meer Kevlarweefsel · blauwe latexcoating 
aan binnenkant, daardoor goede grip · ademend materiaal aan hand-achterzijde · getest volgens DIN EN 388 · 
alternatief met verlengde polsbescherming. · Let op! Bij dit product is de snijbestendigheid op last van de leverancier 
veranderd van 5 naar 4.

 Snijbescherming: 4
Art.-nr. Maat · Omschrijving

BO 5017500 11 / XXL · 

BO 5017501 10 / XL

BO 5017502 9 / L

BO 5017503 8 / M

BO 5017504 11 / XXL · met polsbeschermer

BO 5017505 10 / XL · met polsbeschermer

BO 5017506 9 / L · met polsbeschermer

BO 5017507 8 / M · met polsbeschermer

PowerGrab KEVLAR® KEV4
KEVLAR® - snijvaste- handschoen met extreem goede grip door de microfinish met open poriën. Coating van latex · 
ademend materiaal aan hand-achterzijde · getest volgens DIN EN 388 · alternatief met verlengde polsbescherming 
(snijweerstand 4)

 Snijbescherming: 4

Art.-nr. Maat · Omschrijving

BO 5017508 11 / XXL · 

BO 5017509 10 / XL

BO 5017510 9 / L

BO 5017511 8 / M

BO 5017512 11 / XXL · met polsbeschermer

BO 5017513 10 / XL · met polsbeschermer

BO 5017514 9 / L · met polsbeschermer

BO 5017515 8 / M · met polsbeschermer
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ActiveGrip Advance KEVLAR® KEV

Kenmerken:
Geschikt voor de meeste 

soorten isolatieglas (zoals 
LowE)

Kevlar handschoen fijngebreid met extreem hoge grip door nitrilcoating met open porien. · Door de hoogwaardige 
nitrilcoating zeer goede mechanische eigenschappen en oliebestendigheid. · Universeel inzetbaar · getest volgens 
DIN EN 388 CAT II

 Snijbescherming: 3

Art.-nr. Maat

BO 5017529 8 / M

BO 5017530 9 / L

BO 5017531 10 / XL

BO 5017532 11 / XXL

Werkhandschoen PowerGrab Plus
Naadloos katoen/polyester-weefsel · binnenkant hand en vingertoppen met latexcoating in microfinish, daardoor een 
extreem goede grip · goede bescherming voor mechanische risico’s · universeel inzetbaar · ademende rugzijde · getest 
volgens DIN EN 388

 Snijbescherming: 2

Art.-nr. Maat

BO 5017520 11 / XXL 

BO 5017521 10 / XL

BO 5017522 9 / L

BO 5017523 8 / M

Werkhandschoen PowerGrab Plus
Naadloos katoen/polyester-weefsel · binnenkant hand en vingertoppen met latexcoating, daardoor een extreem 
goede grip · goede bescherming voor mechanische risico’s · universeel inzetbaar · ademende rugzijde · getest volgens 
DIN EN 388 

 Snijbescherming: 1

Art.-nr. Maat

BO 5017516 11 / XXL 

BO 5017517 10 / XL

BO 5017518 9 / L

BO 5017519 8 / M
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Werkhandschoenen ActivGrip Advance 

Kenmerken:
Geschikt voor de meeste 

soorten isolatieglas (zoals 
LowE)

Naadloze fijngebreide handschoen van Nylon met extreem hoge grip door de openporien microfinish coating 
van Nitril. · Door de hoogwaardige nitrilcoating zeer goede mechanische eigenschappen en oliebestendigheid. · 
Universeel inzetbaar · getest volgens DIN EN 388 CAT II

 Snijbescherming: 1

Art.-nr. Maat

BO 5017525 8 / M

BO 5017526 9 / L

BO 5017527 10 / XL

BO 5017528 11 / XXL

Veiligheids-handschoenen van chroom-geitennappaleer
Handschoen voldoet aan de ongevallenpreventievoorschriften VGB 1, Beschermhandschoen · informatieblad · 
DIN 4841 · manchet van gespleten leer, minste 15 cm lang · vijf-vinger-handschoen · vingertoppen vrij · manchet 
geperforeerd · duim, wijsvinger en binnenhand door geitenleervoering versterkt · met klittenbandsluiting 

 Maat 35 cm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5007503 Veiligheids-handschoenen van chroom-geiten-nappaleer

Polsbescherming
Pols- en armbescherming van tricot, met duimopening voor goede houvast, zeer goede pasvorm en ventilatie, één 
maat 

 Totale lengte ca. 300 mm · Snijbescherming: 3

Art.-nr. Maat

BO 5007509  één maat

Polsbescherming stevig leer geperforeerd
Stevig leer · geperforeerd · met klittenbandsluiting · randen van chroomleer gemaakt 

 Snijbescherming: 2

Art.-nr. Maat · Breedte

BO 5207704  één maat · 145 mm

BO 5207724  één maat · 200 mm

Polsbescherming stevig leer bijgesneden
Chroom-splitleder · kanten zijn dubbel gestikt · aan de binnenzijde breed elastiek 

 Lengte 150 mm · Snijbescherming: 2

Art.-nr. Maat

BO 5207707  één maat
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Handlappen
Van natuurrubber · éénzijdig opgeruwd · voor het greepvast dragen van glas 

Art.-nr. Lengte · Breedte · Dikte · Omschrijving

BO 5007700 170 mm · 130 mm · 2 mm · met duimgat

BO 5007702 220 mm · 150 mm · 2 mm · met sleuf

BO 5007703 1400 mm · 130 mm · 2 mm

Wegwerphandschoenen Dermatril
Zeer goede chemische bestendigheid in vergelijking met gebruikelijke latex-wegwerphandschoenen · dispenserbox

 Chemicaliën-beschermingsklasse cat. III · Vermogen 3

Art.-nr. Maat · Inhoud

BO 5007516 11 · 100 stuks

BO 5007510 10 · 100 stuks

BO 5007519 9 · 100 stuks

BO 5007520 8 · 100 stuks

Wegwerphandschoenen, latex
Wegwerphandschoen van latex. Bescherming tegen geïrriteerde huid of allergische reacties bij gebruik van 
chemicaliën

Art.-nr. Maat · Inhoud

BC 5050300 L (8-9) · 100 stuks

Katoenen handschoenen
Gebroken wit · met aangesneden duim · tweezijdig te dragen · minder naden

Art.-nr. Maat

BO 3400000  één maat
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Schorten

Werkschort KEVLAR® vormig, kort (2 inkepingen)
Werkschorten van Kevlar-weefsel , verstelbare riemen · bijzonder stabiele 
kwaliteit · opgestikte zak van splitleer met vakje voor glassnijder

 Lengte 60 cm · Breedte 60 cm · Snijbescherming: 5

Art.-nr. Omschrijving

BO 5007615 Werkschort

Werkschort chroom-kernsplitleder vormig, kort (2 inkepingen)
Dik leer · bijzonder stabiele kwaliteit · verstelbare riem

 Lengte 60 cm · Breedte 60 cm · Snijbescherming: 2

Art.-nr. Omschrijving

BO 5007603 Met zak

BO 5007602 Zonder zak

Werkschort chroom-kernsplitleder Lengte
Dik leer · bijzonder stabiele kwaliteit · verstelbare riem

 Lengte 100 cm · Breedte 80 cm · Snijbescherming: 2

Art.-nr. Omschrijving

BO 5007601 Met zak

BO 5007600 Zonder zak
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Slijperschort
Eenzijdig met PVC gecoat · olie-, zuur- en chemicaliënbestendig · met ogen en schouderbanden

 Lengte 120 cm · Breedte 80 cm

Art.-nr.

BO 5007604 Slijperschort

Glaszettersschort
Groen - twee kleine zakken voor glassnijders en twee aan de zijkant opgenaaide zakken - 1 maat

Art.-nr.

BO 5007605 Glaszettersschort

Overige

Veiligheidshelm DIN 4840
Helmklep PE - regengoot - ventilatieopeningen aan de zijkant - steekzakken voor gezichts-/gehoorbescherming - 
vier-punt-riem met zweetband · vormbestendig tot 70°C en duurzaam zelfs bij -40°C · mag volgens de wetgeving niet 
langer dan 5 jaar gedragen worden · na een harde klap mag deze helm niet meer gebruikt worden !

Art.-nr. Omschrijving

BO 5007606 Veiligheidshelm DIN 4840

Beschermbril Economy
Panoramabril · anti slip kunststof sportmontuur, in lengte en breedte verstelbaar · met anti-aanslagcoating · volgens 
richtlijn voor de bouw 89/686/EWG, en CE-gekenmerkt. · DIN EN166:2002-4

Art.-nr. Omschrijving

BO 5007614 Beschermbril
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Beschermbril Premium
UV-beschermingsbril volgens EN 170 . zichtglazen grijs . krasvast + anticondens . beugel verstelbaar . levering incl. 
brillenband

Art.-nr. Omschrijving

BO 5007613 Beschermbril

Hoofdbeugel-gehoorbeschermer
Tegen tijdelijk lawaai zonder extreme lawaaipieken · verstelbare oordoppen

 isolerende werking

Art.-nr.

BO 5007609 Hoofdbeugel-gehoorbeschermer

Masker ter bescherming van de luchtwegen
Filterend halfmasker · voorgevormd · met uitadem-ventiel

 beschermend vermogen

Art.-nr.

HW 7072 Masker ter bescherming van de luchtwegen

Gehoorbeschermingsstop origineel 3M
Met CE-teken (EN 352) · extra zacht ·kan het geluidsniveau tot 41 dB (bij 4.000 Hz) verminderen · door de speciale 
samenstelling van het materiaal past de stop zich aan iedere gehoorgangvorm aan.

 SNR-waarde 28 dB

Art.-nr.

BO 5007611 Gehoorbeschermingsstop
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08 Montage van autoruiten
Montage van autoruiten

Klemprofiel

Kleine tip: Het gebruik 
van het silicone-glijmiddel 
Lobosil art.-nr. 30 004 99 
vereenvoudigt het bewer-

ken van klem- en indrukpro-
fielen.

Van rubber · zwart · de rubberen klemprofielen zijn zo afgebeeld dat de ruitenhouder (A) steeds naar boven en de 
sponninghouder (B) naar beneden wijst · de aangegeven buigradiussen (r) zijn de kleinste afmetingen · alle gegevens 
in mm

 Kleur zwart · Materiaal: zwart rubber 

Art.-nr. A · B · C · D · E · F · r · Verpakkingseenheid

BO 5210101 5 · 3 · 7,5 · 18 · 7,5 · 8,0 · 90 mm · 20 m

BO 5210102 8 · 4 · 8,5 · 25 · 12,5 · 10,0 · 100 mm · 15 m

BO 5210106 6 · 3 · 7,5 · 19,5 · 12,5 · 9,5 · 100 mm · 15 m

BO 5210108 4 · 3 · 7,0 · 16 · 7,0 · 7,0 · 80 mm · 20 m

BO 5210109 6 · 4 · 7,5 · 19 · 12,5 · 9,5 · 100 mm · 15 m

Klem en indrukprofiel

 Breedte 7,5 mm · Hoogte 9,5 mm · Materiaal: zwart rubber 

Art.-nr. Verpakking

BO 5210220 25 m

BO 5210200 15 m

Verstekschaar Premium “Löwe“
Met verstekaanslag voor het op 45° knippen · voor het knippen van douchedeurafdichtingen, rubberprofielen, 
sliplijsten en vlakke inlage‘s van hout en kunststof · Made in Germany

 Afwerking glanzend verzinkt

Art.-nr. Omschrijving

BO 5109700 Verstekschaar

BO 5109701 Vervangmessen
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Gereedschapsset voor autoruitmontage
In kunststof tas · bestaande uit telkens 1 stuks: gereedschap voor het monteren van ruiten, gereedschap voor 
vulprofielen met verwisselbaar geleidingsoog, imbussleutel, montageaanwijzing voor de montage van klemprofielen

Art.-nr. Omschrijving · Bij levering zijn inbegrepen

BO 5312700 Gereedschapsset

BO 5312901 Geleidingen voor vulprofielen · 2 stuks

Pezentrekker, greepl. 125 mm
Voor vulprofielen met een verwisselbaar geleidingsoog (8 mm) en een imbussleutel

Art.-nr.

BO 5312800 Pezentrekker, greepl. 125 mm

Gereedschap v. autoruitmontage
Voor de montage van ruiten in een klemprofiel

Art.-nr.

BO 5313000 Gereedschap v. autoruitmontage

Lobosil siliconen glijmiddel
FCKW-vrij smeer- en glijmiddel, uitstekend geschikt voor de eenvoudige verwerking van klem- en vulprofielen.

Art.-nr. Inhoud

BO 3000499 400 ml



|

282 Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

09 Glas in lood
Soldeertechniek
De volgende pagina‘s bevatten een kleine samenvatting uit ons brede assortiment aan soldeerproducten.

Stearine-olie
Stearineolie

Art.-nr.

BO 5310800

Salmiaksteen
Voor het reinigen van koperloodstiften · in kunststof potje

 Maat 100 x 45 x 20 mm

Art.-nr.

BO 5311200

Electro-soldeerbout 
Voor glas-in-lood · met stootvast, ingegoten verwarmingselement · doorsteekbaar, tweezijdig koperstuk

 Vermogen 110 W · Diameter 9,5 mm

Art.-nr. Omschrijving · Diameter

BO 5310400 Soldeerbout

BO 5310401 Reserve soldeerstift · 9,5 mm

Electro-soldeerbout 
Voor glas-in-lood · met stootvast, ingegoten verwarmingselement · doorsteekbaar, tweezijdig koperstuk

 Vermogen 180 W · Diameter 15 mm

Art.-nr. Omschrijving · Diameter

BO 5310500 Soldeerbout

BO 5310501 Reserve soldeerstift · 15 mm
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Energieregelaar met soldeerbout-standaard
Regelt de soldeerbout traploos tussen 0 en 100%

 Belastbaarheid tot 350 W

Art.-nr.

BO 5311300

Gereedschappen voor glas-in-lood

Sjabloonscharen
Voor het snijden van patronen voor glas-in-lood of Tiffany · zware uitvoering

Art.-nr. Omschrijving

BO 5367600  Kern 1,50 mm

BO 5367400  Kern 1,75 mm

Loodhamer
Met geslepen kop en steel van essen

 Gewicht 100 g

Art.-nr.

BO 5310300

Loodnagels

 Lengte 36 mm · Materiaal: staal gehard en geslepen

Art.-nr. Verpakkingseenheid

BO 5310230 100 stuks
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Loodophalen en -aandrukker
Met het vlakke eindstuk worden loodprofielen dichtgedrukt

 Voor Looddikte 4 - 6 mm

Art.-nr.

BO 5310101

Loodstrekker
Hoogwaardige uitvoering

 Materiaal: Aluminium

Art.-nr.

TG 2550
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www.BriteGuard.com

BriteGuard® – de slimme oppervlaktebescherming

Wat is BriteGuard® voor gladde oppervlakken?

BriteGuard is een productmerk van Bohle. Sinds de jaren 90 ontwikkelen, produceren en verkopen wij producten voor de glasbewerking 
en -veredeling. Wat u ook met glas wilt doen, onze brede assortiment biedt altijd de passende producten en oplossingen - ook voor het 
beschermen van oppervlakken. Met BriteGuard is het Bohle gelukt, een beschermingssysteem voor oppervlakken te ontwikkelen, dat 
nieuwe dimensies opent.

BriteGuard Surface Sealer is een hoogwaardige en zeer eenvoudig aan te brengen oppervlaktebeschermer voor glas eb  
glaskeramische oppervlakken - met uitstekende eigenschappen: 

TÜV getest
In uitgebreide tests is een 10-jarige gebruikersduur gesimuleerd, die de BriteGuard surface sealer zonder verlies 
van de werkzaamheid heeft doorstaan. Zo hebben de tests uitgewezen dat met BriteGuard behandelde opper- 
vlakken ook na vele jaren bij aanhoudende weerstand vuilwerend, eenvoudig te reinigen en beschermd tegen 
corrosie zijn.

Excellente werking
BriteGuard surface sealer bouwt door de chemische reactie met glas en glaskeramische oppervlakken een 
hoogwaardige functiecoating op, die beschermd tegen vuilhechting en corrosie. 

Uitstekende resistentie
BriteGuard Surface Sealer is duidelijk resistenter dan andere oppervlaktebeschermers tegen mechanische invlo-
eden, chemicaliën, temperatuurinwerking , Uv-straling en veel meer.

Overzichtelijk systeem in plaats van productvloed
Naast het product voor de bescherming bevindt zich in het systeem nog een voor- en een nareiniger.  

Applicatie zonder investeringskosten
BriteGuard surface sealer kan opgebracht worden zoals u het wilt. Met een pad, sproeifles of applicatie-ap-
paraat, handmatig of machinaal: BriteGuard-bescherming ontstaat zeer eenvoudig in drie stappen en zonder dat 
u daarbij dure apparaten hoeft aan te schaffen. 

Blustrades Gevels Architectuur
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BriteGuard® – de slimme oppervlaktebescherming
Wat is BriteGuard® voor ruwe oppervlakken?
BriteGuard Surface Sealer X is een hoogwaardige en zeer eenvoudig aan te brengen oppervlaktebeschermer voor geëtste en ge-
zandstraalde oppervlakken - met uitstekende eigenschappen.

Slechts één product
U heeft geen verdere voor- en eindreiniger  nodig.

Eenvoudige en snelle applicatie
BriteGuard surface sealer X kan opgebracht worden zoals u wilt. Met een pad, sproeifles of applicatie-apparaat, 
handmatig of machinaal: BriteGuard-bescherming ontstaat zeer eenvoudig

Excellente werking
BriteGuard surface sealer X bouwt bij oppervlakken, zoals gestraalde of geëtst glas, door de chemische reactie 
een functiecoating op die vuilhechting of vingerafdrukken reduceert en vereenvoudigt de reiniging. 

Lange levensduur
BriteGuard surface sealer X is zeer resistent tegen mechanische invloeden, temperatuurinwerking, UV-straling 
en veel meer.

Meubeldeuren Schuifdeuren Glazen binnendeuren



 | 

For rough surfaces

Surface
SEALER X

1 2 31 2 31 2 3
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 Art.-nr.  Inhoud   
 BO 5825000          5   liter                                                                                 

 01  BriteGuard® 
 Coaten van ruwe oppervlakken 
 De coating kan handmatig opgebracht worden of met een sproeiapparaat dat geschikt is voor licht ontvlambare vloeistoffen. Bij handmatig 
opbrengen kunnen bijv. katoenen pads gebruikt worden. Breng de coating altijd kruislings op, om zeker te zijn, dat het gehele oppervlak voorzien is. 
Let in het bijzonder op de randen of de plaatsen rond boorgaten of uitsnedes.  

 BriteGuard® Surface SEALER X 
 Surface SEALER X is ontwikkeld voor de bescherming van ruwe oppervlakken, dit kan zowel gezandstraald alsook 
gesatineerd glas zijn.  · Bij de 0,5l fles is een sproeikop BO 5107810 inbegrepen · Let op: Het verzenden van 5 liter 
verpakkingen is buiten Duitsland alleen per expediteur mogelijk. 
  

     Let op:         Het materiaal is beperkt geschikt voor buiten. Bij vragen svp contact opnemen met onze technische 
medewerkers.         

 Art.-nr.  Inhoud   
 BO 5820500          0,5   liter                                                                                 

Applicatie

Voorreiniging Coating na-reiniging

Oppervlak optisch 
schoon, stofvrij



ACTIVATOR
Surface

1

Surface

2
SEALER FINISHER

Surface

3

1 2 31 2 31 2 3

Surface

2
SEALER

ExprEss
  Guard

     BritE
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 Art.-nr.  Inhoud   
 BO 5835000          5   liter                                                                                 

 Art.-nr.  Inhoud   
 BO 5815000          5   liter                                                                                 

 Coaten van gladde oppervlakken 
 De coating kan handmatig opgebracht worden of met een sproeiapparaat dat geschikt is voor licht ontvlambare vloeistoffen. Bij handmatig 
opbrengen kunnen bijv. katoenen pads gebruikt worden. Breng de coating altijd kruislings op, om zeker te zijn, dat het gehele oppervlak voorzien is. 
Let in het bijzonder op de randen of de plaatsen rond boorgaten of uitsnedes. BriteGuard Surface Sealer heeft een reactietijd van slechts 30 min. 
bij 20°c kamertemperatuur. Dit kan bij andere temperatuurinwerkingen aangepast worden. 

 BriteGuard® Surface ACTIVATOR 
 Voor de voorreiniging van gladde glas-/glaskeramische oppervlakken voor de coating met Surface SEALER.
 

 Art.-nr.  Inhoud   
 BO 5831000          1   liter                                                                                 

 BriteGuard® Surface SEALER 
 Surface SEALER is geschikt voor alle gladde oppervlakken van glas en glaskeramiek. Hierbij speelt het geen rol, 
of het behandelde materiaal zich buiten of binnen bevindt, en of u douches, scheidingswanden, serres, gevels of 
glazenmeubels wilt beschermen · Bij de 0,5l fles is een sproeikop BO 5107810 inbegrepen · Let op: Het verzenden van 
5 liter verpakkingen is buiten Duitsland alleen per expediteur mogelijk. 
 

 Art.-nr.  Inhoud   
 BO 5810500          0,5   liter                                                                                 

Applicatie

Voorreiniging Coating na-reiniging

oppoetsen

houdbaarheid

TÜV getest
10 jaar

TÜV getest
10 jaar

tot een jaar
oppervlak optisch 
schoon
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Art.-nr. Inhoud

BO 5850000 5000 ml

Art.-nr. Inhoud

BO 5845000 5 liter

BriteGuard® Surface FINISHER
Voor het eenvoudig verwijderen van overtollige Surface SEALER na het coaten. · Let op: Het verzenden van 5 liter 
verpakkingen is buiten Duitsland alleen per expediteur mogelijk. 

Art.-nr. Inhoud

BO 5841000 1 liter

BriteGuard® Express
Veredel uw douches voor de montage snel en eenvoudig met BriteGuard 
Express. Het behandelde oppervlak wordt direct beschermd en is 
makkelijk te reinigen. Zo heeft uw klant lang plezier van de hoogwaardige 
douche. Het aanbrengen is zeer eenvoudig. De speciale vloeistof wordt 
gelijkmatig aangebracht met de sproeifles op het schone glas. Met een 
doek wordt deze weer uitgewist. Daarbij moet opgelet worden, dat het 
oppervlak gelijkmatig en voldoende is ingesproeit. Het oppervlak is nu 
direct beschermd. Het one-step product is geschikt voor binnen en buiten. 
Het product kan gebruikt worden voor zowel douches, scheidingswanden 
alsook voor serres. De vuilwerende werking houdt duidelijk langer aan 
dan bij vergelijkbare producten op de markt. · snellere bescherming 
voor alle gladde glasoppervlakken · eenvoudige toepassing . glasplaat 
reinigen. BriteGuard Express gelijkmatig aanbrengen en uitwrijven. · direct 
hydrofoob (water parelt eraf) · bescherming & easy to clean voor meerdere 
maanden · steeds te vernieuwen · voor profs en thuisgebruik · 500 ml 
flessen met sproeikop

Art.-nr. Inhoud

BO 5850010 100 ml

BO 5850050 500 ml
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Art.-nr. Inhoud

BO 5885000 5000 ml

Art.-nr. Inhoud

BO 5875000 5000 ml

Product voor het verwijderen van kalk

BriteGuard® Limescale Remover
Kalkverwijderaar voor profs en thuisgebruik · Steeds te vernieuwen · 500 
ml flessen met sproeikop · Op het oppervlak sproeien, zodat het vuil bedekt 
is en loskomt. Dan met een schone doek grondig schoonwrijven. · Als 
voorreiniging voor het gebruik van BriteGuard Express.

Art.-nr. Inhoud

BO 5880100 100 ml

BO 5880500 500 ml

BriteGuard® Limescale Remover Concentrate
BriteGuard Limescale Remover concentraat is een hooggeconcentreerde, 
zure reiniger voor het verwijderen van sterke anorganische en minerale 
vervuilingen. Het middel is inzetbaar op alle zuurbestendige materialen als 
basis- en onderhoudsreiniger.Gebruik Limescale Remover concentraat niet 
op kalksteen (bijv. marmer). De concentratie van de reiniger is afhankelijk 
van de vervuiling. Het kan als basisreiniger onverdund tot een verhouding 
van 1:10 of als onderhoudsreiniger (1:20 - 1:50) gebruikt worden. Breng 
de reiniger aan op het vervuilde oppervlak en bewerk het met een borstel, 
schrobber of reinigingspad. Spoel het oppervlak daarna grondig af met 
water.

Art.-nr. Inhoud

BO 5870500 500 ml
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 Producten voor behoud en onderhoud 
 Wij bevelen onze Bohle Premium glasreiniger aan voor de routinematige reiniging. Wanneer de coating beschadigd zou zijn door onmatig 
gebruik, kan deze gemakkelijk opgefrist worden met de BriteGuard® REFRESHER set voor gladde oppervlakken en REFRESHER X set voor matte 
oppervlakken. 

 Seal REFRESHER Set 
 De Seal CLEANER bereidt het oppervlak optimaal voor op de coating met Seal REFRESHER. · De Seal REFRESHER 
vernieuwd de functiecoating, wanneer de werking minder wordt (bijvoorbeeld na een onjuiste behandeling).
 

 
Bij levering zijn inbegrepen: 
 1x     BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml 
 1x     BriteGuard® Seal RERESHER, 250 ml 
 1x     Microvezeldoek 

 Art.-nr.     
 BO 5860250  Seal REFRESHER Set                                                                                             

 Seal REFRESHER X Set 
 De Seal CLEANER bereidt het oppervlak optimaal voor op de coating met Seal REFRESHER X. · De Seal REFRESHER X 
is ideaal voor het vernieuwen van de functiecoating van gezandstraalde oppervlakken.
 
 
Bij levering zijn inbegrepen: 
 1x     BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml 
 1x     BriteGuard® Seal REFRESHER X, 250 ml 
 1x     Microvezeldoek 

 Art.-nr.     
 BO 5860251  Seal REFRESHER X Set                                                                                             

reinigen opfrissen behoud

gl
ad

ru
w

Bohle Premium
Glasreiniger 
BO 5107805
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02 Toebehoren
Sproeipistool met bovenbeker

Kwalitatief hoogwaardig instapmodel · Nozzle en naald van rvs · Robuuste pistoolhuls van massief aluminium · 
Sproeistraal en luchthoeveelheid reguleerbaar · Voor gebruik aan alle gangbare drukluchtleidingen · Voldoet aan alle 
relevante veiligheidsvoorschriften · Praktisch en spaarzaam in gebruik · In het bijzonder voor het coaten van kleine 
series · Beker is optimaal voor gebruik van BriteGuard flessen (500 ml )

Art.-nr.

BO 5870001

Sproeipistool met drukbehouder
Kwalitatief hoogwaardig drukluchtsproeier · Nozzle en naald van rvs · Robuuste pistoolhuls van massief aluminium · 
Sproeistraal en luchthoeveelheid reguleerbaar · Voor gebruik aan alle gangbare drukluchtleidingen · Voldoet aan alle 
relevante veiligheidsvoorschriften · Praktisch en spaarzaam in gebruik · Optimaal voor dagelijks gebruik (5 liter)

Art.-nr.

BO 5870000

Speciale reinigingdoek
Katoenen reinigingsdoek voor het drogen van glasoppervlakken.

Art.-nr.

BC 5052300 Speciale reinigingdoek

Inwasser met vacht
Inwasser met pluisvrije vacht, eenvoudig te verwisselen vacht voor algemene reinigingswerkzaamheden op 
glasoppervlakken.

Art.-nr. Breedte · Omschrijving

BO 5553200 35 cm

BO 5553300 45 cm

BO 5553400 Inwasvacht · 35 cm

BO 5553500 Inwasvacht · 45 cm

Trekker
Staal, roestvast

Art.-nr. Omschrijving · Breedte

BO 5551200 Ruitenwisser-greep

BO 5551225 Raamtrekker met rubber strip · 25 cm

BO 5551300 Raamtrekker met rubber strip · 35 cm

BO 5551400 Raamtrekker met rubber strip · 45 cm
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Microfiber doeken Premium
Microfiber doeken zijn er om behandelde en onbehandelde glasoppervlakken te drogen en op te poetsen in 
industriekwaliteit.

Art.-nr. Inhoud

BC 5056000 10 stuks

Beschermbril Economy
Panoramabril · anti slip kunststof sportmontuur, in lengte en breedte verstelbaar · met anti-aanslagcoating · volgens 
de EU-richtlijnen 89/686/EWG voor PSA, goedgekeurd voor de bouw en CE-gekenmerkt. · DIN EN166:2002-4

Art.-nr. Omschrijving

BO 5007614 beschermbril

Beschermmasker sekur
Zonder filter EN 140 · aansluiting volgens EN148 · gasfilter BO 5870003 svp apart bestellen.

Art.-nr.

BO 5870002

Gas filter
Voor gezichtsmasker BO 5870002

 Versie *A2* volgens norm EN141

Art.-nr.

BO 5870003

Katoenen pads
Pure katoenpads

Art.-nr. Lengte · Breedte · Inhoud

BO 5052065 8 cm · 10 cm · 20 stuks
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Pad-houder en pads
Om vergissingen te voorkomen, voor ieder product een aparte pad gebruiken.

Art.-nr. Omschrijving · Kleur

BC 5058300 Padhouder klein · grijs  

BC 5058310 Padhouder groot · blauw

BC 5058400 Pad klein

BC 5058450 Pad groot

Wegwerphandschoenen Dermatril
Zeer goede chemische bestendigheid in vergelijking met gebruikelijke latex-wegwerphandschoenen · dispenserbox

 Chemicaliën-beschermingsklasse cat. III · energieniveau 3

Art.-nr. Maat · Inhoud

BO 5007516 11 · 100 stuks

BO 5007510 10 · 100 stuks

BO 5007519 9 · 100 stuks

BO 5007520 8 · 100 stuks

Microfiber doeken · 10 stuks verpakking Economy
Voor het streepvrij reinigen van alle gladde en poreuze oppervlakken ook zonder chemische hulpmiddelen · 
meervoudig wasbaar tot 90°C

 Maat 40 x 38 cm · Gewicht ca. 100 g/m² · Materiaal: Vezeldoek · Verpakkingseenheid 10 stuks

Art.-nr. Kleur

BO 5141640 blauw

Spons
Zachte spons voor het reinigen van glasoppervlakken.

Art.-nr.

BC 5058000 Spons

Wegwerphandschoenen, latex
Wegwerphandschoen van latex. Bescherming tegen geïrriteerde huid of allergische reacties bij gebruik van 
chemicaliën

Art.-nr. Maat · Inhoud

BC 5050300 L (8-9) · 100 stuks
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Emmer
Emmer in verschillende kleuren, door de rechthoekige vorm bijzonder geschikt voor een inwasser met een breedte tot 
45 cm.

 Maat 50 cm · Vorm rechthoekig

Art.-nr. Kleur

BC 5057000 blauw

BC 5057100 rood

BC 5057200 groen

Chroomstalen zeef voor emmer
Deze verchroomde zeef dient als legger voor trekker en inwasser en kan eenvoudig in de voorhanden zijnde emmer 
gehangen worden.

Art.-nr.

BC 5057500 Chroomstalen zeef voor emmer

Sproeikop voor glasreiniger
Voor BO 510 78 05 + BO 5107910

Art.-nr. Omschrijving

BO 5107810 Sproeikop

Leeg flesje
Lege verpakking voor universeel gebruik, bijv. voor de applicatie van coatings in combinatie met de sproeikop  
BO 5107810

Art.-nr. Inhoud

BO 5810502 500 ml

BO 5810503 1000 ml

BriteGuard® Sticker
voor het kenmerken van BriteGuard gecoat glas,

 Maat 30 x 15 mm · Kleur · Verpakkingseenheid rol à 100 stuks

Art.-nr.

BO 5830010 BriteGuard® Sticker

De BriteGuard klantflyer is ideaal om de BriteGuard producten bekend te maken bij uw klanten. De flyers zijn 
dubbelzijdig gedrukt en in het witte vlak kunt u uw eigen stempel toevoegen. Neem contact met ons op voor 
meer informatie.

Klantflyer
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Glasverlijming
Bohle biedt u alles voor een perfecte 
verbinding. Naast de knowhow uit 25 
jaar ervaring in het glasverlijmen, ook 
wereldwijd het grootste assortiment 
met betrekking tot technologie, dat glas-
heldere voordelen voor uw bedrijf biedt: 

bijna onbegrensde uitvoeringsmogelijk-
heden - bijvoorbeeld in de meubelbouw 
- door onzichtbare verlijming en extreem 
hoge lijmsterkte, zeer korte verwer-
kingstijden en geringe investering in 
materiaal. In dit hoofdstuk vindt u alles, 

van reinigingsmiddelen en uvlijmen tot 
aan beslag, alles wat u nodig heeft voor 
een efficiënte glasverlijming.

Meer producten en informatie vindt u op 
www.bohle.nl.
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|01 Reinigen
De voorreiniging - voorwaarde voor een optimale 
verlijming
Alleen met een schoon oppervlak kan bij een verlijming een optimaal resultaat bereikt worden. Een grondige voorreiniging van het materiaal, 
is daardoor van groot belang. Alle lijmdelen moeten schoon, droog en vetvrij zijn. De reiniger mag geen scheidingsmiddelen achterlaten op het 
oppervlak. Hieronder vindt u producten voor de voorreiniging bij UV-verlijming.

Bohle speciaalreiniger
Ideaal als voorreiniger van glasverlijmingen en verzegelingswerk. De Bohle speciaalreiniger ontvet en reinigt glas, 
metaal, keramiek en rubber. Door de speciale samenstelling wordt een absolute poriëndiepe reiniging bereikt · 
Speciaal geschikt om te gebruiken bij UV-verlijming.

Art.-nr. Inhoud · incl. 

BO 5107910 Verstuiver, navulbaar 0,25 liter · Sproeikop

BO 5107911 Navulverpakking 1 liter

BO 5107912 Navulverpakking 27 liter

Hetelucht-apparaten

Na de reiniging van het te verlijmen oppervlak blijft er een niet zichtbare restvochtigheid op het oppervlak aanwezig, die de vastheid van de lijm-
verbinding beïnvloedt. Onderstaand treft u ons programma van heteluchtapparaten en toebehoren aan om dit restvocht te verwijderen.

Heteluchtapparaat
Ideaal voor het verwijderen van restvocht bij UV-verlijmingen

 Temperatuur 300°C + 500° C · Vermogen 1500 W · Spanning 230 V

Art.-nr. Omschrijving

BO 5210007 Heteluchtapparaat
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Eindreiniging en algemene reiniging
De hoogwaardige Bohle glasreiniger zijn het beste geschikt om grove vervuilingen van glasoppervlakken te verwijderen, glas dagelijks te reinigen 
of als eindreiniging na de glasverlijming.

Bohle Premium Glasreiniger
Ideaal voor ramen, spiegels, autoruiten en andere glas oppervlakken, 
gaat nieuwe vervuiling tegen · geen streepvorming · zonder drijfgas · bij 
12 flessen 3 sproeikoppen · goed biologisch afbreekbaarLet op: niet 
geschikt voor UV-verlijming! Alleen geschikt voor reiniging na de 
verlijming! · verbeterde receptuur in nieuw design

Art.-nr. Inhoud

BO 5107805 fles 1 liter

BO 5107807 kan 12 liter

BO 5107806 kan 25 liter

Sproeikop voor glasreiniger
Voor BO 510 78 05 + BO 5107910

Art.-nr. Omschrijving

BO 5107810 Sproeikop
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Bohle Citrus Glasreiniger met bedrijfslogo
Het ideale reclamemiddel voor uw bedrijf: De Bohle glasreiniger in de 
eindverbruiker-fles met uw eigen label! · Kenmerken: · Stuur uw eigen logo 
of visitekaartje in beeldformaat aan info@bohle.nl · Stuur ook de adres- en 
tekstinformatie die op het etiket gedrukt moeten worden mee. · Wanneer u 
een eigen huisstijl heeft, vermeld dan ook het lettertype. · Let erop dat bij 
beeldmotieven aan alle zijden een rand ontstaat van 3mm. · De tekst kan 
niet kleiner gedrukt worden dan 7 pnt. · U ontvangt van ons een PDF met 
een ontwerp die voor akkoord teruggestuurd dient te worden.

 Inhoud 500 ml · incl.  Sproeikop · Geur frisse citrusgeur · 
Verpakkingseenheid 40 flesjes · Streepvorming geen · Verbruik zeer 
spaarzaam · Reinigingskracht extreem hoog · Eigenschap: gaat nieuwe 
vervuiling tegen · min. Afname 120 flesjes · Etiketgrootte breedte 65 mm, 
hoogte 90 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5107808 Citrus Glasreiniger met bedrijfslogo

Glasreiniger Bohle Professional
In de praktische spuitbus met milieuvriendelijk drijfgas · eenvoudig 
opsproeien en nawrijven -- klaar · geschikt voor glazen ruiten, gladde 
kunststof oppervlakken , spiegels, autoruiten, tegels, voor werkplaats 
en woning, vitrines en etalages, zorgt voor spiegelgladde, streeploze 
oppervlakken 
 
Uitstekend geschikt voor het reinigen van glasdelen na het fusen. 
 
Let op: niet geschikt voor voorreiniging! Alleen geschikt voor reiniging na 
de verlijming! · Vanaf 672 stuks met private label verkrijgbaar

Art.-nr. Omschrijving

BO 5107900 Spuitbus a  660 ml

Speciale UV-poetsdoek
Textielachtige polijst- en poetsdoek · 70 % viscose, 30 % polyester · voor het afnemen van vloeibare en vaste stoffen 
van krasgevoelige oppervlakken · dispenser 275 doeken ·  bijzonder geschikt voor het verwijderen van lijmresten na 
de voor-uitharding

 Gewicht 50 g/m² · Afmeting doeken 40 x 38 cm · Kleur wit

Art.-nr. Omschrijving

BO 5141630 Speciale UV-poetsdoek
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Poetsdoekafroller
Poetsdoekafroller als vloerstandaard voor grote rollen . met vuilniszakhouder . poetspapier rol niet bij levering 
inbegrepen.

Art.-nr. Omschrijving

BO 5141616 Poetsdoekafroller

Poetspapier Economy 2-laags 420 blad
Poetspapier · wit · 2-laags · Bijhorende afroller BO 5141616

 Aantal

Art.-nr. Omschrijving

BO 5141617 Poetspapier

Poetspapier Premium 2-laags 1000 blad
Poetspapier · 2-laags · Bijhorende afroller BO 5141616

 Aantal 1000 vel van 24 x 38 cm (B x L) · Gewicht 2 x 18 g/m² · Verpakkingseenheid 2 stuks

Art.-nr. Kleur

BO 5141620 wit

BO 5141621 blauw

Poetspapier Premium 4-laags 1000 blad
Poetspapier · 4-laags · wit · Bijhorende afroller BO 5141616

 Gewicht 4 x 17 g/m² · Aantal 1000 vellen à 38 x 38cm (b x l)

Art.-nr. Omschrijving

BO 5141625 Poetspapier

Staalwol
Fijnheid nr. 00 · optimale kwaliteit · langvezelig · taai · goede grip · optimale polijst- en slijpwerking, daarbij zeer 
elastisch en gelijkmatig werkend · goed deelbare strengvorm

Art.-nr. Omschrijving · fijnheid

BO 5141634 Kartonnen rol  à 100 g · 0

BO 5141635 Kartonnen rol à 200 g · 0

BO 5141605 Kartonnen rol  à 100 g · 00

BO 5141601 Kartonnen rol à 200 g · 00

BO 5141631 Kartonnen rol  à 100 g · 000

BO 5141632 Kartonnen rol à 200 g · 000

BO 5141636 Spoel à 5 kg · 0

BO 5141602 Spoel à 5 kg · 00

BO 5141633 Spoel à 5 kg · 000

BO 5141637 Spoel à 5 kg · 0000
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Speciaalmes met lemmet
Voor het verwijderen van uitgeharde lijmresten bij de bevelverlijming · ook zeer geschikt voor het scheiden van 
loodprofielen en het snijden van folies · door het smalle mesje zijn de tussenruimtes goed bereikbaar · met 
mesbeschermer · voor het snijden en pellen van folie

Art.-nr. Omschrijving

BO 5142000 Speciaalmes met lemmet

BO 5142001 Reserve-messen · 10 stuks

Simplex-mes
Van aluminium · extreem scherp, puntig lemmet · voor opschroefmessen · met aluminiumgreep of aluminiumgreep 
met kunststofcoating + hoes

Art.-nr. Greep

BO 3001900 Simplex mes aluminium

BO 3001901 Simplexmes met kunststof greep en dop

BO 3001902 Reseve-mesjes · 100 stuks

Glasschraper Premium "Martor"
Van metaal met mesbeschermer · met kunststofheft · uitwisselbare mesjes · 40 mm breed · voor het verwijderen van 
uitgeharde lijmresten op glas · bereikt ook de moeilijk toegankelijke hoeken · Made in Germany

 Lemmetbreedte 40 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5141000 Glasschraper

BO 5141001 Reservemesjes · 100 stuks

BO 5141001E voor BO 5141000 en 5141700 · box 10 stuks

Mini-glaskrabber
Voor het eenvoudig verwijderen van lijmresten, stickers en andere resten · Van  kunststof · Met uitwisselbaar mesje

 Breedte 40 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 3002007 Mini-glaskrabber

BO 5141001 Reservemesjes · 100 stuks

Reserve-messen Premium "Personna" 40 mm
Hoogwaardige merkmessen met rug · Precieziegeslepen voor hoge standtijd · Ieder mesje per stuk verpakt ter 
bescherming van de scherpe kant · past o.a. in de krabber BO 5141100 , BO 5141700, BO 3002007

 Breedte 40 mm

Art.-nr. Omschrijving · Verpakking

BO 5141001 Reservemesjes · 100 stuks
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Wegwerphandschoenen Dermatril
Zeer goede chemische bestendigheid in vergelijking met gebruikelijke Latex-wegwerphandschoenen · Dispenser

 Chemicaliën-beschermingsklasse cat. III · Vermogen 3

Art.-nr. Maat · Inhoud

BO 5007516 11 · 100 stuks

BO 5007510 10 · 100 stuks

BO 5007519 9 · 100 stuks

BO 5007520 8 · 100 stuks

Beschermbril Premium
UV-beschermingsbril volgens EN 170 · zichtglazen grijs · krasvast + anticondens · beugel verstelbaar · levering incl. 
brillenband

Art.-nr. Omschrijving

BO 5007613 beschermbril
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|02 Oppervlaktevoor-
behandlingen

Bij sommige materialen is normale reiniging niet voldoende om een goede hechting van de lijm veilig te stellen. Om vast te stellen of een verdere 
voorbehandeling noodzakelijk is, kan met testvloeistof de oppervlaktespanning van het lijmdeel gemeten worden, deze moet minimaal 38 mN/m 
bedragen. Wanneer er een voorbehandeling nodig is, kan men uit meerdere systemen kiezen. Zekergesteld moet worden dat de voorbehandeling 
afgestemd is op de te gebruiken lijmsoort.

Metaalprimer
De Bohle metaalprimer is een vloeibare primer die de adhesie van acrylaatlijmen op moeilijke oppervlakken zoals aluminium, chroom of nikkel 
veiligstelt. Na de reiniging van het metaaloppervlak wordt het dun op het metaal aangebracht. Na 5 min. gelucht te hebben kan de verlijming 
volbracht worden. Door het gebruik van de metaalprimer onstaan geen optische invloeden.

Metaalprimer
Voor een betere hechting bij aluminium, verchroomde en vernikkelde 
oppervlakken · Bij de verlijming met Acrylaat-lijmen

Art.-nr. Fles

BO 5209488 100 g

BO 5209489 1000 g
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Pyrosil®

Wanneer men zeker wil zijn dat een lijmverbinding ook bij vochtinvloeden (bijv. badkamer) of op 
een oppervlakte met een oppervlaktespanning lager dan 38mN/m houdt, dan moet een speciale 
vlamvoorbehandeling, de pyrosiltechniek, ingezet worden. Hierbij wordt met behulp van een brander een 
silikaat aangebracht op de lijmdelen. Als tweede wordt de pyrosilprimer aangebracht, welke met het 
silikaat reageert en bij de aansluitende verlijming een chemische verbinding aangaat met de lijm. Een zo 
doorgevoerde verlijming is landurig beschermd tegen vochtigheid. Een verzegeling van de verlijming is 
niet meer nodig. Veel hydrophobe glasoppervlakken (het oppervlak heeft een waterafstotende werking en 
kunnen niet voorzien worden van lijm) kunnen na het inzetten van de pyrosiltechniek wel verlijmd worden. 
Door Pyrosil® wordt de grootstmogelijke hechting op glas en metaal bereikt. Het oppervlak wordt bewerkt 
met het blauwe bereik van de vlam. De vlam moet 3 a 4 keer over het oppervlak bewogen worden. Een 
grotere of kleinere afstand tussen vlam en oppervlak kan het resultaat negatief beïnvloeden.

Het procede kan wanneer noodzakelijk op zeer kleine oppervlakken maar ook langdurig ingezet worden bij industriele toepassingen. Hierbij is 
het steeds eenvoudig en comfortabel in gebruik. De behandelde oppervlakken worden optisch niet beinvloed. Er ontstaan geen reststoffen, die 
verwijderd of afgevoerd moeten worden. Bij het procede ontstaan geen giftige reststoffen.

Pyrosil® Basisset
Ter verbetering van het adhesief gedrag bij moelijke oppervlakken · de set omvat een brander met piëzo-ontsteking, 
50 ml-gaskartouche, 50 ml primer · de vlamgrootte kan worden ingesteld · inhoud voldoende voor ca. 3000 cm² 
lijmoppervlak. · De brander wordt ongevuld geleverd.

Art.-nr. Omschrijving

BO 5209490 Pyrosil® Basis Set

Pyrosil® Profiset
Ter verbetering van de adhesie bij problematische oppervlakken. Bijzonder geschikt voor frequent gebruik onder 
productieomstandigheden dankzij de brander met meer inhoud, solide bedieningselementen en een standvoet. Deze 
set bevat een brander met piëzo-ontsteking, 27,5 g-gaspatroon, 2 x 50ml-primer en een applicatiekwast. De inhoud 
volstaat voor de voorbehandeling van ca. 10.000 cm2 lijmoppervlak. · De brander wordt ongevuld geleverd.

Art.-nr. Omschrijving

BO 5209491 Pyrosil® Profi-set
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Pyrosil® Applicator GVE 2
Voor vele UV-verlijmingen is een voorbehandeling met de Pyrosil® 
oppervlaktetechniek een vereiste. In de serieproductie leed tot nu toe 
de verwerkingstijd erg onder het gebruik van de sillicatiseringstechniek, 
omdat de cartousches vaak gewisseld moesten worden. Verklein uw 
verwerkingstijden nu met de Pyrosil® applicator GVE 2. Met 
2 glascartousches wordt een brandduur van ca. 75 minuten bereikt. 
(afhankelijk van de brander) Met alle voordelen, die Pyrosil® en een vlotte 
voorbehandeling u bieden kunnen. · 1 cartousche à 330 g is genoeg voor 
ca. 15 m² 

Let op! · Gascartouchen BO 5209497/Primer zijn niet bij levering 
inbegrepen, gelieve apart te bestellen

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500450 Pyrosil®-Applicator GVE 2

Pyrosil® Primer

Art.-nr. Inhoud

BO 5209494 50 ml

BO 5209498 250 ml

BO 5209499 1000 ml

Pyrosil® Gascartouche

Art.-nr. Omschrijving · Voor · Oppervlak

BO 5209495 Gascartouche 27,5 g · BO 5209490 · ca. 0,3 m² 

BO 5209496 Gascartouche 27,5 g · BO 5209491 · ca. 0,5 m² 

BO 5209497 Gascartouche 330 g · BO 5500450 · ca. 15 m² 

Reservebrander Pyrosil®

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500455 Reservebrander Pyrosil®
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|03 Fixeren en positioneren
Tijdens de uitharding polymerseert de lijm en bouwt een netwerk. Een ontoereikende fixatie van de lijmdelen kan ertoe leiden dat dit netwerk 
beschadigd wordt. Dit leidt tot stabiliteitsverlies. De langdurige stabiliteit van de verlijming is daarmee niet meer veiliggesteld. Bohle Verifix® 
fixeerhulpen voorkomen trillingen en verschuivingen van de lijmdelen en stellen zo een best mogelijke verlijming zeker.

Verifix® Glaslijmtafel
De Verifix® verlijmtafel in combinatie met de succesvolle fixeerhulpen hoekzuiger Verifix® Pro voor de 90° en 45° verlijmingen is de oplossing voor 
de precieze, professionele glasverlijming. Verlijmingen die tot nu toe problematisch waren, worden met de Verifix® verlijmtafel eenvoudig en zeker.
In het bijzonder bij problematische 45° verlijmingen speelt de stabiele tafel een sterke rol: Door de flexibel positioneerbare verstekaanslagen en 
de neerhouders is een exactie positionering van de glasdelen tot elkaar mogelijk. Met behulp van de meegeleverde hoekzuiger Verifix® Pro kan de 
lijm in exacte laagdikte aangebracht worden. De slimme lamphouder positioneert de UV-lamp in de juiste hoek en afstand tot het lijmoppervlak en 
zorgt voor een gelijkmatige uitharding van de lijm.Met de Verifix® verlijmtafel wordt een tot nu toe onbereikte procesnauwkeurigheid mogelijk: Aan 
de ene kant wordt door de hoge nauwkeurigheid en eenvoudige bediening, aan de andere kant door de het consistente verloop dat een grote mate 
aan zekerheid biedt.

Verlijmtafel        
De Verifix® verlijmtafel is er in 3 verschillende uitvoeringen, die zich door 
het toebehoren onderscheiden. De basisuitvoering (BO 590100) bevat 
naast de verlijmtafel een lamphouder 90°, twee neerhouders zowel als 
een set hoekzuigers Verifix® Pro 90° waarmee 90° verlijmingen eenvoudig 
uitgevoerd kunnen worden. Wie zowel 90° alsook 45° verlijmingen 
wil uitvoeren, kiest voor de verlijmtafel voor 45°/90° verlijmingen (BO 
5590200). Hierbij worden naast de basistafel ook twee lamphouders voor 
90° en 45°, twee neerhouders voor het fixeren van de glasplaat, 2 45° 
verstekaanslagen en een set hoekzuigers Verifix®  Pro 45° meegeleverd. 
De DeLuxe uitvoering (BO 5590300) heeft als extra nog een set 
hoekzuiger pro 90° zowel als een UVA-starlight en UVA-longlight XL. Deze 
samenstelling is geschikt voor 90° en 45° verlijmingen.

 Lengte 182 cm · Breedte 93 cm · Hoogte 90 cm

Art.-nr. Versie

BO 5590100 Verifix® verlijmtafel 90°

BO 5590200 Verifix® verlijmtafel 45°/90°

BO 5590300 Verifix® verlijmtafel 45°/90° DeLuxe

Specificaties BO 5590100 BO 5590200 BO5590300

Verifix® basis verlijmtafel (BO 5590000)  1 stuk  1 stuk  1 stuk 

Verifix® lamphouder 90 ° (BO 5591000)  1 stuk 

Verifix® lamphouder 45° / 90° (BO 5591100)  2 stuks  2 stuks 

Verifix® neerhouder (BO 5591200)  2 stuks  2 stuks  2 stuks 

Verifix® verstekaanslag 45° (tafelvariant) (BO 5591300)  2 stuks  2 stuks 

Verifix® hoekzuiger pro 45° (639.3)  1 set  1 set 

Verifix® hoekzuiger pro 45° (639.1)  1 set  1 set 

UVA Star "Light", 230 Volt (BO 5209470)  1 stuk 

UVA-star "longlight XL (BO 5209476)  1 stuk 
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Toebehoren

Lamphouder Verifix®

Voor het positioneren van een UVA-buislamp aan de verlijmtafel BO 5590000, bij de verlijming van 90° 
stootkantenverlijming en 45° verstekverlijming

Art.-nr. Omschrijving

BO 5591000 Verifix® Lamphouder 90°

BO 5591100 Verifix® lamphouder 45° / 90°

BO 5591400 Verifix® ombouwset van 90° naar 45°

Neerhouder Verifix®

Voor het fixeren van glasplaten op de verlijmtafel

Art.-nr. Omschrijving

BO 5591200 Verifix® neerhouder

Verstekaanslag Verifix® 45° (tafelvariant)
Voor het gebruik in combinatie met BO 639.2/3 Verifix® hoekzuiger Pro 45° voor 45°-verstekverlijming.

Art.-nr. Omschrijving

BO 5591300 Verifix® verstekaanslag 45° (tafelvariant)

Hoekzuiger Verifix® 90° verstelbaar

Tip:
Gebruik de fixeerhulp 
BO 633.110BL, om bij 

verticale lijmkanten de 
laagdikte in te stellen en 
het glas te stabiliseren.

Met twee zuigeenheden · voor fixering van kleine glasdelen · verbeterde 
stabielere uitvoering!

 2 zuignappen · Verstelbereik hoogte/diepte ± 3 mm · Lengte 94,8 mm · 
Breedte 76 mm · Hoogte 94,9 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 633.10L Hoekzuiger Verifix® , verstelbaar
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De nieuwe hoekzuiger-generatie
De eisen die gesteld worden aan een glasverlijming, een glasmeubel of een glaslijm worden steeds  hoger. Hierdoor veranderen ook de eisen aan 
de fixeerhulpen waarmee hoogwaardige glasobjecten worden geproduceerd. Hier vindt u een nieuwe generatie aan fixeerhulpen en hoekzuigers 
die aan deze eisen voldoen. De stabiele en hoogwaardige uitvoering zowel als de exacte instelmogelijkheden van de voegbreedte zijn voordelen, 
die essntieel zijn bij kwalitatieve verlijming.

Hoekzuiger Verifix® pro 90°
De Verifix® hoekzuiger Pro is een top-product in het bereik positioneer- en fixeerhulpen voor UV-verlijming. Vooral bij UV-verlijmingen, zoals in 
de meubel-of vitrinebouw, biedt de Verifix® hoekzuiger Pro grote zekerheid tegen verschuivingen of bewegingen – zowel bij hoek- alsook bij 
T-verlijmingen. · Exacte instelling van de lijmvoeg mogelijk (laagdikte lijm) · Extreem stabiele uitvoering

 Hoogte 176 mm · Diepte 160 mm · Zuigschijf 110 mm ø

Art.-nr. Omschrijving

BO 639.0 Hoekzuiger Verifix® Pro 90°

BO 639.1 Koffer met 2 stuks hoekzuigers Verifix® Pro
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Hoekzuiger Verifix® pro 45°
Net als de hoekzuiger pro , overtuigt nu ook de hoekzuiger pro 45° uit het Verifix® programma door hoge precisie, absolute herhaalnauwkeurigheid 
en eenvoudig gebruik en biedt grote zekerheid tegen trillingen en verschuiven bij de UV-verlijming.Uniek is een speciale aanslag. Deze maakt 
een snelle, exacte positionering van de hoekzuiger aan iedere 45° verstekkant mogelijk, die snel tegen elkaar gepositioneerd moeten worden. 
In combinatie met de Verifix® verstekaanslag kunnen nu eindelijk glasplaten met 45° verstekkanten snel en precies tegen elkaar gepositioneerd 
worden. Moeizaam en tijdrovend passen en meten is nu verleden tijd! · Exacte instelling van de lijmvoeg mogelijk (laagdikte lijm) · Extreem 
stabiele uitvoering

 Hoogte 176 mm · Diepte 160 mm · Zuigschijf 110 mm ø

Eigenschappen

Kenmerken: · Ideaal te gebruiken 
in combinatie met de Verifix® 
verstekaanslag ( BO 639.4) 

Art.-nr. Omschrijving

BO 639.2 Hoekzuiger Verifix® Pro 45°

BO 639.3 Koffer met 2 stuks hoekzuigers BO 639.2

Verstekaanslag Verifix®

Kenmerken:
Ideaal te gebruiken in 

combinatie met de 
hoekzuiger 

Verifix® Pro 45° (BO 639.2)

Met de Verifix® verstekaanslag kunnen nu eindelijk glasplaten met 45° verstekkanten snel en precies tegen elkaar 
gepositioneerd worden. Moeizaam en tijdrovend passen en meten is nu verleden tijd!

Art.-nr. Omschrijving

BO 639.4 Set met 2 stuks
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Toebehoren

Voelermaatje 0,05
Voor gebruik van de laag-viscose UV-lijmen B665-0, LV740VIS, 420VIS · Met behulp van de voelermaat kan bij het 
positioneren van de glasplaat een gedefinieerde voeg ingesteld worden · Ideaal in combinatie met de Verifix® 
hoekzuiger Pro 90° (BO 639.0/639.1).

 Dikte 0,05 mm · Kleur blauw

Art.-nr. Omschrijving

SP BT6385 Voelermaatje 0,05 mm

Voelermaatje 0,1
Voor gebruik met middelviscose UV-lijmen B 690-0, B 678-0, B 682-T, MV760, MV760VIS · Met behulp van de 
voelermaat kan bij het positioneren van de glasplaat een gedefinieerde voeg ingesteld worden · Ideaal in combinatie 
met de Verifix® hoekzuiger Pro 90° (BO 639.0/639.1).

 Dikte 0,1 mm · Kleur paars

Art.-nr. Omschrijving

SP BT6386 Voelermaatje 0,1 mm
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Starre fixeerhulpen
Een speciaal assortiment van verschillende hulpmiddelen en houders voor de glasverlijming met systeem -in te zetten bij verschillende 
toepassingen - bij de positionering van kantenverlijmingen.

Hoekpompzuiger Set Verifix®

Verifix® hoekzuiger-set in transportkoffer · omdat deze fixeerhulpen 
eigenlijk altijd als set worden ingezet worden, bieden wij deze nu als set 
in een stabiele transportkoffer aan · Uiteraard zijn de zuigers ook apart 
verkrijgbaar (BO 638.0) · Vacuümverlies wordt aangegeven door een 
rode signaalring; door eenvoudig na te pompen wordt het vacuüm weer 
versterkt.

Art.-nr. Omschrijving

BO 638.9 Verifix® hoek-pompzuigerset

BO 638.0 Verifix® hoekpompzuiger

SP B0881 Vacuümpomp met terugslagventiel

SP B0187 Dichting voor hoekzuiger

Hoekzuiger Verifix® 90°
Constructie bestaand uit 2 zuigers met speciale dichtlip · met aluminium 
voeringsstukken

 2 zuignappen 120 mm ø · Verstelbereik hoogte/diepte +/- 12 mm · 
Beenlengte 200 mm · beenlengte 127 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 630.2 Hoekzuiger Verifix® 90°

BO 614.03 Reservezuigers

SP 6313 Hoek
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Hoekzuiger Verifix® 90°
Constructie bestaand uit 2 zuigers met speciale dichtlip · met aluminium 
voeringsstukken

 2 zuignappen 120 mm ø · Verstelbereik hoogte/diepte +/- 12 mm · 
Beenlengte 400 mm · beenlengte 280 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 630.3 Verifix® hoekzuiger 90°

BO 614.03 Reservezuigers

Hoekzuiger Verifix® 90° met versterking
Constructie bestaand uit 5 zuigers met speciale dichtlip · met aluminium voeringsstukken

 5 zuigers 120 mm ø · Verstelbereik hoogte/diepte +/- 12 mm · Beenlengte 650 mm · beenlengte 350 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 630.4 Verifix® hoekzuiger 90°

BO 614.03 Reservezuigers

Hoekzuiger Verifix® 90°
Met twee zuigeenheden · voor fixering van kleine glasdelen · Nieuw: · verbeterde stabielere uitvoering!

 2 zuignappen · Zuigschijf 55 mm ø · Lengte 75 mm · Breedte 76 mm · Hoogte 75 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 633.10 Verifix® hoekzuiger 90°

Hoekzuiger Verifix® 90° verstelbaar

Tip:
Gebruik de fixeerhulp 

BO 633.110BL, om bij verti-
cale lijmkanten de laagdikte 
in te stellen en het glas te 

stabiliseren.

Met twee zuigeenheden · voor fixering van kleine glasdelen · verbeterde 
stabielere uitvoering!

 2 zuignappen · Zuigschijf 55 mm ø · Verstelbereik hoogte/diepte ± 3 mm · 
Lengte 94,8 mm · Breedte 76 mm · Hoogte 94,9 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 633.10L Hoekzuiger Verifix® , verstelbaar
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Hoekcombinatie Verifix® 90°

Tip:
Opslag altijd met platen 
op de magneten. Door 

het sluiten van de omloop 
behouden de magneten hun 

kracht.

Met een zuigereenheid en een magneeteenheid (extra sterke permanent-
magneet) · 1 fixeerplaatje BO 634.02 is inbegrepen

 1 zuigschijf 55 mm ø · Glasdikte max. 8 mm · Lengte 70 mm · 
Breedte 
55 mm · Hoogte 65 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 633.3 Verifix® hoekcombinatie 90°

BO 634.02 Verifix® fixeerplaat voor de magneetkubus

BO 633.21 Verifix® magneeteenheid zonder fixeerplaat

BO 633.22 Hoek voor magneetcombinatie

Drukhoek Verifix®

De Verifix® hoekzuigers zijn geschikt voor het kortstondig fixeren van glas delen. Vooral bij langere lijmkanten of grote objecten kan zo het 
bewegen van het glas vermeden worden.

Drukhoek Verifix® (buiten) · met verstelbaar drukstuk en vacuümzuiger
Met 4 spanhoeken BO 635.0 kan in korte tijd een vitrine o.a. gefixeerd worden · voor rechthoekige constructies 

 Zuigschijf 55 mm ø

Art.-nr. Omschrijving

BO 635.0 Hoek Verifix® buiten

Drukhoek Verifix® (buiten) · met verstelbaar drukstuk en vacuümzuiger

 Zuigschijf 55 mm ø

Art.-nr. Omschrijving

BO 635.1 Hoek Verifix® buiten

Drukwinkel Verifix® (binnen) · met verstelbaar drukstuk en vacuümzuiger
Gebruik van de drukhoek BO 635.2 voor de hoekfixatie van twee glasplaten 
in combinatie met excenteraanslag BO 637.0.

 Zuigschijf 55 mm ø

Art.-nr. Omschrijving

BO 635.2 Verifix® hoek binnen
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Fixeereenheden

Magneetdobbelsteen Verifix® met 2 fixeerplaten

Tip:
Opslag altijd met platen 
op de magneten. Door 

het sluiten van de 
omloop behouden de 
magneten hun kracht.

Duurzame magneet · hoge preciesie van rechthoekigheid · goede ergonomie 
door vingeruitsparingen · gelakte fixeerplaten ter voorkoming van krassen op 
het glas · de magneet altijd wegleggen met het fixeerplaate aangehecht

 Lengte 50 mm · Breedte 45 mm · Hoogte 45 mm · Glasdikte max. 8 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 634.0 Verifix® magneetkubus

BO 634.01 Magneetkubus zonder fixeerplaten

BO 634.02 Verifix® Fixeerplaat voor de magneetkubus

SP B0940N Schijfmagneet 30x5 mm met verzonken gat "N"

SP B0940S Schijfmagneet 30 x 5 mm met verzonken gat "S"

Flexibele en variabele fixeerhulpen
Bijzonder problematisch was tot nu toe de fixering van montagedelen in veschillende hoekpositie’s. Vaak was het bouwen van een hulpconstructie 
nodig. Met de beweeglijke Verifix®-hoekzuigers van Bohle is nu een snelle en traploze fixering mogelijk.

Verifix® verstelbare hoekzuigers
We hebben dit systeem ontwikkeld om montagedelen ook in een bijzondere hoek te kunnen positioneren. 
Individuele maten op aanvraag leverbaar!

Hoekzuiger Verifix®, traploos verstelbaar
Fixeerhulp met speciale dichtlip · kunnen zeer fijn op elkaar afgesteld worden · de 194 mm lange kunststof armen zijn 
via een fixeerbaar scharnier met elkaar verbonden

 2 zuignappen 120 mm ø · Verstelbereik 45 - 300 ° · Verstelbereik hoogte/diepte +/- 12  mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 631.1 HoekzuigerVerifix®, traploos verstelbaar

BO 614.03 Reservezuigers

Hoekzuiger Verifix®, traploos verstelbaar
Zeer stabiele uitvoering met dubbele zuigereenheid en zuigschijven met speciale dichtlip · de 194 mm lange benen 
van robuust kunststof zijn door een gewricht met elkaar verbonden.

 4 zuigschijven 120 mm ø · Verstelbereik 45 - 300 ° · Verstelbereik hoogte/diepte +/- 12 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 631.2 Verifix® hoekzuiger, traploos verstelbaar

BO 614.03 Reservezuigers
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Excenteraanslag Verifix® 

De Verifix®-excenteraanslagen zijn bijzonder geschikt voor verschillende toepassingen in de winkelinrichting en interieurbouw. De toepassingen 
zijn praktisch onbegrensd.Vooral bij het inlijmen van bodemplaten of vakken in vitrines of bij het positioneren van tussenplaten of glasplaatdragers 
in bestaande glasobjecten zijn de excenteraanslagen essentieel.

Excenteraanslag Verifix®

Een draaibare, excentrisch gelagerde aanslagrol is loodrecht bevestigt op een 
VERIBOR zuighouder. Door een draaigreep op de aanslag kunt u moeiteloos bv 
glasplaten uitrichten · geschikt voor alle materialen die vlak en gasdicht zijn 
zoals glas, kunststof, metaal, marmer etc .

 Zuigschijf ø 120 mm · Verstelbereik 8 mm · geschikt voor Glas · geschikt 
voor kunststof · geschikt voor metaal · geschikt voor gecoat hout · geschikt 
voor marmer / keramiek

Art.-nr. Omschrijving

BO 637.0 Verifix® Excenteraanslag

SP B0605 Hefboomassen voor

SP B0610 Drukveer

SP 6160 U-schijven voor 602/603/

BO 614.03 Reservezuigers

Excenteraanslag Verifix®

Excentrische, vlakke kunststof schijf· geintegreerde vacuümzuiger · geschikt 
voor het plaatsen van de bodem of schappen van een vitrine · gepaard ook 
goed te gebruiken als exact af te stellen lineaalaanslag

 Hoogte 20 mm · Verstelbereik 6 mm

Art.-nr. Binnen · buitenkant · Omschrijving

BO 637.1 55 mm ø · 70 mm ø

BO 637.5 Reservezuiger

Excenteraanslag Verifix®

Excentrische, vlakke kunststofschijf  · 20 mm hoog · geschikt voor het universeel fixeren van platen · goed voor het 
lijmen van bodems of schappen in vitrines · ook te gebruiken als lineaalaanslag

 Hoogte 20 mm · Verstelbereik 6 mm

Art.-nr. Binnen · buitenkant · Omschrijving

BO 637.2 36,5 mm ø · 47,5 mm ø

BO 637.6 Reserveschijf voor BO 630.3

SP 5280.55 IJzerdeel met rubberdoppen
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Fixeerhulp en lineaalaanslag
Fixeerhulp voor meerlaags lijmwerk, bijv. twee-componenten-siliconen · 
de verstelbare fixeerinrichting met zuigschijf wordt aan de hoeken van de 
glasplaat bevestigd · voor rechthoekige glasplaten zijn er minimaal 3 stuks 
nodig. · ø 55 mm · 75 mm hoog

 Hoogte 75 mm · Diameter 55 mm

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 670.1 Lineaalaanslag · verstelbaar

Klemstukken Verifix®

Deze draaibare fixeerhulpen bieden een breed toepassingsbereik en zijn optimaal geschikt voor de bouw van vitrines, aquaria of veelhoekige 
glasvitrines en zijn daardoor onontbeerlijk voor de glasmeubelbouw.

Klemstukken Verifix®

Twee 360° draaibare, gaffelvormige eindstukken met verbindingsprofiel 
en kunststof drukstukken om vast te zetten · bijzonder geschikt voor 
aquariumbouw

 Glasdikte 3 - 10 mm

Art.-nr. Glasdikte

BO 636.0 3 - 10 mm

Klemstukken Verifix®

Twee 360° draaibare, gaffelvormige eindstukken met verbindingsprofiel 
en kunststof drukstukken om vast te zetten · bijzonder geschikt voor 
aquariumbouw · voor grotere glasdiktes en gewichtseisen

 Glasdikte 6 - 19 mm

Art.-nr. Glasdikte

BO 636.1 6 - 19 mm
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|04 UV-Lijm

De keus voor de juiste lijm maakt u door de materiaalcombinatie, omgevingsfactoren en optredende belastingen. Naast viscose, capilaire lijmen 
behoren ook middelviscose, slagvaste of elastische lijmen tot de keus. Ook eigenschappen zoals vochtbestendigheid en vegelingvastheid zijn 
inmiddels actueel. De lijmen moeten altijd in de juiste laagdikte verwerkt worden. Alleen zo kan de maximale belastbaarheid bereikt worden. Bohle 
biedt alle middelviscose lijmen ook aan met spacers. Spacers zijn een opvulmiddel om te zorgen dat de lijmlaag de juiste dikte bereikt. Hierbij 
bestaan geen optische invloeden. Ook biedt Bohle voegmallen aan, waarmee een gedefinieerde laagdikte ingesteld kan worden.

Silliconenlijm
Wie over glasverlijmen spreekt, bedoelt in het algemeen het werken met UV-uithardende lijmen. Ons volgende aanbod bewijst, dat ook andere 
lijmen bij het verlijmen van glas veelvuldige toepassingsgebieden hebben.

2 K sillicone Verifix®

De nieuwe Verifix® 2 K silliconenlijm is door Bohle speciaal ontwikkeld 
voor de verlijming van oppervlakteglas met grove structuren of 
andere verschillen. Zeer goed inzetbaar bijvoorbeeld de verlijming van 
mondgeblazen glas, gewalst glas of fusingglas. Natuurlijk ook voor 
luchtbelvrije verlijming van floatglas. Dragerplaten zoals bv deurvullingen, 
glazen deuren of scheidingswanden kunnen volledig verlijmd worden. Ook 
het aanbrengen van enkele appliaties is een mogelijkheid. Het product 
wordt 1:1 gemengd, dus geen moeilijke mengverhoudingen. Bovendien is 
er geen vacuüm-ontgassing meer nodig. Geschikt voor buiten, watervast 
en UV-bestendig. 

Art.-nr. Fles

BO 5500510 1 kg

BO 5500513 5 kg

BO 5500516 50 kg

08

Gl
as

ve
rli

jm
ing



320 Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Primerset voor Verifix® 2 K sillicone
De set bestaat uit een flesje primer van 90 ml en een flesje katalysator van 10 ml. Voor gebruik wordt de inhoud van 
beide flesjes gemengd. Gier hiertoe de inhoud van het kleine flesje "katalysator" in de grote fles "primer" en schud 
voor ca 30 sec. De primer is nu gebruiksklaar en ca. 1 maand houdbaar. De primer is noodzakelijk om de 2K-sillicone 
te laten hechtern aan het glasoppervlak.

 Inhoud 90 ml primer + 10 ml katalysator

Art.-nr. Omschrijving · Inhoud

BO 5500518 Primerset · 90 ml primer + 10 ml katalysator

Toebehoren

Maatbeker
De maatbeker van kunststof is geschikt voor het mengen van de Verifix® 2K-silliconelijm

 Met schaalindeling

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500521 Maatbeker 100 ml

BO 5500522 Maatbeker 400 ml

Kraan 2" voor bilk 50 kg
Voor het eenvoudig ontnemen van sillicone uit grote verpakkingen (BO 5500516)

 Maat 2 "

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500519 Kraan 2" voor bilk 50 kg
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2 component-lijmen
Vaak is het niet mogelijk om UV-uithardende lijmen in te zetten. Of de materialen zijn niet lichtdoorlatend of de combinatie met UV-lijm leidt tot 
chemische onverdraagzaamheid. Voor deze gevallen biedt Bohle als oplossing de 2K-constructielijmen aan.

2K-PU-constructielijm Verifix®

De 2K-PU constructielijm is een universeel inzetbare lijm, waarmee glas en vele metalen met elkaar verlijmd kunnen worden. De lijm kenmerkt 
zich door zijn hoge kleefkracht en slagweerstand. Mogelijke inzetgebieden van de lijm zijn de verlijmingen van spiegelbevestigingen en van 
metaaldelen op gelakte of bedrukte glasoppervlakken. (oppervlakken moeten van te voren getest worden op geschiktheid) Voor bijzondere 
toepassingen of bij verwachte hoge belastingen is een test aan te bevelen. Omdat de lijm niet glashelder is, is hij alleen geschikt voor niet-
zichtbare verlijmingen.  · Setaanbieding: bespaar in vergeljk met stuksverkoop

 Verwerkingstijd 13 min. · Handvast 30 min. · Eindstabiliteit 24 h · Temperatuurbestendigheid -55 - +100 °C · Trek-afschuifsterkte 14 · breukrek 
65 % · Hardheid (Shore D) 60

Eigenschappen

Niet UV-stabiel · Uitzonderlijke 
verbindingen zoals steen, hout etc. 
voor de verlijming testen

Art.-nr. Omschrijving · Set

BO 5500506 2K-PU-constructielijm

BO 5500507 2 x Acrylaat, 2 mondstukken, 1 doseerpistool
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2-K Acrylaat Verifix®

De 2K-acrylaat van Bohle is een lijm een lijm, waarmee verschillende 
materialen, als glas, veel metalen en diverse kunststoffen glashelder 
met elkaar verlijmd kunnen worden. Hij kan lijmspleten van max. 0,5 mm 
overbruggen. Wanneer grote hoeveelheden van de lijm in een arbeidsgang 
verwerkt worden, word deze warm. · Setaanbieding: bespaar in vergeljk 
met stuksverkoop · Uitzonderlijke verbindingen zoals steen, hout etc. voor 
de verlijming testen

 Verwerkingstijd 30 sec. · Eindstabiliteit 8 h · Gebruikstemperatuur 
-30 - +100 ° · Trek-afschuifsterkte 17 · Aftreksterkte 25 N/mm

Product gevoelig 
voor warmte!

Opslag in de koelkast ver-
lengt de houdbaarheid.

Art.-nr. Omschrijving · Set

BO 5500501 2-K Acrylaat

BO 5500504 2 x Acrylaat, 2 nozzles, 1 applicator

Toebehoren

Applicator
Passend bij de kokers BO 5500501 en BO 5500506 voor het eenvoudig vewerken van de 2K-constructielijm.

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500502 Applicator

BO 5500503 Gemengde nozzles, 10
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Lijmeigenschappen overzicht

Specificaties BO5500501 BO5500506

Vochtbestendigheid:  nee  ja 

UV-stabiliteit  ja  nee 

Kleur helder transparant creme/wit 

Duurzaamstabiliteitsken hoogvast hoogvast 

Impact resistent:  ja  ja 

Spanningscpompensatie:  zeer goed  zeer goed 

Trek-afschuifsterkte  17  14 

Handvast ca. 2 min.  30 min. 

Eindstabiliteit  8 h  24 h 

Temperatuurbestendigheid  -30 - +100 °C  -55 - +100 °C 

Aftreksterkte  25 N/mm 

Verwerkingstijd  0,5 min.  13 min. 

Breukrek  65 % 

Hardheid (Shore D)  60 

Mogelijke verbindingen

Specificaties BO5500501 BO5500506

Glas/glas ja ja 

Glas/metaal ja ja 

Gehard/gehard ja ja 

Glas/steen beperkt beperkt 

Glas/hout beperkt beperkt 

Gelaagd/glas ja ja 

Gelaagd/gelaagd ja ja 

Gelaagd glas/steen beperkt beperkt 

Gelaagd glas/hout beperkt beperkt 

Gelaagd glas/metaal ja ja 

Gelaagd/gehard ja ja 

Glas/kunststof beperkt beperkt 

Gelaagd/kunststof beperkt beperkt 

Kunststof/Kunststof beperkt beperkt 

Kunststof/metaal beperkt beperkt 

Kunststof/gehard glas beperkt beperkt 

08

Gl
as

ve
rli

jm
ing



324 Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

UV-uithardende lijmen
Door speciaal ontwikkelde eigenschappen zijn UV hardende lijmen geschikt voor duurzame en stabiele verlijmingen van diverse materialen zoals 
b.v. glas-glas of glas-metaal. Bohle heeft voor deze toepassingen, een breed spectrum aan UV-lijmen ontwikkeld en geldt op dit moment als 
technologisch leider op dit gebied.

UV-lijm Verifix® MV 760
De uva-uithardende lijm Verifix® MV 760 is een hoogviscose, licht 
pastueuze lijm, die op basis van zijn hechteigenschappen universeel 
bruikbaar is. Hij biedt een enorme hechtkracht, is spanningscompenserend 
en daarom ideaal voor de verlijming van glas-metaal en glas-glas. Ook 
zijn visuele helderheid en langdurigebestandheid tegen vergeling zijn 
uitstekende eigenschappen. Bijzonder vermeldenswaardig is bovendien 
zijn goede vochtbestendigheid. De belangrijkste toepassingsgebieden 
voor de Verifix® MV 760 zijn constructies met een hoge statische en 
dynamische belasting. Zijn hoge breukrek compenseert de uitzetting van 
verschillende voegmaterialen zonder verlies aan hechtkracht.

 Viscositeit medium 1500 mPas · Trek-afschuifsterkte 25 · 
Lijmspleet 0,08 - 0,5 mm · Temperatuurbestendigheid 70 °C · 
Temperatuurbestendigheid piekvermogen -40 - +120 °C · Kleur helder 
transparant · Capillair-eigenschap: geen · Spanningscpompensatie: 
beperkt · Impact resistent: ja · Activator geschikt nee · Trillingsopname: ja · 
Vochtbestendigheid: ja · UV-stralingsuithardend: ja · Lichtuithardend: nee · 
Constructie: open en gesloten

Art.-nr. Fles

BO MV7601K 1000 g

BO MV76025 250 g

BO MV76010 100 g

BO MV76002 20 g

UV-lijm Verifix® MV 760 Spacers
De bijgevoegde spacers in de lijm MV760 zorgen ervoor dat de minimale laagdikte bereikt wordt. Hiermee wordt 
zekergesteld dat ook bij de verlijming van zware delen voldoende lijm aanwezig is.De technische samenstelling van 
de lijm wordt niet beinvloed door de spacers. Volg svp de bijgevoegde gebruiksaanwijzing. Bij vragen staan onze 
vakbekwame medewerkers graag tot ue beschikking.

 Viscositeit medium 1500 mPas · Trek-afschuifsterkte 25 · Lijmspleet 0,08 - 0,5 mm · Temperatuurbestendigheid 
70 °C · Temperatuurbestendigheid piekvermogen -40 - +120 °C · Kleur helder transparant · Capillair-eigenschap: 
geen · Spanningscpompensatie: beperkt · Impact resistent: ja · Activator geschikt nee · Trillingsopname: ja · 
Vochtbestendigheid: ja · UV-stralingsuithardend: ja · Lichtuithardend: nee · Constructie: open en gesloten

Art.-nr. Fles · Omschrijving

BO MV7601KS 1000 g · met spacers

BO MV76025S 250 g · met spacers
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UV-lijm Verifix® MV 760VIS
De UVA-lichtuithardende lijm MV 760VIS is op grond van zijn 
hechtingseigenschappen universeel inzetbaar en daardoor ideaal voor de 
verlijming van glas-metaal en ook voor glas-glas. De hoofdtoepassingen 
van deze lijm zijn constructies met hoge sattische en dynamische 
belastingen. Let op: Door zijn samenstelling is de Verifix® MV760VIS 
speciaal geschikt voor de verlijming van gelaagd glas en gelaagd glas met 
metaal.

 Viscositeit medium 1500 mPas · Trek-afschuifsterkte 25 · 
Lijmspleet 0,08 - 0,5 mm · Temperatuurbestendigheid 70 °C · 
Temperatuurbestendigheid piekvermogen -40 - +120 °C · Kleur helder 
transparant · Capillair-eigenschap: geen · Spanningscpompensatie: 
beperkt · Impact resistent: ja · Activator geschikt nee · Trillingsopname: ja 
· Vochtbestendigheid: ja · UV-stralingsuithardend: ja · Lichtuithardend: ja · 
Constructie: open en gesloten

Art.-nr. Fles

BO MV76V1K 1000 g

BO MV76V25 250 g

BO MV76V10 100 g

UV-lijm Verifix® MV 760VIS Spacers
Door de spacers in de Verifix® MV 760VIS lijm, kan de juiste laagdikte 
worden bereikt, ook bij zwaardere glasdelen. Ook bij metaaldelen 
was het vaak lastig om de juiste laagdikte te bereiken. De technische 
eigenschappen van de UV-lijm worden niet beinvloed door de spacers. Let 
wel op de bijgevoegde gebruiksaanwijzing. Let op: Door zijn samenstelling 
is de Verifix® MV760 VIS spacer speciaal geschikt voor de verlijming van 
gelaagd/gelaagd en gelaagd/metaal.

 Viscositeit medium 1500 mPas · Trek-afschuifsterkte 25 · 
Lijmspleet 0,08 - 0,5 mm · Temperatuurbestendigheid 70 °C · 
Temperatuurbestendigheid piekvermogen -40 - +120 °C · Kleur helder 
transparant · Capillair-eigenschap: geen · Spanningscpompensatie: 
beperkt · Impact resistent: ja · Activator geschikt nee · Trillingsopname: ja 
· Vochtbestendigheid: ja · UV-stralingsuithardend: ja · Lichtuithardend: ja · 
Constructie: open en gesloten

Art.-nr. Inhoud

BO MV76V25S 250 g
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UV-lijm Verifix® LV 740
Deze UVA-uithardende lijm heeft een lage viscositeit en is op grond van 
zijn goede capillaire eigenschappen, zeer geschikt voor de verlijming 
van glas/glas en gehard glas. Speciale kenmerken zijn de hoge sterkte 
in combinatie met de goede elasticiteit. De bijzondere samenstelling 
maakt de LV740 optisch helder en biedt een duurzame bescherming 
tegen vergeling. Deze lijm wordt gebruikt wanneer uiterlijk zeer 
belangrijk is, bv bij vitrines, meubels etc. Een speciale vermelding is 
de goede vochtbestendigheid waard. De hoofdtoepassing is objecten 
met een hoge statische maar ook dynamische krachtbelasting. Door 
de geringe reinigingsmoeite is een snel productieproces mogelijk. 
toepassingsaanbevelingen: twee-en driedimensionale glasconstructies · 
Statische en dynamische krachtbelasting · Snelle,rationele productiecyclus

 Viscositeit 80 mPas · Trek-afschuifsterkte 17 · Lijmspleet 
0,04 - 0,2 mm · Temperatuurbestendigheid 70 °C · 
Temperatuurbestendigheid piekvermogen -40 - +120 °C · Kleur helder 
transparant · Capillair-eigenschap: zeer goed · Spanningscpompensatie: 
beperkt · Impact resistent: nee · Activator geschikt nee · Trillingsopname: 
beperkt · Vochtbestendigheid: ja · UV-stralingsuithardend: ja · 
Lichtuithardend: nee · Constructie: open en gesloten

Art.-nr. Fles

BO LV7401K 1000 g

BO LV74025 250 g

BO LV74010 100 g

BO LV74002 20 g

UV-lijm Verifix® LV 740VIS
De nieuwe UVA- en lichtuithardende lijm Verifix® LV740VIS is een 
laagviscose lijm en op grond van zijn goede capillaire werking uitstekend 
geschikt voor de hoofdtoepassingen bij objecten glasconstructies 
met statische en ook dynamische krachtbelastingen. Een geringe 
reinigingshandeling biedt de mogelijkheid voor een snelle en 
rationele productiecyclus. Deze lijm is bijzonder goed voor de Verifix® 
doseersystemen. Hij kenmerkt zich door hoge vastheid gepaard met 
goede elasticiteit in de verlijming. Door zijn bijzondere samenstelling 
is de Verifix® LV 740VIS speciaal voor de verlijming van gelaagd glas. 
De PVB-folie absorbeert de UVA-straling. Doordat deze lijm tevens ook 
lichtuithardend is, reageert hij ook op de reststraling. (meer dan 380 
nm) en hardt uit. Voortreffelijk is zijn optische helderheid, langdurige 
vergelingsweerstand en hoge vochtigheidsbestendigheid.

 Viscositeit 80 mPas · Trek-afschuifsterkte 17 · Lijmspleet 
0,04 - 0,2 mm · Temperatuurbestendigheid 70 °C · 
Temperatuurbestendigheid piekvermogen -40 - +120 °C · Kleur helder 
transparant · Capillair-eigenschap: zeer goed · Spanningscpompensatie: 
beperkt · Impact resistent: nee · Activator geschikt nee · Trillingsopname: 
beperkt · Vochtbestendigheid: ja · UV-stralingsuithardend: ja · 
Lichtuithardend: ja · Constructie: open en gesloten

Art.-nr. Fles

BO LV74V1K 1000 g

BO LV74V25 250 g

BO LV74V10 100 g
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UV-lijm Verifix® B 665-0
Deze UVA hardende lijm is glashelder en laag viscose. Heeft een zeer goed 
capillair vermogen, m.a.w. hij kan van buitenaf tegen de spleet van de al op 
elkaar staande glasplaten opgebracht worden en trekt zich van zelf in deze 
spleet. Deze lijm wordt bij hoge optische eisen ingezet, b.v. bij de bouw van 
vitrines, glasmeubilair etc. Hij is in het bijzonder geschikt voor glas-glas 
verbindingen. Vanwege zijn lage viscositeit en de daardoor onnodige, 
tijdrovende nabewerking laat deze lijm zich bijzonder snel verwerken. De 
BO 665 lijm is niet waterbestendig en daarmee niet voor vochtige ruimtes 
en buitentoepassingen geschikt. Hij is na de uitharding zeer hard en relatief 
breekbaar, daarmee weinig elastisch. Hiermee dient bij de constructie 
van glasobjecten uiteraard rekening te worden gehouden. Aanbevolen 
toepassing: Twee en drie dimensionale glasconstructies 
Let op: de Bohle UV lijm 665 is niet geschikt voor hardglas!

 Viscositeit 80 mPas · Trek-afschuifsterkte 23 · Lijmspleet 0,04 - 0,2 mm · 
Temperatuurbestendigheid 50 °C · Temperatuurbestendigheid piekvermogen 
-40 - +120 °C · Kleur helder transparant · Capillair-eigenschap: zeer goed · 
Spanningscpompensatie: nee · Impact resistent: nee · Activator geschikt nee 
· Trillingsopname: nee · Vochtbestendigheid: nee · UV-stralingsuithardend: ja 
· Lichtuithardend: nee · Constructie: open en gesloten

Art.-nr. Fles

BO 5209324 1000 g

BO 5209321 250 g

BO 5209300 100 g

BO 5209327 20 g

UV-lijm Verifix® B 682-T
Deze UVA hardende lijm is opgrond van zijn hoge eindvastheid bijzonder 
geschikt statische en dynamische verbindingen zoals De B-682-T lijm 
heeft de eigenschap, met de Bohle UV- aktivator LF (Art.nr. BO 52 093 65/
BO 52 093 67) ook zonder UV-straling te reageren (b.v. bij gekleurd glas, 
metaal-metaal verbindingen etc.). Bij het gebruik van aktivator is een lichte 
vergeling van de verlijming niet uit te sluiten. 

 Viscositeit medium 900 mPas · Trek-afschuifsterkte 26 · Lijmspleet 
0,09 - 0,5 mm · Temperatuurbestendigheid 50 °C · 
Temperatuurbestendigheid piekvermogen -40 - +140 °C · Kleur 
transparant · Capillair-eigenschap: geen · Spanningscpompensatie: 
beperkt · Impact resistent: ja · Activator geschikt ja · Trillingsopname: ja · 
Vochtbestendigheid: nee · UV-stralingsuithardend: ja · Lichtuithardend: nee 
· Constructie: open en gesloten

Art.-nr. Fles

BO 5209396 1000 g

BO 5209395 250 g

BO 5209394 100 g

BO 5209393 20 g
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UV-lijm Verifix® B 682-T Spacers
De spacers die bijgevoegd zijn bij de Verifix® 682-T lijm zorgen ervoor 
dat de minimale lijmlaag bereikt wordt, ook bij zware glasdelen. Ook bij 
metalen delen is het vaak moeilijk om de minimale laagdikte te verkrijgen. 
De technische eigenschappen van de lijm worden niet beinvloed door de 
spacers. Bij vragen staan onze vakbekwame medewerkers graag tot uw 
beschikking.

 Viscositeit medium 900 mPas · Trek-afschuifsterkte 26 · Lijmspleet 
0,09 - 0,5 mm · Temperatuurbestendigheid 50 °C · 
Temperatuurbestendigheid piekvermogen -40 - +140 °C · Kleur 
transparant · Capillair-eigenschap: geen · Spanningscpompensatie: 
beperkt · Impact resistent: ja · Activator geschikt ja · Trillingsopname: ja · 
Vochtbestendigheid: nee · UV-stralingsuithardend: ja · Lichtuithardend: nee 
· Constructie: open en gesloten

Art.-nr. Fles · Omschrijving

BO 5209396S 1000 g · met spacers

BO 5209395S 250 g · met spacers

Activator LF
De UV lijm B-682T kan door middel van een aktivator ook daar uitharden, 
waar dit door UVA straling normaal gesproken niet mogelijk is, b.v. bij 
gekleurd glas, gezeefdrukt glas, gelaagd glas, metaal-metaal verbindingen 
etc. Bij het gebruik van aktivator is een lichte vergeling van de verlijming 
mogelijk. · Extra gebruik van een UV-lamp is niet nodig. · Houdbaarheid 6 
maanden

Tip:
Luchtgevoelig product. 
Fles altijd na gebruik 
direct weer sluiten!

Art.-nr. Fles

BO 5209365 9 ml

BO 5209367 50 ml
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UV-lijm Verifix® B 678-0 Lamifix
Deze UVA licht hardende lijm is glashelder en middel viscose. Wegens zijn 
elasticiteit is de lijm ideaal voor de verbinding van verschillende materiaal 
combinaties. De verlijming heeft een bijzonder hoge trillingsopname. 
In het bijzonder te benoemen is echter de toepassing bij het verlijmen 
van gelaagd glas (VSG): De PVB- folie absorbeert bijna de gehele UVA - 
straling. Omdat deze lijm daarnaast lichthardend ingesteld is, reageert 
hij ook met de aanwezige straling (boven 380 nm) en hardt uit. Kanten 
verlijmingen zijn probleemloos mogelijk, speciaal ook bij meervoudig 
gelaagd glas: de lijm tast de PVB -folie niet aan. „Lamifix“ lijm is ideaal 
voor de verbinding van gelaagd glas met gelaagd glas, en normaal glas in 
gesloten systeem.

 Viscositeit medium 600 mPas · Trek-afschuifsterkte 9 · 
Lijmspleet 0,06 - 0,3 mm · Temperatuurbestendigheid 50 °C · 
Temperatuurbestendigheid piekvermogen -40 - +100 °C · Kleur helder 
transparant · Spanningscpompensatie: zeer goed · Impact resistent: nee 
· Activator geschikt nee · Trillingsopname: hoog · Vochtbestendigheid: ja 
· UV-stralingsuithardend: ja · Lichtuithardend: ja · Constructie: gesloten · 
viscoelastische eigenschappen elastisch

Art.-nr. Fles

BO 5209362 1000 g

BO 5209360 85 g

UV-lijm Verifix® B 678-0 Lamifix Spacers
De spacers die bijgevoegd zijn bij de Verifix® 678 lijm zorgen ervoor dat 
de minimale lijmlaag bereikt wordt, ook bij zware glasdelen. Ook bij 
metalen delen is het vaak moeilijk om de minimale laagdikte te verkrijgen. 
De technische eigenschappen van de lijm worden niet beinvloed door de 
spacers. Bij vragen staan onze vakbekwame medewerkers graag tot uw 
beschikking.

 Viscositeit medium 600 mPas · Trek-afschuifsterkte 9 · 
Lijmspleet 0,06 - 0,3 mm · Temperatuurbestendigheid 50 °C · 
Temperatuurbestendigheid piekvermogen -40 - +100 °C · Kleur helder 
transparant · Spanningscpompensatie: zeer goed · Impact resistent: nee 
· Activator geschikt nee · Trillingsopname: hoog · Vochtbestendigheid: ja 
· UV-stralingsuithardend: ja · Lichtuithardend: ja · Constructie: gesloten · 
viscoelastische eigenschappen elastisch

Art.-nr. Fles · Omschrijving

BO 5209362S 1000 g · met spacers
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UV-lijm Verifix® B 690-0
Deze uva-uithardende lijm is glashelder en middelmatig viscose. Bij 
glasdiktes tot 6 mm beschikt hij nog over een goede capillaire werking. 
Door zijn hoge elasticiteit is deze lijm ideaal voor de verlijming van de 
meest uiteenlopende materialen en voor oppervlakteverlijmingen tot 1 m². 

 Viscositeit medium600 mPas · Trek-afschuifsterkte 9 · 
Lijmspleet 0,06 - 0,3 mm · Temperatuurbestendigheid 50 °C · 
Temperatuurbestendigheid piekvermogen -40 - +100 °C · Kleur helder 
transparant · Spanningscpompensatie: zeer goed · Impact resistent: nee · 
Activator geschikt nee · Trillingsopname: hoog · Vochtbestendigheid: ja · 
UV-stralingsuithardend: ja · Lichtuithardend: nee · Constructie: gesloten · 
viscoelastische eigenschappen elastisch

Art.-nr. Fles

BO 5209372 1000 g

BO 5209370 85 g

UV-lijm Verifix® B 690-0 Spacers
Door de spacers in de Verifix® 690-0 lijm, kan de juiste laagdikte worden 
bereikt, ook bij zwaardere glasdelen. Ook bij metaaldelen was het vaak 
lastig om de juiste laagdikte te bereiken. De technische eigenschappen 
van de UV-lijm worden niet beinvloed door de spacers. Let wel op de 
bijgevoegde gebruiksaanwijzing. Bij vragen staan onze vakbekwame 
medewerkers graag tot uw beschikking.

 Viscositeit medium600 mPas · Trek-afschuifsterkte 9 · 
Lijmspleet 0,06 - 0,3 mm · Temperatuurbestendigheid 50 °C · 
Temperatuurbestendigheid piekvermogen -40 - +100 °C · Kleur helder 
transparant · Spanningscpompensatie: zeer goed · Impact resistent: nee · 
Activator geschikt nee · Trillingsopname: hoog · Vochtbestendigheid: ja · 
UV-stralingsuithardend: ja · Lichtuithardend: nee · Constructie: gesloten · 
viscoelastische eigenschappen elastisch

Art.-nr. Fles · Omschrijving

BO 5209372S 1000 g · met spacers
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UV-lijm Verifix® 420VIS
Deze UVA- en lichthardende lijm is een middelviscose lijm die speciaal 
geschikt is voor het verlijmen van thermoplastische kunststoffen. Hij 
bemogelijkt een vaste, flexibele, en glasheldere verbinding in combinatie 
met een snele uitharding. De lijm kan ook gebruikt worden voor de 
verlijming van glas of metaal. Door weinig reiniging achteraf is een snelle 
en rationele productiecyclus mogelijk.

 Viscositeit medium300 mPas · Trek-afschuifsterkte 6 · Lijmspleet 
0,07 - 0,2 mm · Temperatuurbestendigheid 50 °C · 
Temperatuurbestendigheid piekvermogen -55 - +120 °C · Kleur helder 
transparant · Capillair-eigenschap: beperkt · Spanningscpompensatie: zeer 
goed · Impact resistent: nee · Activator geschikt nee · Trillingsopname: ja · 
Vochtbestendigheid: nee · UV-stralingsuithardend: ja · Lichtuithardend: ja · 
Constructie: gesloten

Art.-nr. Fles

BO 420VI1K 1000 g

BO 420VI25 250 g

BO 420VI10 100 g

UV-lijmset
Deze kleurige UV lijm is gebaseerd op de glasheldere, dun vloeibare 
665 UV lijm en heeft dezelfde eigenschappen. Mede door de pigment 
toevoeging is de lijmkracht geringer en de uithard tijd langer. Hierdoor is 
de lijm alleen geschikt voor het verlijmen van kleine oppervlakken.

 Verpakkingseenheid 5 flesjes · Inhoud elk 20 g · Kleur: rood - groen - 
geel - blauw - zwart

Art.-nr. Omschrijving

BO 5209331 UV-lijmset
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Lijmeigenschappen overzicht
Specificaties MV 760 MV 760VIS LV 740 LV 740VIS

Viscositeit medium 1500 mPas medium 1500 mPas  80 mPas  80 mPas 

Trek-afschuifsterkte  25  25  17  17 

Lijmspleet  0,08 - 0,5 mm  0,08 - 0,5 mm  0,04 - 0,2 mm  0,04 - 0,2 mm 

Temperatuurbestendigheid  70 °C  70 °C  70 °C  70 °C 

Temperatuurbestendigheid piekvermogen  -40 - +120 °C  -40 - +120 °C  -40 - +120 °C  -40 - +120 °C 

Kleur helder transparant helder transparant helder transparant helder transparant 

Capilaire-eigenschap:  geen  geen  zeer goed  zeer goed 

Spanningscpompensatie:  beperkt  beperkt  beperkt  beperkt 

Impact resistent:  ja  ja  nee  nee 

Activator geschikt  nee  nee  nee  nee 

Trillingsopname:  ja  ja  beperkt  beperkt 

Vochtbestendigheid:  ja  ja  ja  ja 

UV-stralingsuithardend:  ja  ja  ja  ja 

Lichtuithardend:  nee  ja  nee  ja 

Constructie:  open en gesloten  open en gesloten  open en gesloten  open en gesloten 

Vergelingsvast  ja  ja  ja  ja 

Viscoelastische eigenschappen  impact resistent  impact resistent  beperkt elastisch  beperkt elastisch 

Specificaties B 665-0 B 682-T B 678-0 B 690-0

Viscositeit  80 mPas medium 900 mPas medium 600 mPas medium 600 mPas

Trek-afschuifsterkte  23  26  9  9

Lijmspleet  0,04 - 0,2 mm  0,09 - 0,5 mm  0,06 - 0,3 mm  0,06 - 0,3 mm

Temperatuurbestendigheid  50 °C  50 °C  50 °C  50 °C

Temperatuurbestendigheid piekvermogen  -40 - +120 °C  -40 - +140 °C  -40 - +100 °C  -40 - +100 °C

Kleur helder transparant transparant helder transparant helder transparant 

Capillair-eigenschap:  zeer goed  geen  beperkt  beperkt

Spanningscpompensatie:  nee  beperkt  zeer goed  zeer goed

Impact resistent:  nee  ja  nee  nee

Activator geschikt  nee  ja  nee  nee

Trillingsopname:  nee  ja  hoog  hoog

Vochtbestendigheid:  nee  nee  ja  ja

UV-stralingsuithardend:  ja  ja  ja  ja

Lichtuithardend:  nee  nee  ja  nee

Constructie:  open en gesloten  open en gesloten  gesloten  gesloten

Vergelingsvast  nee  nee  ja  ja

Viscoelastische eigenschappen  broos  impact resistent  elastisch  elastisch

Temperatuurbestendigheid
De temperatuurbestendigheid geeft de maximale continu-temperatuur 
weer, waarbij de uitgeharde lijm niet blijvend beschadigt. Met toename 
van de temperatuur, neemt de maximale sterkte voortdurend af. 

Trek-afschuifsterkte
Onder de aanbevolen minimale- en maximale laagdikten, kunnen de in 
de tabellen opgevoerde trek/afschuifsterktes bereikt worden.

Specificaties 420VIS

Viscositeit medium 300 mPas 

Trek-afschuifsterkte  6 

Lijmspleet  0,07 - 0,2 mm 

Temperatuurbestendigheid  50 °C 

Temperatuurbestendigheid piekvermogen  -55 - +120 °C 

Kleur helder transparant 

Capillair-eigenschap:  beperkt 

Spanningscpompensatie:  zeer goed 

Impact resistent:  nee 

Activator geschikt  nee 

Trillingsopname:  ja 

Vochtbestendigheid:  nee 

UV-stralingsuithardend:  ja 

Lichtuithardend:  ja 

Constructie:  gesloten 

Vergelingsvast  ja 

Viscoelastische eigenschappen  elastisch 



Mogelijke verbindingen
Specificaties MV 760 MV 760VIS LV 740 LV 740VIS

Glas/glas ja ja ja ja 

Glas/metaal ja ja nee nee 

Gehard/gehard ja ja ja ja 

Glas/steen beperkt beperkt nee nee 

Glas/hout beperkt beperkt nee nee 

Gelaagd/glas beperkt ja beperkt ja 

Gelaagd/gelaagd nee ja nee ja 

Gelaagd glas/steen nee beperkt nee nee 

Gelaagd glas/hout nee beperkt nee nee 

Gelaagd glas/metaal nee ja nee nee 

Gelaagd/gehard beperkt ja beperkt ja 

Glas/kunststof beperkt beperkt nee nee 

Gelaagd/kunststof nee beperkt nee nee 

Kunststof/Kunststof nee nee nee nee 

Kunststof/metaal nee nee nee nee 

Kunststof/gehard glas nee beperkt nee nee 

Specificaties B 665-0 B 682-T B 678-0 B 690-0

Glas/glas ja ja ja ja 

Glas/metaal nee ja beperkt beperkt 

Gehard/gehard nee ja ja ja 

Glas/steen nee beperkt beperkt beperkt 

Glas/hout nee beperkt beperkt beperkt 

Gelaagd/glas beperkt beperkt ja beperkt 

Gelaagd/gelaagd nee nee ja nee 

Gelaagd glas/steen nee nee beperkt nee 

Gelaagd glas/hout nee nee beperkt nee 

Gelaagd glas/metaal nee nee beperkt nee 

Gelaagd/gehard nee beperkt ja beperkt 

Glas/kunststof nee beperkt beperkt nee 

Gelaagd/kunststof nee nee beperkt nee 

Kunststof/Kunststof nee nee nee nee 

Kunststof/metaal nee nee nee nee 

Kunststof/gehard glas nee nee beperkt nee 

Specificaties 420VIS

Glas/glas nee 

Glas/metaal nee 

Gehard/gehard nee 

Glas/steen nee 

Glas/hout nee 

Gelaagd/glas nee 

Gelaagd/gelaagd nee 

Gelaagd glas/steen nee 

Gelaagd glas/hout nee 

Gelaagd glas/metaal nee 

Gelaagd/gehard nee 

Glas/kunststof ja 

Gelaagd/kunststof ja 

Kunststof/Kunststof ja 

Kunststof/metaal ja 

Kunststof/gehard glas ja 

Omschrijving bijzonder geschikt voor de verlijming van PMMA/PC/PET/ABS 
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Verwerkingsinstructies voor de glasverlijming met UV-hardende lijmen
1. Materiaalkeuze (let op de geschiktheid van het lijmtype): 
Met de keuze van het materiaal en de daaruit resulterende lijmkeus (zie punt 3) worden er verschillende weerstandswaarden gegeven van de 
verlijming. Technische gegevens over de sterkte etc. vindt u op de voorgaande pagina's. Alle opgaven baseren zich op transparant, 
UVA-lichtdoorlatend floatglas, spiegels (aan de zichtzijde) gehard glas, en spiegeldraadglas. Andere, speciale glassoorten kunnen leiden tot 
slechtere weerstandswaarden, of kunnen helemaal niet verlijmd worden. Problematisch zijn alle gestrucureerde glassoorten zoals ornamentglas, 
en draadglas. De doorlatendheid van UVA-stralen is o.a. afhankelijk van de glasdikte, en de kleurintensiteit van het glas. 

Glassoorten met een hoge UVA-absorbtie zoals gelaagd glas of gekleurd glas kunnen met de standaard UV-lijmen niet verlijmd worden. Hiervoor 
zijn uitsluitend de speciale lichtgevoelige lijmen Verifix® MV 760VIS, LV 740VIS, Lamifix B 678-0 of B 682-T met aktivator geschikt. 

Verdere tips: 
Hoe gladder het te verlijmen oppervlak is en hoe dunner de laagdikte van de lijm, des te vaster en belastbaarder is de lijmverbinding. Bij de 
verlijming tussen glas en metaal is RVS in de tests als bijzonder geschikt naar voren gekomen. 

2. Voorbehandeling van de oppervlakken 
2.1 Reiniging 
· De te verlijmen oppervlakken moeten absoluut schoon, droog en vetvrij zijn. (scheidingsmiddelvrij) . 
· Voor de UV-verlijming geschikte reiniging gebruiken. 
· Huishoudelijke of conventionele reinigers zijn in de meeste gevallen niet geschikt. 
· Aanbeveling: De Bohle speciaalreiniger voor glasverlijmingen art. BO 5107910 
2.2 Restvocht verwijderen 
· De lijm en te verlijmen delen moeten alle op kamertemperatuur zijn. Om een duurzame stabiliteit van de verbinding te waarborgen, is het  
  essentieel om de werkstukken voor de verlijming te verwarmen, zodat ook eventueel restvocht (condens) verwijderd wordt. 
· Alle te verlijmen delen gelijkmatig verwarmen, om eventuele spanningsschade in de aansluitende verlijming te voorkomen.  
  Temperatuur: ca 30°C boven kamertemperatuur. 
· Heteluchtappraat of föhn gebruiken. 
· Bij het niet in acht nemen van de aanbevelingen, kunnen eventuele, niet direct werkende stabiliteitsverliezen optreden. 
2.3 Pyrosil® oppervlaktevoorbehandeling: 
· Door een voorbehandeling van problematische lijmoppervlakken met de Pyrosil®techniek bereikt u een duurzame hoge adhesie zowel als  
  een grotere bescherming tegen vochtinwerkingen. Bijzonder belangrijk bij hoogbelaste lijmverbindingen, bij toepassing in vochtige ruimtes  
  en buitentoepassing. 

3. Lijmkeuze
Afhankelijk van de eisen aan de te verlijmen materialen zowel als de belasting en gebruik van de lijmverbindingen, staan verschillende UV-
hardende Bohle-lijmen voor uw tests tot uw beschikking. 

Verbindingen glas/metaal: Voor dynamische verbindingen is de middelviscose Bohle UV-lijm B 682-T of MV 760 gebruiken.
Verbindingen glas/glas: Bij de planning en uitvoering van het glasobject, moet steeds een "gesloten" (d.w.z. zichzelf ondersteunend) constructie 
nagestreeft worden, om een zo hoog mogelijke stabiliteit te bereiken. Wanneer dit om design- of constructieve redenen niet mogelijk is, zijn 
alleen de lijmtypen Verifix® LV 740, LV7 40VIS, B 665-0, MV 760VIS, MV 760 of B 682-T voor deze verbindingen in te zetten.

open constructie gesloten constructie
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Verwerkingsinstructies voor de glasverlijming met UV-hardende lijmen
4. Fixeerhulpen 
Voor de veilige uitharding van UV-lijmstoffen is het essentieel dat de lijmdelen gefixeerd worden om trillingen en verschuivingen tegen te gaan. 
Dit wordt wezenlijk vereenvoudigd door het gebruik van geschikte fixeerhulpen uit het Verifix® productprogramma. Uw vertegenwoordiger 
informeert u graag over verdere details. 

5. Voegen/lijm aanbrengen 
· Voor het aanbrengen van de lijm moeten de werkstukken gecontroleerd worden op maatnauwkeurigheid. 
· Dit kunt u het beste doen door de constructie met behulp van fixeerhulpen in elkaar te zetten. 
· Wanneer er tussen het verwarmen van de lijmdelen en het aanbrengen van de lijm meer dan 5 minuten verstrijken, dient deze verwarming  
  herhaald te worden. Verlijmingen moeten bij voorkeur horizontaal doorgevoerd worden. 
· Het verticaal verwerken van verlijming kan tot problemen leiden. Bij het gebruik van teveel lijm moet achteraf meer gereinigd worden. 
· Te hoge laagdikte reduceert de sterkte. Om de lijm nauwkeurig economisch aan te brengen maakt u gebruik van de doseerhulpen. 
5.1 Lijm aanbrengen VOOR het samenvoegen: 
Middelviscose lijm (MV 760, MV 760VIS, B 678-0, B 690-0 en B 682-T) wordt voor het samenvoegen aangebracht. 
· Bij oppervlakteverlijmingen (B 690-0 en B 678-0) wordt de lijm altijd voor het samenvoegen van de delen aangebracht. 
· Bij horizontale verlijmingen ontstaat een luchtbelvrije verlijming door het werkstuk voorzichtig schuin te laten zakken. 
· Het eigengewicht van het werkstuk is voldoende om de lijm over het gehele vlak te verspreiden. 
5.2. Lijmopbreng NA het samenvoegen van de lijmdelen: 
Laagviscose lijm (LV 740, LV 740VIS en B 665-0) capileert vanzelf in de lijmvoeg. 
· Daardoor kunnen de lijmdelen samengevoegd worden voor het aanbrengen van de lijm. 
· Let erop dat bij meerdelige lijmobjecten, de lijmplaatsen altijd na elkaar worden afgewerkt (niet gelijktijdig). Voor een optimale verdeling  
  van de lijm, moet na het aanbrengen van de lijm, het werkstuk nog licht omhoog en omlaag gebracht worden. (lijmvoeg vergroten en weer  
  verkleinen) 

6. Uitharden (belichten)
Algemene aanwijzingen:
· Geschikt UV-lampen gebruiken: de lamp mag niet korter zijn dan de lijmkant om spanning door ongelijke belichting te voorkomen 
· Tijdens de belichting de lamp zo dicht mogelijk op de lijmplek houden
· Werkstukken in geen geval bewegen of blotstellen aan trillingen (geschikte fixeerhulpen gebruiken).
· Alle Bohle lampen zijn voorzien van een speciale filterschijf om schade aan huid en/of ogen te vermijden.
· Voor uw eigen veiligheid moet u werkbescherming gebruiken. Volg de aanwijzingen van de fabrikant op (Het gebruik van beschermingsmiddelen 
  wordt aanbevolen door de arbodienst)

De belichting volgt in twee stappen: 
1. Bij de vooruitharding wordtt ca. 30% van de eindvastheid bereilkt. Hierna kunt u moeiteloos eventuele lijmresten verwijderen..
· Vooruitharding is afhankelijk van lamp minimaal 10 seconden tot ca. 2 minuten. In aansluiting op de vooruitharding, eventueel ingezette 
  fixeerhulpen verwijderen en werkstukken ontdoen van eventuele lijmresten met Bohle speciaalreiniger, glaskrabber of staalwol fijnheid 00.
2. Einduitharding : afhankelijk van lamptype tussen minimaal 60 sec. en ca. 5 minuten. 
· Een te lange belichting heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van de verlijming, echter ook geen positieve.   
· Na de einduitharding en 24u rusttijd is het volledige functievermogen en belastbaarheid van de lijmverbinding bereikt.

7. Proefverlijmingen
Bij onzekerheid over de juiste verlijmingsvoorwaarden het beste altijd een proefverlijming doorvoeren: 
· Het werkstuk volgens de bovengenoemde aanwijzingen verlijmen. 
· Aansluitend het werkstuk tot boven de Nenn-aanspraak belasten bijv. door slag, trekbewegingen of met hulp van gereedschappen (tang, etc). 
· Mogelijk belasten tot materiaalvervorming, om de belastingsgrens vast te stellen. 
· Bij twijfel over bepaalde verlijmingsmogelijkheden, staan onze vakbekwame medewerkers graag tot uw beschikking.
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid: 
Een lijmadvies is geen garantie; U zult zelf nog steeds een proefverlijming moeten doorvoeren om zeker te zijn dat het voldoet aan al uw eisen. 
Gebruik, toepassing van onze producten en uw producten gemaakt op grond van onze adviezen liggen buiten onze controle-mogelijkheden 
en liggen daarom buiten onze verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten vindt steeds plaats volgens onze algemene verkoop- en 
leveringsvoorwaarden.

gesloten constructie
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Doseernaalden en toebehoren
Bij het dagelijks werken met UV lijmen is het belangrijk om de lijm in de juiste dosering op te brengen, zowel voor de sterkte van de verbinding 
alsook voor de kostenbesparing. Verifix® doseersystemen in verschillende uitvoeringen bieden voor elke toepassing de juiste oplossing.

Doseernaaldenset met adapter
Set met een adapter en 5 doseernaalden

 Diameter 0,33 · 0,41 · 0,58 · 0,84 · 1,37 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5209319 Doseernaaldenset met adapter

Doseernaald-adapter
Voor alle Bohle UV-lijmen (behalve 1 L flessen)

Art.-nr. Omschrijving

BO 5209320 Doseernaald-adapter

Doseernaaldenset met adapter
Voor UV-lijmen · alleen in combinatie met adapter BO 52 093 20 te gebruiken

Art.-nr. Kleur · Diameter · voor lijm

BO 5209304 oranje · 0,33 mm · B 665-0 / LV 740 / LV 740 VIS

BO 5209305 blauw · 0,41 mm · B 665-0 / LV 740  /420 VIS / LV 740 VIS

BO 5209306 roze · 0,58 mm · B 678-0 / B 690-0

BO 5209307 groen · 0,84 mm · B 678-0 / B 690-0

BO 5209308 amber · 1,37 mm · B 682-T / MV 760 / MV 760 VIS

BO 5209309 olijfgroen · 1,6 mm · 682-T / MV 760 / MV 760 VIS

Leeg flesje
Voor lijm

 Flesje 100 g

Art.-nr. Flesje · Omschrijving · Kleur

BO 5209318 Leeg flesje100 g

BO 5209338 Dop voor koker · wit

BO 5209339 Dop voor koker · zwart
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Doseersystemen
Het Verifix® doseersysteem 900E biedt voor alle serieverlijmingen of industriele toepassingen een passende uitkomst. Door de precieze uitstoot 
van lijm hoeft u niet veel na te reinigen, in het bijzonder bij de middelviscose lijmen. De tijdssturing zorgt voor gelijkmatig doseerhoeveelheden. 
Met voetschakelaar voor eenvoudige bediening.

Verifix® Doseerapparaat 900 E

Kenmerken:
onderdelen op aanvraag 

verkrijgbaar!

Geschikt voor vloeistoffen met een lage tot hoge viscositeit · instelbare doseertijd van 0,01 tot 31 sec. · 
duurschakelaar · instelbare vloeicontrole · geen nadruppelen

Art.-nr. Omschrijving

BO 5209380 Doseerapparaat 900 E

Deze set bevat de volgende artikelen:
BO 5209304 Doseernaalden · ø 0,33 mm · oranje 1 stuk
BO 5209305 Doseernaald · ø 0,41 mm · blauw 1 stuk
BO 5209306 Doseernaald · ø 0,58 mm · roze 1 stuk
BO 5209307 Doseernaald · ø 0,85 mm · groen 1 stuk
BO 5209308 Doseernaald · ø 1,37 mm · barnsteen 1 stuk
BO 5209384 Koker · zwart · UV-blokker · 10 cm³ 1 zak
BO 5209385 Adapter voor koker BO 52 093 86 1 stuk
BO 5209399 Applicatiepenseel 1 stuk
BO 5209386 Koker · UV-blokker · 10 cm³ 1 zak
BO 5209387 Dop voor koker 1 zak
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|05 Uitharden
Bij Bohle vindt u een omvangrijk programma aan UVA-lampen voor het uitharden van UV-lijmen. Kies uw belichtingsmiddel altijd door de grootte/
oppervlak van de verlijming, om een gelijkmatige uitharding van het lijmoppervlak te bewerkstelligen. Dit voorkomt onnodige spanningen in de 
verlijming, die kunnen zorgen voor het mislukken van de verbinding. De stralers zijn bijzonder geschikt voor het verlijmen van metaaldelen zowel 
als korte lijmkanten. Bij langere kanten moeten buislampen in de juiste lengte ingezet worden om de spanningen te minimeren. Alle Bohle UVA-
lampen zijn voorzien van een speciale filterschijf om beschadiging van huid en ogen te voorkomen.

UVA-buislampen
Het productprogramma omvat buislampen in verschillende lengtes. Zo kunnen bijna alle glas/glas verlijmingen uitgehard worden. Lampen en 
beschermhulsen zijn bij bijna alle lampen makkelijk te verwisselen zodat de lampen langdurig ingezet kunnen worden.

Verifix® UVA-Star 500, 1110, 1410
Bij de nieuwe serie Verifix® UVA-star buislampen zijn nieuwe techniek 
en design verenigd. De hier gebruikte "T8" buizen hebben een hoger 
UVA-vermogen en werken toch stroombesparend. Het hoogwaardige 
voorschakelapparaat is nu in de lamp geïntegreerd. Hierdoor zijn de 
lampen nog makkelijker in de omgang. Alle lengten zijn verkrijgbaar 
in 230V en 110V. Het uitwisselen van de buis is nog steeds snel en 
eenvoudig mogelijk. De lampen bereiken met een korte opwarmtijd van 
180 sec. snel hun volle vermogen. Omdat het gaat om witlichtlampen die 
in een golflengte van 315 - 400 nm stralen, kunt u zowel UVA-uithardende 
alsook lichtuithardende acrylaatlijmen uitharden. De UVA-star lampen 
zijn bijzonder geschikt voor het spanningsvrij uitharden van langere 
lijmkanten. Door het aan elkaar leggen van meerdere lampen kunnen ook 
kantenverlijmingen, langer dan 1410 mm spanningsvrij uitgehard worden.

Art.-nr. Versie

BO 5500380 Verifix® UVA-star 500, 230 V, 18 Watt, gebruikslengte 500 mm

BO 5500381 Verifix® UVA-star 500, 120 V, 18 Watt, gebruikslengte 500 mm

BO 5500382 Reservelamp voor Verifix® UVA-star 500

BO 5500383 Acryl buis voor Verifix® UVA-star 500

BO 5500385 Verifix® UVA-star 1110, 230 V, 18 Watt, gebruikslengte 1110 mm

BO 5500386 Verifix® UVA-star 1110, 120 V, 18 Watt, gebruikslengte 1110 mm

BO 5500387 Reservelamp voor Verifix® UVA-star 1110

BO 5500388 Acryl buis voor Verifix® UVA-star 1110

BO 5500390 Verifix® UVA-star 1410, 230 V, 18 Watt, gebruikslengte 1410 mm

BO 5500391 Verifix® UVA-star 1410, 120 V, 18 Watt, gebruikslengte 1410 mm

BO 5500392 Reservelamp voor Verifix® UVA-star 1410

BO 5500393 Acryl buis voor Verifix® UVA-star 1410

BO 5500399 Eindkap
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UV-LED lampen

UV-LED lamp Twin LED Verifix®

De nieuwe LED lamp "twin LED" is geschikt voor verlijmingen tot een diameter van ca. 100 mm. De lichtintensiteit is over het gehele vlak 
zeer gelijkmatig. De grote van de lichtkegel wordt gereguleerd door de afstand van de TwinLED tot de verlijming. Daardoor zijn spanningsvrije 
verlijmingen mogelijk. De "Twin LED" beschikt over twee ingebouwde LED's. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om te switchen tussen golflengte 
365 nm en 395 nm. Zo kunnen zowel UVA-uithardende als lichtuithardende lijmen uitgehard worden. De uitharding door UV-doorlatende 
glassoorten, zoals floatglas of gehard glas en ook UV-absorberende glassoorten zoals gelaagd glas of gekleurd glas is mogelijk. De "Twin-LED" is 
klein, handzaam en zeer licht. Ze is optimaal geschikt voor glas/metaalverlijmingen. Door de ingebouwde accu bent u met de "Twin-LED" mobiel 
en niet meer gebonden aan één werkplek. Met name verlijmingen van metaaldelen aan bestaande objecten, zoals bijvoorbeeld grote vitrines, die 
niet makkelijk getransporteerd kunnen worden,zijn nu zonder veel moeite mogelijk. Ook bij de klant op locatie kunnen verlijmingen veel sneller 
en eenvoudiger doorgevoerd worden. Ook wanneer er nog geen stroom voorhanden is kan de TwinLED gebruikt worden. Het accuvermogen wordt 
continue gecontroleerd. Wanneer de accu bijna leeg is schakelt de LED automatisch uit. Wanneer de LED aldoor gebruikt wordt, dan gaat de 
accu 2 uur mee. Het display functioneert tot de accu echt leeg is. Het laden van de accu gebeurd met een netwerkkabel. De LED kan tijdens het 
laden gebruikt worden. De "Twin-LED" is na het inschakelen direct te gebruiken. De bediening is eenvoudig met maar 4 toetsen. Met een timer 
kunnen 3 uithardingstijden voorgeprogrammeerd worden. Tevens is er ook een stopwatchfunctie mogelijk. Bij stationair gebruik kan de "Twin-LED" 
eenvoudig door een aantal bevestigingspunten aan een statief verbonden worden.  Zeer hoog vermogen en korte uithardingstijden!

 Afmeting 125 x 40 x 70 mm · Gewicht ca. 600 g · Golflengte 365 nm, 395 nm · Accuvermogen · netspanning 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Bij levering zijn inbegrepen:
Leveringsomvang: UV-lamp in koffer met beschermlaag
Accu-set
Netstekker

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500355 UV-LED lamp Twin LED Verifix®

SP BT5559 Reserveaccu
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UVA-straler
UV-handstralers zijn bijzonder geschikt voor de verlijming van metaal met glas zowel als kleinere glasobjecten met korte belichtingsafstanden. De 
lampen hebben een zeer hoog vermogen.

UVA-handstraler UVA HAND 250
Voor de verlijming van kleine oppervlakken · bedrijfsduurteller · 
afstandsbeugels om oververhitting te voorkomen · geïntegreerde koellucht 
blower · speciale filterschijf · Voor de uitharding van UV-uithardende 
lijmen · met filterschijf · ideaal voor het verlijmen van metalen delen

Art.-nr. Versie · Omschrijving · Standaard geschikt

BO 5209404 230 Volt, 250 Watt · wit licht 

BO 5209415 230 Volt, 250 Watt · zwart licht 

BO 5209416 110  volt · 60 Hz ·  

BO 5209406 Filterschijf H1 met frame ·  

BO 5209407 Reservelamp voor BO 5500330  250 F 

BO 5209408 Reservefilterschijf met venster · blacklight 

BO 5209414 Thermozekering 

BO 5209412 Reservekap · rechts en links te gebruiken 

UVA handlamp
Voor de uitharding van UV-uithardende lijmen · met filterschijf · ideaal voor het verlijmen van metalen delen

 Versie  230 Volt, 100 Watt

Art.-nr. Versie

BO 5500310 UVA handlamp

BO 5500311 Reservelamp  UV 150 F

BO 5500312 H1 filterschijf
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Toebehoren

UVA-meetapparaat

Kenmerken:
Stabiele procesveiligheid 

door regelmatig controleren 
van uw UV-lampen

Voor het meten van de intenstiteit van de UV-stralen · Voor het testen van UVA-lichtdoorlatend glas

Art.-nr. Meetbereik

BO 5500300 0 - 200 mW/cm²

Beschermbril Premium
UV-beschermingsbril volgens EN 170 · zichtglazen grijs · krasvast + anticondens · beugel verstelbaar · levering incl. 
brillenband

Art.-nr. Omschrijving

BO 5007613 Beschermbril

Koffer
Voor UVA-handlampen · lichtgrijs

 Maat 396 x 296 x 315 mm

Art.-nr. Voor

BO 5209409 BO 5209404 / 5209415

BO 5500315 BO 5500310
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|06 Glaslijm-sets
Glaslijm-sets
Bohle glasverlijmsets bieden een complete basis voor het fixeren en verlijmen van kleine tot middelgrote glasdelen. Van instapmodel tot profiset: 
kwaliteitsgereedschappen en ook de passende UV-lamp zijn inclusief. Overzichtelijk en goed beschermd verpakt in een stabiele koffer, heeft u alle 
wezenlijke delen, als belichtingslamp, fixeerhulpen, lijm en hulpmiddelen steeds binnen handbereik. Ideaal ook voor mobiele inzet.

Professionele set met Verifix® fixeerhulpen en UV-buislamp
Professionele basisuitrusting voor de UV-verlijming · ideaal geschikt voor 
de verlijming van vitrines en glasmeubels. 
 

Kenmerken:
De benodigde chemische 
producten (reiniger, lijmen 
etc.) moeten apart besteld 

worden.

Art.-nr. Versie

BO 5500372 Standaard uitvoering

BO 5500374 110 V exportuitvoering

Deze set bevat de volgende artikelen:
BO 5141000 Glaskrabber van metaal 1 stuk

BO 5141001E Reserve-mesje, versterkte rug, 1 box

BO 5141605 Staalwol, fijnheid 00 1 stuk

BO 5209305 Doseernaald · ø 0,41 mm · blauw 1 stuk

BO 5209306 Doseernaald · ø 0,58 mm · roze 1 stuk

BO 5209307 Doseernaald · ø 0,85 mm · groen 2 stuks

BO 5209308 Doseernaald · ø 1,37 mm · barnsteen 2 stuks

BO 5209320 Doseernaald-adapter 2 stuks

BO 5209470 UVA Star "Light", 230 volt 1 stuk

BO 639.0 Hoekzuiger Verifix® Pro 1 stuk

BO 636.0 Verifix® klemhouders voor glasdikte 3 - 10 mm 1 stuk

BO 636.1 Verifix® klemhouders voor glasdikte 6 · 19 mm 1 stuk

BO 637.1 Excenteraanslag 4 stuks

BO 638.0 Verifix® hoekpompzuiger 2 stuks

BO 5007510 Wegwerphandschoenen Dermatril 1 box

BO 5007613 Beschermbril 1 stuk



343Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Profi-set voor UV-verlijming

Kenmerken:
De benodigde chemische 
producten (reiniger, lijmen 
etc.) moeten apart besteld 

worden.

Professioneel basisset. Geschikt voor het snelle verlijmen van glas-/metaal hechtingen en van kleine glazen 
voorwerpen.

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500371 Profi-set voor UV-verlijming

Deze set bevat de volgende artikelen:
BO 5209404 UV-handstraler, 230 Volt 1 stuk
BO 5209320 Doseernaald-adapter 1 stuk
BO 5209307 Doseernaald · ø 0,85 mm · groen 2 stuks
BO 5209308 Doseernaald · ø 1,37 mm · barnsteen 2 stuks
BO 5141605 Staalwol, fijnheid 00 1 stuk
BO 5141000 Glaskrabber van metaal 1 stuk
BO 5141001E Reserve-mesje, versterkte rug, 1 box
BO 5007510 Wegwerphandschoenen Dermatril 1 box

Beginnersset voor UV-verlijming

Kenmerken:
De benodigde chemische 
producten (reiniger, lijmen 
etc.) moeten apart besteld 

worden.

De beginnersset is ideaal voor mensen die af en toe verlijmen of de technologie willen uitproberen tegen een 
gunstige prijs · praktisch verpakt in een kunststof koffer 

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500373 Beginnersset voor UV-verlijming

Deze set bevat de volgende artikelen:
BO 5209450 UVA-lamp H9 1 stuk
BO 5209308 Doseernaald · ø 1,37 mm · barnsteen 1 stuk
BO 5209320 Doseernaald-adapter 1 stuk
BO 5141000 Glaskrabber van metaal 1 stuk
BO 5141001E Reserve-mesje, versterkte rug, 1 box
BO 5141605 Staalwol, fijnheid 00 1 stuk
BO 5007613 Beschermbril 1 stuk
BO 5007510 Wegwerphandschoenen Dermatril 1 box
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|07 Meubelbeslag voor UV 
verlijming

Glas wordt sinds jaar en dag gebruikt in de meubelbouw om zijn glans en transparantie. In de laatste jaren is het gebruik van de grondstof sterk 
gestegen. Intussen is het aanbod glazen meubels zeer uitgebreid. Door de glasverlijmtechnologie kan glas verwerkt worden zonder boringen of 
uitsnedes. De verwerking van glas is hierdoor goedkoper en eenvoudiger. Hoge productkwaliteit in combinatie met professionele adviezen maakt 
het gebruik van deze techniek eenvoudiger, omzetverhogend en versterkt de concurrentiepositie. Het omvangrijke beslagprogramma van Bohle voor 
de UV-verlijming bevat scharnieren, schapdragers, deurknoppen, meubelrollen, draaitafellager, tafelpoten en veel meer.

Glasdeurscharnieren glas/glas
De hiernavolgende scharnieren voor de montage van een glasdeur in een object hebben geen glasbewerking nodig. Er zijn scharnieren voor 
inliggende en opliggende deuren verkrijgbaar die in verschillende designs gekozen kunnen worden.

Cristallo Fix scharnier
Bohle heeft met de Cristallo Fix een scharnier ontwikkeld, dat de verlijming 
van glazen deuren aan glazen zijwanden mogelijk maakt en daarnaast ook 
driedimensionaal verstelbaar is. Dit technisch hoogwaardige produkt beschikt 
over een sluitdemper met veersluiting en is voor zowel in- en opliggende 
montage geschikt. De normale kruisplaatbevestiging is bij deze noviteit 
vervangen door een zelf ontwikkelde verlijmplaat met clip functie · traploos 
verstelbaar · nieuwe geintegreerde dempertechnologie

 Montage glas/glas · Verstelmaat max. hoogte / diepte / breedte 
± 2 / 3 / 4 mm · Voor inliggende en opliggende deuren · Openingshoek 125 ° · 
Draagvermogen zie tekening

Art.-nr. Omschrijving · Verpakking

BO 5206060 Cristallo Fix scharnier · 1 stuk

Deze set bevat de volgende artikelen:
BO 5206061 Adapter voor UV-verlijming 1 stuk
BO 5206064 Scharnierarm 1 stuk
BO 5206065 Afdekkap 1 stuk
BO 5206066 Demper 1 stuk
BO 5206051 Basisplaat 1 stuk
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Cristallo Fix scharnier

Art.-nr. Versie · Verpakking · Lengte · Breedte · Afwerking

BO 5206061 Adapter voor UV-verlijming 90 x 28 mm · 1 stuk

BO 5206064 Scharnierarm · 1 stuk

BO 5206065 Afdekkap · 1 stuk

BO 5206066 Demper · 1 stuk

BO 5206051 Afdekplaatje · 1 stuk · 60 mm · 28 mm · mat vernikkeld

BO 5206052 Basisplaat · 25 stuks · 60 mm · 28 mm · mat vernikkeld

Basisplaat alleen voor spiegeldeuren
Bij inzet in vochtige ruimtes svp aan beide zijden Pyrosil® en Pyrosil® primer gebruiken

 Lengte 60 mm · Breedte 28 mm · Afwerking vernikkeld

Art.-nr. Versie · Lengte · Breedte · Afwerking · Verpakking

BO 5206053 Basisplaat · 60 mm · 28 mm ·  zink vernikkeld · 1 stuk

BO 5206054 Basisplaat · 60 mm · 28 mm ·  zink vernikkeld · 25 stuks

Gewichtstabel scharnieren

A = aantal scharnieren  
B = fronthoogte (mm) 
C = kg

Matentabel Cristallo Fix voor inliggende deuren

A = verlijm positie deuradapter
B = verlijm positie scharnieradapter 
D = deuropslag deur
X = 5/6/8 mm, Y = 6/8/10/12/15 mm
B = X + 1 mm

Matentabel Cristallo Fix voor opliggende deuren

A = verlijm positie deuradapter
B = verlijm positie scharnieradapter 
D = deuropslag deur
X = 5/6/8 mm, Y = 6/8/10/12/15 mm
B = 1 mm
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Scharnier

Let op!
Om een duurzame verlijming te 

waarborgen is het belangrijk 
om een passende voorbehan-

deling op het metaal te hebben, 
b.v Metaal Primer BO 5209488, 

Pyrosil® BO 5209491. 

Het scharnier van gepolijst aluminium voor inliggende deuren is geschikt voor 
alle glasdiktes 

 Vorm vlak · Maximale belasting per paar 10 kg · Verpakkingseenheid 
2 stuks

Art.-nr. Toepassingen

BO 5206265 rechts

BO 5206267 links

Glasdeurscharnieren

Let op!
Om een duurzame verlijming te 

waarborgen is het belangrijk 
om een passende voorbehan-

deling op het metaal te hebben, 
b.v Metaal Primer BO 5209488, 

Pyrosil® BO 5209491. 

Messing · hoogglansverchroomd

 Zwenkbereik 270 ° · Deurgewicht per paar 7,5 kg · Verpakkingseenheid 
1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5200090 Glasdeurscharnieren

Volglasvitrine-scharnier
Inliggend · glas-glas · verstelbaar

 Openingshoek 200 ° · Draagvermogen per paar 20 kg · Glasdikte 4 - 10 mm · Scharnierrol zichtbaar 5 mm · 
Voegbreedte 2 mm · Zijdenverstelling ±2 mm · Hoogteverstelling ±2 mm · diepte verstelling ±2 mm · Met dichthouder 
· Afwerking geslepen · Materiaal RVS · Verpakking 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5205247 volglasvitrine-scharnier
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Scharnier Conus van rvs
Voor UV-verlijming · voor deuren met een glasdikte van 6 · 15 mm · voor de 
deur is met een min. oversteek van 52 mm aan de corpus te voorzien

 Voor opliggende deuren · Glasdikte 6 - 15 mm · Openingshoek 180 ° · 
Maximale belasting per paar 30 kg · Diameter 44 mm · Verpakkingseenheid 
1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206251 Scharnier Conus van rvs

Scharnier Conus van rvs
Voor UV-verlijming · voor de deur is een minimale oversteek van 28 mm 
noodzakelijk.

 Voor opliggende deuren · Glasdikte 6 - 10 mm · Openingshoek 180 ° · 
Maximale belasting per paar 10 kg · Diameter 24 mm · Verpakkingseenheid 
1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206252 Scharnier Conus van rvs

Deur zwenkt bij openen naar binnen, kijk svp goed naar de gebruiksaanwijzing.

Onze tip:

Glasdeurscharnieren Verifix® Clix 90°
Dit scharnier, bedoeld als beslag voor glas-glas montage is vervaardigd van 
hoogwaardig RVS.Het scharnier is geschikt voor inliggende deuren met een 
glasdikte van 6 of 8 mm en een gewicht van maximaal 8 kg per paar. Het is 
driedimensionaal verstelbaar en door een clip functie eenvoudig te monteren 
of demonteren. Het beschikt over een veer en leent zich zeer goed voor de 
combinatie met de demper BO 55 002 30/31 en BO 55 002 35/36.

 Glasdikte 6 - 8 mm · Openingshoek 90 ° · Maximale belasting per paar 
8 kg · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206057 Glasdeurscharnieren
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Glasdeurscharnieren Verifix® 90°
Het aantrekkelijke scharnier met rvs-lijmvlakken is te gebruiken voor 
inliggende deuren met 2 scharnieren.Het beschikt over een veer en leent 
zich zeer goed voor de combinatie met de demper BO 5500230/31 en 
BO 5500235/36.

 Glasdikte 6 - 8 mm · Openingshoek 90 ° · Maximale belasting per paar 
8 kg · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206200 Glasdeurscharnieren

Glasdeurscharnieren Verifix® 135°
Het glasdeurscharnier Verifix® 135° voor het construeren van interessante en 
aparte glazen objecten. Beschikt over veer. Zeer geschikt in combinatie met 
demper BO 5500230/31 en BO 5500235/36

 Glasdikte 6 - 8 mm · Maximale belasting per paar 8 kg · 
Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206199 Glasdeurscharnieren

Swing scharnier rond
Hoogwaardig rvs-beslag voor inliggende deuren . Een draadstift in het 
scharnier maakt het mogelijk de deur na het verlijmen te demonteren.

 Voor inliggende deuren · Diameter 20 mm · Hoogte 18,5 mm · Glasdikte tot 
12 mm · Deurgewicht max 10 kg · Verpakkingseenheid 2 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206260 Swing scharnier rond

Swing scharnier rond
Hoogwaardig rvs-beslag voor inliggende deuren . een draadstift in het scharnier maakt het mogelijk de deur na het 
verlijmen te demonteren.

 Voor inliggende deuren · Diameter 30 mm · Hoogte 24,5 mm · Glasdikte tot 12 mm · Deurgewicht max. 20 kg · 
Verpakkingseenheid 2 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206261 Swing scharnier rond

BO 5206261B Met draadstift in beide scharnieren
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Swing scharnier hoekig
Hoogwaardig rvs-beslag voor inliggende deuren . Een draadstift in het scharnier maakt het mogelijk de deur na het 
verlijmen te demonteren.

 Vorm hoekig · Montage glas-glas · Kantenlengte 20 mm · Deurgewicht max 10 kg · Verpakkingseenheid 2 stuks

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 5500281 Swing scharnier · hoekig

Swing scharnier hoekig
Hoogwaardig rvs-beslag voor inliggende deuren . een draadstift in het scharnier maakt het mogelijk de deur na het 
verlijmen te demonteren.

 Vorm hoekig · Montage glas-glas · Kantenlengte 30 mm · Deurgewicht max 20 kg · Verpakkingseenheid 2 stuks

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 5500283 Swing scharnier · hoekig

Swing scharnier binnen verlijmd
Hoogwaardig RVS-scharnier voor inliggende deuren · het uitnemen van de deur na de verlijming is niet mogelijk

 Voor inliggende deuren · Montage glas-glas · Deurgewicht 5,5 kg · Verpakkingseenheid 2 stuks

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 5500285 Swing scharnier · binnen verlijmd
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Glasdeurscharnieren glas/hout
Omdat in de meubelbouw glas en hout vaak gecombineerd worden, biedt Bohle bijna alle glasdeurscharnieren voor UV-verlijming ook aan als glas/
hout variant. 

Cristallo Glas/houtscharnier met dempersysteem of afdekkap
Het Cristallo systeem laat zich als glas/hout versie met dempersysteem of met afdekplaat samenstellen · nieuwe 
dempertechnologie · voor in- en opliggende deuren · clipfunctie 

 Verstelmaat max. hoogte / diepte / breedte  ± 2 / 3 / 4 mm · Montage glas/hout · Openingshoek 125 ° · 
Draagvermogen zie tekening

Art.-nr. Versie

BO 5206068 Glas/houtscharnier "Cristallo" met dempersysteem of afdekkap

Deze set bevat de volgende artikelen:
BO 5206063 Montageplaat voor hout 1 stuk
BO 5206064 Scharnierarm 1 stuk
BO 5206065 Afdekkap 1 stuk
BO 5206066 Demper 1 stuk
BO 5206051 Basisplaat 1 stuk

Scharnier Cristallo (onderdelen)
BO 52 060 53 en BO 52 060 54 voor spiegeldeuren

Art.-nr. Versie · Verpakking · Lengte · Breedte · Afwerking

BO 5206063 Montageplaat voor hout

BO 5206064 Scharnierarm · 1 stuk

BO 5206065 Afdekkap · 1 stuk

BO 5206066 Demper · 1 stuk

BO 5206051 Afdekplaatje · 1 stuk · 60 mm · 28 mm · mat vernikkeld

BO 5206053 Basisplaat · 60 mm · 28 mm ·  zink vernikkeld · 1 stuk

BO 5206052 Basisplaat · 25 stuks · 60 mm · 28 mm · mat vernikkeld

BO 5206054 Basisplaat · 60 mm · 28 mm ·  zink vernikkeld · 25 stuks



351Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Gewichtstabel scharnieren

A = aantal scharnieren 
B = fronthoogte (mm) 
C = kg

Matentabel Cristallo voor inliggende deuren

TA = deuropslag 
A = verlijmmaat 
B = 38+x

Matentabel Cristallo voor opliggende deuren

1 = glasdeur 
2 = verlijmplaat 
3 = montageplaat 
4 = hout-corpus 
5 = lijmpositie: verlijmplaat 
6 = deuropslag 
TA = deuropslag 
A = verlijmmaat 
B = 37

Scharnier voor vitrines, inliggend

 Openingshoek 195 ° · Draagvermogen per paar 20 kg · Glasdikte 4 - 10 mm · Scharnierrol zichtbaar 5 mm · 
Voegbreedte 3 mm · Zijdenverstelling +2 mm · Hoogteverstelling ±1 mm · Met dichthouder · Afwerking mat vernikkeld 
· Materiaal zink · Versie Lijmplaat van rvs · Verpakking 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5205248 Scharnier voor vitrines, inliggend
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Vlak scharnier

Let op!
Om een duurzame verlijming te 

waarborgen is het belangrijk 
om een passende voorbehan-

deling op het metaal te hebben, 
b.v Metaal Primer BO 5209488, 

Pyrosil® BO 5209491. 

Scharnier, vlak · het scharnier van gepolijst aluminium voor inliggende deuren 
is voor alle glasdiktes geschikt.

 Voor inliggende deuren · Max. belasting per paar 10 kg · 
Verpakkingseenheid 2 stuks · Materiaaldikte 2,65 mm

Art.-nr. Toepassingen

BO 5206266 rechts

BO 5206268 links

Deur zwenkt bij openen naar binnen, kijk svp goed naar de gebruiksaanwijzing.

Onze tip:

Glasdeurscharnier Verifix® Clix 90°
Dit scharnier is een hoogwaardig rvs-beslag voor de glas/hout montage. Het scharnier is geschikt voor inliggende 
deuren, driedimensionaal verstelbaar en door de clipfunctie eenvoudig te monteren en demonteren · Het beschikt 
over een veersluiting is zeer geschikt in combinatie met de demper BO 55 002 30/31 en BO 55 02 35/36

 Glasdikte 6-8 mm · Max. belasting per paar 8 kg · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206058 Glasdeurscharnier

Glasdeurscharnier Verifix® 90°
Het bekende Verifix® beslag is nu ook verkrijgbaar in glas/hout uitvoering 
· voor inliggende deuren · Hij is driedimensionaal verstelbaar en door 
een klipfunctie makkelijk te monteren of demonteren. Het beschikt over 
veersluiting en is zeer geschikt in combinatie met de dempers BO 55 002 
30/31 en BO 55 002 35/36

 Voor inliggende deuren · Glasdikte 6-8 mm · Max. belasting per paar 8 kg · 
Met veerlsuiting · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206055 Glasdeurscharnier
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Swing scharnier rond
Hoogwaardig rvs-beslag · Een draadstift in het scharnier zorgt ervoor dat de 
deur nog uitgenomen kan worden na de verlijming · voor inliggende deuren.

 Voor inliggende deuren · Hoogte 18,5 mm · Max. belasting per paar 10 kg · 
Glasdikte tot 12 mm · Verpakkingseenheid 2 stuks

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 5206262 Swing scharnier · rond

Swing scharnier rond
Hoogwaardig rvs-beslag · Een draadstift in het scharnier zorgt ervoor dat de 
deur nog uitgenomen kan worden na de verlijming · voor inliggende deuren.

 Voor inliggende deuren · Hoogte 24,5 mm · Glasdikte tot 12 mm · Max. 
belasting per paar 20 kg · Verpakkingseenheid 2 stuks

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 5206263 Swing scharnier · rond

Swing scharnier hoekig
Hoogwaardig rvs-beslag voor inliggende deuren . een draadstift in het scharnier maakt het mogelijk de deur na het 
verlijmen te demonteren.

 Voor inliggende deuren · Vorm hoekig · Montage glas-hout · Kantenlengte 20 mm · Deurgewicht per paar max. 
10 kg · Verpakkingseenheid 2 stuks

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 5500282 Swing scharnier · hoekig
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Swing scharnier hoekig
Hoogwaardig rvs-beslag voor inliggende deuren . een draadstift in het scharnier maakt het mogelijk de deur na het 
verlijmen te demonteren.

 Voor inliggende deuren · Vorm hoekig · Montage glas-hout · Kantenlengte 30 mm · Deurgewicht per paar max. 
20 kg · Verpakkingseenheid 2 stuks

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 5500284 Swing scharnier · hoekig

Swing scharnier binnen verlijmd
Hoogwaardig RVS-scharnier voor inliggende deuren · het uitnemen van de deur na de verlijming is niet mogelijk

 Voor inliggende deuren · Montage glas-hout · Deurgewicht per paar max. 5,5 kg · Verpakkingseenheid 2 stuks

Art.-nr. Omschrijving · Versie

BO 5500286 Swing scharnier · binnen verlijmd
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Glasdeursloten
Wanneer niet anders besteld, worden de sloten gelijksluitend geleverd. Op aanvraag kunnen deze ook verschillend sluitend geleverd worden.

Verlijmslot Symo
Voor UV-verlijming  · Let op: Koppeling en Cyllinder moeten bij elkaar passen · Uitrusting achteraf mogelijk bij 
bestaande objecten of gehard glazen deuren.

 Glasdikte 4 - 15 mm · Verpakking 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving · Toebehoren

BO 5500225 slot, links, rvs

BO 5500226 slot, links, aluminium

BO 5500227 slot, rechts, rvs

BO 5500228 slot, rechts, aluminium

BO 5500221 basiselement voor slot, 1 deur, glas / hout

BO 5500222 basiselement voor slot, dubbele deur, glas / hout · deurgrendel

BO 5500223 basiselement voor slot, 1 deur, glas / glas

BO 5500224 cillinder voor slot, gelijksluitend

BO 5500229 cillinder voor slot, verschillend sluitend

Slot voor eenvleugelige, inliggende zowel als opliggende deuren
Voor UV- verlijmingen · van roestvrij staal · gelijksluitend ·   mm  (bij uw bestelling de glasdikte vermelden) · Het slot 
kan zowel voor rechtse alsook voor linkse deuren gebruikt worden , omdat zowel de grendel alsook de sluitcilinder 
door het losmaken van de schroef omgedraaid kunnen worden.

 Diameter 35 mm · Glasdikte 6 - 15 mm · Boorgat in glas ø 25 mm · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206240 Slot voor eenvleugelige, inliggende zowel als opliggende deuren 08
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Slot voor tweevleugelige deuren
Voor UV-verlijmingen · roestvrij staal · gelijksluitend · Vergrendeling
 BO 5206259/58 noodzakelijk · Het slot kan zowel voor rechtse alsook voor 
linkse deuren gebruikt worden , omdat zowel de grendel alsook de sluitcilinder 
door het losmaken van de schroef omgedraaid kunnen worden.

 Diameter 35 mm · Boorgat in glas 25 mm ø · Glasdikte 6 - 15 mm · 
Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206242 Slot voor tweevleugelige deuren

Slot voor eenvleugelige, inliggende deuren
Voor UV-verlijming · rvs · gelijksluitend · voor vitrines · De sleutel kan alleen 
uitgenomen worden na afsluiten

 Hoogte 39 mm · Glasdikte 6 - 12 mm · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206281 Slot voor eenvleugelige, inliggende deuren

Slot voor eenvleugelige, opliggende deuren
Voor UV-verlijming · rvs · gelijksluitend · voor vitrines  · De sleutel kan alleen 
uitgenomen worden na afsluiten

 Hoogte 39 mm · Glasdikte 6 - 12 mm · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206282 Slot voor eenvleugelige, opliggende deuren

Slot voor tweevleugelige deuren
Voor UV-verlijming · rvs · gelijksluitend · voor vitrines · voor alle glasdiktes · 
deurgrendel BO 5206258/59 is noodzakelijk · De sleutel kan alleen uitgenomen 
worden na afsluiten

 Hoogte 39 mm · Glasdikte 6-12 mm · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206283 Slot voor tweevleugelige deuren
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Reservesleutel
Voor sloten BO 5206281, BO 5206282 en BO 5206283, gelijksluitend

 Verpakking 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206284 Reservesleutel

Slot voor tweevleugelige deuren
Voor UV-verlijming · montage op veiligheidsglas achteraf mogelijk · 
gelijksluitend

 Diameter 28 mm · Glasdikte 5 - 12 mm · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206278 Slot voor tweevleugelige deuren

Slot voor opliggende, eenvleugelige deuren
Voor UV-verlijming · montage op veiligheidsglas achteraf mogelijk · 
gelijksluitend

 Diameter 28 mm · Glasdiktes 5 - 12 mm · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206279 Slot voor opliggende, eenvleugelige deuren

Slot voor tweevleugelige deuren
Voor UV-verlijming · montage op veiligheidsglas achteraf mogelijk · is geschikt 
voor alle glasdiktes · gebruik van deurgrendel BO 5206258/59 is noodzakelijk · 
gelijksluitend

 Diameter 28 mm · Glasdikte 5 - 12 mm · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206280 Slot voor tweevleugelige deuren
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Glasdeurslot RVS glas/hout
Voor UV-verlijming  · passende sluithoek BO 5206376

 Sluitingshoek 180 ° · Glasboring ø 25 mm · Materiaal slot vernikkeld · Verpakking 1 stuk

Art.-nr. Versie

BO 5206374 gelijksluitend

BO 5206375 verschillend sluitend

BO 5206376 Sluithoek

Toebehoren

Deurgrendel
Voor UV-verlijming · rvs · veiligheid bij tweevleugelige deuren

 Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Diameter · Totale lengte

BO 5206258 10 mm · 50 mm

BO 5206259 20 mm · 68 mm

Magneethouder
Voor UV-verlijming · rvs · voor enkele deuren · magneetkracht 2 kg

 Diameter magneetplaatje 8 mm · Verpakkingseenheid 1 stuk · 
Lengte 11 mm · Breedte 12 mm · Hoogte 12 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206254 Magneethouder
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Magneethouder
Voor UV-verlijming · rvs · voor dubbele deuren · magneetkracht 2 kg

 Diameter magneetplaatje 8 mm · Verpakkingseenheid 1 stuk · Lengte 30 mm · Breedte 12 mm · Hoogte 12 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206255 Magneethouder

Dempers voor UV-verlijming, rond
Hoofdtoepassingsgebied: voor de demping van glasdeuren bij zelfsluitende scharnieren · demping van glas-en houten 
lades · montage aan bestaande meubels mogelijk

 Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Stootkracht

BO 5500230 zwak

BO 5500231 sterk

Dempers voor UV-verlijming, vierkant
Hoofdtoepassingsgebied: voor de demping van glasdeuren bij zelfsluitende scharnieren · demping van glas-en houten 
lades · montage aan bestaande meubels mogelijk

 Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Stootkracht

BO 5500235 zwak

BO 5500236 sterk
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Drukmagneetsnapper
De drukmagneetsnappers zijn bijzonder geschikt voor glasdeuren en lades, bij scharnieren zonder veer. De snapper 
wordt op de tegenoverliggende zijde aangebracht · daarbij speelt het geen rol of u de snapper aan de boven- of 
onderkant positioneert ·  ø 18 mm

 Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Versie

BO 5500250 rond

BO 5500251 hoekig

Magneethouder voor houten meubels
Inclusief schroeven en hulzen · kracht van magneethouder: 2kg

 Versie voor eenvleugelige deuren · Diameter magneetplaatje 8 mm · 
Materiaal: RVS · Verpakkingseenheid 1 stuk · Lengte 18 mm · Breedte 11 mm · 
Hoogte 11 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206294 Magneethouder voor houten meubels

Magneethouder voor houten meubels
Inclusief schroeven en hulzen · kracht van magneethouder: 2kg

 Versie voor twee vleugelige deuren · Diameter magneetplaatje 8 mm · 
Materiaal: RVS · Verpakkingseenheid 1 stuk · Lengte 30 mm · Breedte 12 mm · 
Hoogte 12 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206295 Magneethouder voor houten meubels
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Meubelsteunen, vitrinevoeten en meubelrollen
Het produktprogramma omvat een grote keus aan tafelpoten en meubelvoeten. Hier vindt u steeds het juiste, of u nu een CD-standaard of een 
grote vitrine maakt. Bij oneffenheden in de vloer, kunt u het beste gebruik maken van voeten met een verstelmogelijkheid. Zo voorkomt u dat de 
verlijming ongelijkmatig belast wordt.

Vitrinevoet
Rvs · incl. 2 lijmplaten · 50 mm en draadstift · levering compleet gemonteerd · 
voor de indiviuele vormgeving van uw glazen meubels als schapdrager, 
vitrinevoet of tafelvoet te gebruiken

 Diameter 40 mm · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Hoogte

BO 5206111 120 mm

BO 5206112 220 mm

BO 5206113 320 mm

BO 5206114 420 mm

Baliesteun
Verticaal · om te schroeven of te verlijmen

 Diameter 50 mm · Hoogte 200 mm · Maximale belasting per st. 15 kg · UV-lijmplaat 49,5 mm ø · 
Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Versie

BO 5500130 verchroomd 

BO 5500131 matverchroomd

Vitrinevoet
Vitrinvoet, ideaal voor vitrines en TV-meubels, massieve uitvoering · de 
oplossing voor het precies plaatsen van zware glasplaten

 Hoogte 40 mm · Diameter 60 mm · Hoogteverstelbaarheid 10 mm · 
Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206157 Vitrinevoet
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Meubelvoet
Individuele glasmeubelrol in massieve uitvoering met nylonkogel. Vrije 
draaibaarheid ook als rolvoet voor beweegbare meubels

 Hoogte 60 mm · Diameter 39 mm · Max. belasting per st. 25 kg · 
Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206120 Meubelvoet

Meubelvoet van rvs
Kleine meubelvoet met kunststof glijder · voor UV-verlijming · veelzijdig 
inzetbaar voor zowel kleinere als middelgrote obejecten zoals CD-standaards

 Diameter 35 mm · Hoogte 14 mm · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500280 Meubelvoet van rvs

Afstandhouders
Van roestvrij staal · ook als voet te gebruiken · exacte positionering door lijmverbinding, geen verschuivingen mogelijk

 Maximale belasting per st. 15 kg · Verpakkingseenheid 12 stuks

Art.-nr. Diameter · Hoogte

BO 5200088 10 mm · 3,5 mm

BO 5200089 15 mm · 4 mm

Glasmeubelrollen
Lijmplaat van roestvrij staal · looprollen van zwart kunststof · in verchroomd 
metalen behuizing · 

 Diameter 49,5 mm · Dikte 12 mm · Rollendiameter 37 mm · Max. belasting 
per st. 50 kg · Schroefdraad M8 · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206181 Glasmeubelrollen
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Glasmeubelrollen met rem
Loopt zeer rustig door elastische rol · Lijmplaat van roestvrij staal

 Diameter 35 mm · Dikte 2,6 mm · Rollendiameter 36 mm · Max. belasting 
per st. 30 kg · Schroefdraad M8 · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206179 Glasmeubelrollen met rem

Glasmeubelrollen
Loopt zeer rustig door elastische rol · Lijmplaat van roestvrij staal

 Diameter 35 mm · Dikte 2,6 mm · Rollendiameter 36 mm · Max. belasting 
per st. 30 kg · Schroefdraad M8 · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206180 Glasmeubelrollen

Glasmeubelrollen met rem
Loopt zeer rustig door elastische rol · lijmadapter van RVS

 Diameter 35 mm · Dikte 4 mm · Rollendiameter 37 mm · Max. belasting 
per st. 40 kg · Schroefdraad M8 · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206153 Glasmeubelrollen met rem

Glasmeubelrollen
Loopt zeer rustig door elastische rol · lijmadapter van RVS

 Diameter 35 mm · Dikte 4 mm · Rollendiameter 37 mm · Max. belasting 
per st. 40 kg · Schroefdraad M8 · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206154 Glasmeubelrollen
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Dubbelroller
Lijmplaat van rvs

 Diameter 35 mm · Dikte 4 mm · Maximale belasting per st. 25 kg · 
Rollendiameter 38 mm · Schroefdraad M8

Art.-nr. Verpakkingseenheid

BO 5500801 4 stuks

BO 5500802 20 stuks

Draaitafellager
Voor de constructie van draaibare glasdelen (tafelbladen, tv-meubels, etc.) zijn de draaitafellagers van Bohle 
bijzonder geschikt. De solide uitvoering met een uiterst precieze lagering waarborgt een lange levensduur bij hoge 
belasting. De compleet uit RVS vervaardigde lagers zijn met de Bohle UV-lijmen B-682-T probleemloos te verlijmen. 
Houdt u bij de inbouw altijd rekening met een gelijkmatige belasting vanuit het midden. · Draaitafellager van roestvrij 
staal · Kogel- en naaldlager zijn lichtlopend · draaitafellager met 3 boringen ø 6 mm voor glas, hout of metaal · de 
moer dient vrij toegankelijk te zijn · boring in de basisplaat ø 30 mm

 Glas-doorsnede max. 800 mm · Max. belasting ca. 120 kg · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Diameter

BO 5206183 80 mm

Tafelpoot · RVS
Voor UV-verlijming · demonteerbare adapterplaat  van rvs · in hoogte 
verstelbaar · kunststof voet

Speciale lengtes op aanvraag 

 Diameter 60 mm · Hoogteverstelling + 20 mm · Draadstift M10 · 
Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Hoogte · Hoogteverstelling

BO 5206158 740 mm · + 20 mm

BO 5206159 424 mm · + 20 mm

BO 5206160 690 mm · + 20 mm
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Tafelpoot · RVS
Voor UV-verlijming · adapter BO 55 001 09 svp apart bestellen

 Hoogte 710 mm · Diameter 80 mm · Hoogteverstelling + 30 mm · 
Draadstift M10 · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500104 Tafelpoot · RVS

BO 5500109 Adapterplaat · voor tafelpoten · RVS

Tafelpoot · aluminium geribbeld
Voor UV-verlijming · demonteerbare adapterplaat van rvs · kunststof voet 
 
Speciale lengtes op aanvraag

 Hoogte 720 mm · Lijmplaat 85 mm ø · Hoogteverstelling + 25 mm · 
Schroefdraad M10 · Verpakkingseenheid 4 stuks · Diameter Tafelpoot 80 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500108 Tafelpoot · aluminium geribbeld

Tafelpoot · aluminium geribbeld
Voor UV-verlijming · demonteerbare adapterplaat van rvs · kunststof voet 
 
Speciale lengtes op aanvraag

 Hoogte 720 mm · Lijmplaat 65 mm ø · Hoogteverstelling + 25 mm · 
Draadstift M10 · Verpakkingseenheid 4 stuks

Art.-nr. Diameter

BO 5500106 Tafelpoot 60 mm

BO 5500105 Tafelpoot 50 mm

Tafelzuil van rvs
Voor UV-verlijming · demonteerbare adapterplaat  van rvs · in hoogte 
verstelbaar · levering zonder basisplaat (BO 5500154 ((ø 400 mm) of 
BO 5500155 (ø 500 mm)

 Totale hoogte incl bodemplaat 470 mm · Diameter 60 mm · Schroefdraad 
M8 · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500156 Tafelzuil van rvs
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Tafelzuil van rvs
Voor UV-verlijming · demonteerbare adapterplaat  van rvs · in hoogte 
verstelbaar · levering zonder basisplaat (BO 5500154 (ø 400 mm) of 
BO 5500155 (ø 500 mm))

 Totale hoogte incl bodemplaat 690 mm · Diameter 76 mm · 
Schroefdraad M8 · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500158 Tafelzuil van rvs

Tafelzuil van rvs
Voor UV-verlijming · incl. demonteerbare adapter van rvs · zonder basisplaat. 
Svp apart bestellen BO 5500154 (ø 400 mm) of BO 5500155 (ø 500 mm) 

 Totale hoogte incl bodemplaat 1100 mm · Diameter 100 mm · 
Schroefdraad M8 · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500159 Tafelzuil van rvs

Bodemplaat
Bodemplaat incl rvs afdekking

 Voor tafelzuil 60 / 76 / 100 mm ø · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Diameter

BO 5500154 400 mm

BO 5500155 500 mm
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Adapterplaten
De verbinding van tafelpoten, voeten en meubelrollen met hulp van adapterplaten kunnen later nog gedemonteerd worden. Hierdoor kunnen in 
geval  van reparatie de elementen eenvoudig gewisseld worden.

Adapterplaat voor tafelpoten
Voor UV-verlijming · rvs · geschikt voor tafelpoten

 Diameter 65 mm · Schroefdraad M10 · Voor Tafelpoot 60 mm ø · 
Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206184 Adapterplaat voor tafelpoten

Adapterplaat voor tafelpoten
Voor UV-verlijming 

 Diameter 85 mm · Schroefdraad M10 · Voor Tafelpoot 80 mm ø · 
Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206186 Adapterplaat voor tafelpoten

Adapterplaat voor tafelpoten
Voor UV-verlijming 

 Diameter 65 mm · Schroefdraad M10 · Voor Tafelpoot 50 + 60 mm ø · 
Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500107 Adapterplaat voor tafelpoten
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Adapterplaat · voor tafelpoten · RVS
Voor UV-verlijming  · passend bij BO 55 0008 + 04

 Diameter 85 mm · Schroefdraad M10

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500109 Adapterplaat · voor tafelpoten · RVS

Adapterplaat · RVS
Kan ook als meubelvoet gebruikt worden · Te combineren met verschillende 
meubelrollen

 Diameter 49,5 mm · Schroefdraad M8 · Hoogte 12 mm · 
Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206182 Adapterplaat · RVS

Adapterplaat · RVS
Te combineren met verschillende meubelrollen

 Diameter 35 mm · Schroefdraad M8 · Dikte 4 mm · 
Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206155 Adapterplaat · RVS
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Grepen voor glazen deuren
Het omvangrijke programma omvat van klein tot groot, van rond tot hoekig en in verschillende varianten. Voor montage aan bestaande objecten, 
geen boringen noodzakelijk.

Deurgreep van glas
Voor UV-verlijming  ·  veelzijdig inzetbaar als deurgreep, garderobehaak of als 
voet  · uw glazen object krijgt een hoge optische waarde met een individueel 
cachet

 Diameter 29/59 mm · Hoogte 40 mm · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Materiaal:

BO 5500243 Floatglas

BO 5500244 "extra wit" glas

Staafgreep voor UV-verlijming
Tijdloze en elegante RVS greep voor UV-verlijming . veelzijdig inzetbaar, bijvoorbeeld als greep voor glazen deuren of 
ladegreep

 Greepdoorsnede 12 mm · Afstandhouders 20 mm ø · Verpakkingseenheid 1 stuk · Materiaal rvs mat

Art.-nr. Greeplengte · C-C · Hoogte

BO 5500241 220 mm · 160 mm · 40 mm

BO 5500242 400 mm · 340 mm · 40 mm

Schuifdeurgreep voor verlijming
Modern design in RVS, ideaal voor uitrusting achteraf, geen glasbewerking 
noodzakelijk. Bij dubbelzijdige uitvoering svp 2 stuks bestellen.

 Versie voor UV-verlijming · Diepte (T) 9 mm · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Afwerking · L · B · l · binnenbreedte (b)

BO 5113756 rvs mat · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113757 rvs gepolijst · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113765 rvs mat · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

BO 5113766 rvs gepolijst · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm
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Schuifdeurgreep vierkant voor verlijming
Modern design in RVS, ideaal voor uitrusting achteraf, geen glasbewerking 
noodzakelijk. Bij dubbelzijdige uitvoering svp 2 stuks bestellen.

 Versie voor UV-verlijming · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Afwerking · B · binnenbreedte (b) · Diepte (T)

BO 5113773 rvs mat · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113774 rvs gepolijst · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113780 rvs mat · 60 mm · 50 mm · 5 mm

BO 5113781 rvs gepolijst · 60 mm · 50 mm · 5 mm

Schuifdeurgreep voor verlijming
Modern design in RVS, ideaal voor uitrusting achteraf, geen glasbewerking 
noodzakelijk. Bij dubbelzijdige uitvoering svp 2 stuks bestellen.

 Versie voor UV-verlijming · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Afwerking · D · d · Diepte (T)

BO 5113788 rvs mat · 35 mm ø · 27 mm ø · 4 mm

BO 5113789 rvs gepolijst · 35 mm ø · 27 mm ø · 4 mm

BO 5113792 rvs mat · 45 mm ø · 35 mm ø · 5 mm

BO 5113793 rvs gepolijst · 45 mm ø · 35 mm ø · 5 mm

BO 5113796 rvs mat · 65 mm ø · 52 mm ø · 7 mm

BO 5113797 rvs gepolijst · 65 mm ø · 52 mm ø · 7 mm

Design-deurgreep
Modern design in RVS, ideaal voor uitrusting achteraf, geen glasbewerking 
noodzakelijk. Bij dubbelzijdige uitvoering svp 2 stuks bestellen.

 Versie voor UV-verlijming · Materiaal RVS · Verpakking 1 stuk

Art.-nr. Lengte · Breedte · Hoogte · Afwerking

BO 5113729 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  mat

BO 5113730 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  hoogglans gepolijst

BO 5113731 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  mat

BO 5113732 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  hoogglans gepolijst

BO 5113733 150 mm · 12 mm · 4 mm ·  mat

BO 5113734 150 mm · 12 mm · 4 mm ·  hoogglans gepolijst
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Deurknop RVS

 Diameter 16 mm · Lengte 20 mm · Verpakkingseenheid 2 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206256 Deurknop RVS

Deurknop RVS
Met doorlopende rubberen ring

 Lijmplaat 20 mm ø · Greepdoorsnede 10 mm · Lengte 25 mm · 
Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206170 Deurknop RVS

Deurknop RVS
Deze deurknop is ideaal voor kleine glasconstructies

 Diameter 10 mm · Lengte 16 mm · Verpakkingseenheid 2 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206257 Deurknop RVS

Deurgreep mini hoekig
Deze deurknop is ideaal voor kleine glasconstructies

 Lengte 30 mm · Breedte 12 x 12 mm · Verpakkingseenheid 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5500245 Deurgreep mini hoekig
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Adapter voor deurknop voor UV-verlijming
Adapter voor deurknoppen ter UV-verlijming · voor het opschroeven van 
deurknoppen op hout, kunststof of plexiglas: ideaal voor de toepassing van 
individuele deurknoppen · vanaf nu is elke knop toepasbaar

 Diameter 16 mm · Schroefdraad M4 · Verpakkingseenheid 4 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206169 Adapter voor deurknop voor UV-verlijming

Glasbodemdragers
Als aanvulling op het programma biedt Bohle ook glasplaatdraghers in verschillende grootten aan. Door gebruik te maken van de varianten met 
verstelmogelijkheden kunt u planchetten verstellen.

Glasbodemdrager / deurstopper
Met rubberen ring  · verstelbaar · ook als deurstopper te gebruiken · last ca. 
10 kg per stuk · inclusief houtschroeven

 ø 10 mm · Hoogte ca. 12 mm · Materiaal: RVS · Verpakkingseenheid 1 stuk 
· Voor hout · Daagvermogen 20 kg

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206197 Glasbodemdrager / deurstopper

Glasbodemdrager van RVS
Met rondom lopende rubberen ring · zonder verstelmogelijkheid ·

 Diameter 20 mm · Dikte 7 mm · Max. belasting 40 kg · 
Verpakkingseenheid 4 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206192 Glasbodemdrager van RVS



373Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Glasbodemdrager van RVS
Door verdraaiing van een stifttap hoogtecorrectie van 3 mm ook na het lijmen · 
incl. rubberen steunvlak

 Diameter 20 mm · Dikte ca. 10 mm · Max. belasting 30 kg · 
Verpakkingseenheid 4 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206193 Glasbodemdrager van RVS

Glasbodemdrager van RVS
Glasbodemdrager rvs · na verlijming + 1 mm verstelbaar · incl. rubber ring

 Diameter 20 mm · Dikte ca. 10 mm · Max. belasting 40 kg · 
Verpakkingseenheid 4 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206194 Glasbodemdrager van RVS

Glasbodemdrager van RVS
Met rondom rubberen ring · door verdraaien van excenterring + 0,5 mm 
correctie na de verlijming

 Diameter 10 mm · Dikte ca. 8 mm · Max. belasting 20 kg · 
Verpakkingseenheid 4 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206195 Glasbodemdrager van RVS

Glasbodemdrager / deurstopper · RVS
Met rondom lopende rubberen ring · zonder verstelling (star) · ook te gebruiken 
als deurstopper

 Diameter 10 mm · Hoogte 8 mm · Max. belasting 20 kg · 
Verpakkingseenheid 4 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206196 Glasbodemdrager / deurstopper
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Glasbodemdrager van RVS
Glasbodemdrager met kunststof inleg · voor UV-verlijming · niet verstelbaar

 Diameter 20 mm · Dikte 10 mm · Max. belasting 30 kg · 
Verpakkingseenheid 4 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206191 Glasbodemdrager van RVS

Glasbodemdrager met kunststof inleg
Voor UV-verlijming 

 Diameter 16 mm · Max. belasting 30 kg · Verpakkingseenheid 4 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206198 Glasbodemdrager met kunststof inleg

Rondjes van borosilikaatglas
Vlakparralel geslepen · middelpunt afleesbaar · geschikt als meubelvoet of 
glasschapdrager etc.

 Diameter 20 mm · Dikte 10 mm · Max. belasting 40 kg · 
Verpakkingseenheid 20 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5206190 Rondjes van borosilikaatglas

Glasdobbelsteen voor UV-verlijming
Gepolijst · afgeschuinde kanten

 Verpakkingseenheid 4 stuks

Art.-nr. Kantenlengte · Belastbaar 

BO 5500030 15 mm · 15 kg

BO 5500031 20 mm · 20 kg
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Elastische bumpons
Dienen als voeten en afstandhouders · hoge schuifvastheid · absorberen trillingen en geluiden · laten geen stand of schuifsporen na · zijn 
eenvoudig en snel aan te brengen · aantrekkelijik design · snelle hechting op vele ondergronden.

Elastische bumpons ø 6,4 mm, hoogte 1,5mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 ø 6,4 mm · Hoogte 1,5 mm · Kleur helder transparant · Versie zelfklevend, 
op vellen · Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200170 Verpakking à 720 stuks

BO 5200180 Doos à 3600 stuks

Elastische bumpons ø 8 mm, hoogte 1,6 mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 ø 8 mm · Hoogte 1,6 mm · Kleur helder transparant · Versie zelfklevend, 
op vellen · Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200171 Verpakking à 480 stuks

BO 5200181 Doos à 3360 stuks

Elastische bumpons ø 8 mm, hoogte 2,2 mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 ø 8 mm · Hoogte 2,2 mm · Kleur helder transparant · Versie zelfklevend, 
op vellen · Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200172 Verpakking à 480 stuks

BO 5200182 Doos à 3360 stuks
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Elastische bumpons hoogte 2,5 mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling. · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 Lengte 8/10 mm · Hoogte 2,5 mm · Kleur helder transparant · Versie 
zelfklevend, op vellen · Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200173 Verpakking à 350 stuks

BO 5200183 Doos à 3150 stuks

Elastische bumpons ø 12 mm, hoogte 3,2 mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling. · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 ø 12 mm · Hoogte 3,2 mm · Kleur helder transparant · Versie zelfklevend, 
op vellen · Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200174 Verpakking à 264 stuks

BO 5200184 Doos à 3168 stuks

Elastische bumpons hoogte 1,8 mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling. · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 ø 7,62/12/12,7 mm · Hoogte 1,8 mm · Kleur helder transparant · Versie 
zelfklevend, op vellen · Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200175 Verpakking à 252 stuks

BO 5200185 Doos à 3024 stuks

Elastische bumpons ø 19 mm, hoogte 1,9 mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling. · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 ø 19 mm · Hoogte 1,9 mm · Kleur helder transparant · Versie zelfklevend, 
op vellen · Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200176 Verpakking à 120 stuks

BO 5200186 Doos à 3000 stuks
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Elastische bumpons ø 19 mm, hoogte 3,0 mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling. · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 ø 19 mm · Hoogte 3,0 mm · Kleur helder transparant · Versie zelfklevend, 
op vellen · Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200177 Verpakking à 72 stuks

BO 5200187 Doos à 2520 stuks

Glassteuntjes PVC

 ø 16 mm · Totale hoogte 9 mm · Boring 8 mm ø · Eigenschap: zacht · Verpakkingseenheid 100 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5211500 Glassteuntjes PVC
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Glasbeslag en profielen
In dit hoofdstuk vindt u een groot 
assortiment producten voor eenvoudige 
en veilige glasbevestiging. Hiertoe 
behoren o.a. glasplaatdragers, 
profielen of spiegelbevestigingen. 
Eveneens tonen wij hier inbouw-

ventilatoren en doorspreekinrichtingen 
voor enkel- en isolatieglas. Dit 
omvangrijke beslagassortiment voor 
bad en sanitair, interieurbouw, 
meubels, balustrades, luifels en 
bevestigingstechniek vindt u in onze 

aparte catalogi. Het planningshand-
boek zowel als het designhandboek 
ontvangt u van ons op aanvraag.

Meer producten en informatie vindt u 
op www.bohle.nl.
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01 Profielen voor 
glazen wanden

U-profielen geschikt voor vochtige ruimtes
De volgende producten moeten, afhankelijk van de uitvoering, per expediteur verstuurd worden. Vraag naar de details bij uw contactpersoon. Meer 
informatie en producten vindt u in ons planningshandboek

U-profielen
Voor het plaatsen van glasplaten, als kantenbescherming of voor scheidingswanden · aluminium, minimale 
ruwdiepte, fraaie oppervlakte-optiek

 Lengte 5000 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5201561 geeloxeerd E6/EV1

BO 5201563 rsv look E1/C31

BO 5201562 glansverchroomd

U-profielen
Voor het plaatsen van glasplaten, als kantenbescherming of voor scheidingswanden · aluminium, minimale 
ruwdiepte, fraaie oppervlakte-optiek

 Lengte 5000 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5201571 geeloxeerd E6/EV1

BO 5201573 rsv look E1/C31

BO 5201572 glansverchroomd

U-profielen
Voor het plaatsen van glasplaten, als kantenbescherming of voor scheidingswanden · aluminium, minimale 
ruwdiepte, fraaie oppervlakte-optiek

 Lengte 5000 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5201581 geeloxeerd E6/EV1

BO 5201583 rsv look E1/C31

BO 5201582 glansverchroomd
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U-profielen
Voor het plaatsen van glasplaten, als kantenbescherming of voor scheidingswanden · aluminium, minimale 
ruwdiepte, fraaie oppervlakte-optiek

 Lengte 5000 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5201591 geeloxeerd E6/EV1

BO 5201593 rsv look E1/C31

BO 5201592 glansverchroomd

U-profielen
Voor het plaatsen van glasplaten, als kantenbescherming of voor scheidingswanden · aluminium, minimale 
ruwdiepte, fraaie oppervlakte-optiek

 Lengte 5000 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5201611 geeloxeerd E6/EV1

BO 5201613 rsv look E1/C31

BO 5201612 glansverchroomd

U-profielen
Voor het plaatsen van glasplaten, als kantenbescherming of voor scheidingswanden · aluminium, minimale 
ruwdiepte, fraaie oppervlakte-optiek

 Lengte 5000 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5201621 geeloxeerd E6/EV1

BO 5201623 rsv look E1/C31

BO 5201622 glansverchroomd

U-profielen
Voor het plaatsen van glasplaten, als kantenbescherming of voor scheidingswanden · aluminium, minimale 
ruwdiepte, fraaie oppervlakte-optiek

 Lengte 5000 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5201601 geeloxeerd E6/EV1

BO 5201603 rsv look E1/C31

BO 5201602 glansverchroomd
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Profielen voor glazen wanden
De volgende producten moeten, afhankelijk van de uitvoering, per expediteur verstuurd worden. Vraag naar de details bij uw contactpersoon. 

U-profielen
Voor het plaatsen van scheidingswanden · met afgeronde hoeken · boorvoering in de bodem van het profiel

 Glasdikte 6 mm · Materiaaldikte 1,5 mm · Materiaal Aluminium

Art.-nr. Lengte · Afwerking

BO 5201554 2150 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201555 2150 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 5201556 2150 mm · rsv look E1/C31

BO 5201557 2500 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201558 2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 5201559 2500 mm · rsv look E1/C31

BO 5201547 5000 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201548 5000 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 5201549 5000 mm · rsv look E1/C31

U-profielen
Voor het plaatsen van scheidingswanden · met afgeronde hoeken · boorvoering in de bodem van het profiel

 Glasdikte 8 mm · Materiaal Aluminium · Materiaaldikte 2,0 mm

Art.-nr. Lengte · Afwerking

BO 6703411 2150 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 6703412 2150 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 6703413 2150 mm · rsv look E1/C31

BO 6703418 2500 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 6703430 2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 6703419 2500 mm · rsv look E1/C31

BO 6703436 5000 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 6703437 5000 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 6703438 5000 mm · rsv look E1/C31
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U-profielen
Voor het plaatsen van scheidingswanden · met afgeronde hoeken · boorvoering in de bodem van het profiel

 Glasdikte 10 mm · Materiaaldikte 2,0 mm · Materiaal Aluminium

Art.-nr. Lengte · Afwerking

BO 6703423 2150 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 6703424 2150 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 6703425 2150 mm · rsv look E1/C31

BO 6703429 2500 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 6703431 2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 6703432 2500 mm · rsv look E1/C31

BO 6703426 5000 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 6703427 5000 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 6703428 5000 mm · rsv look E1/C31

U-profielen
Voor het plaatsen van scheidingswanden · met afgeronde hoeken · boorvoering in de bodem van het profiel

 Glasdikte 12 mm · Materiaaldikte 2,0 mm · Materiaal Aluminium

Art.-nr. Lengte · Afwerking

BO 6703443 2150 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 6703444 2150 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 6703445 2150 mm · rsv look E1/C31

BO 6703434 2500 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 6703433 2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 6703435 2500 mm · rsv look E1/C31

BO 6703446 5000 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 6703447 5000 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 6703448 5000 mm · rsv look E1/C31

"J"-profiel

 Spiegel dikte 6 mm · Materiaaldikte 1,0 mm · Afwerking geeloxeerd E6/EV1 · Materiaal Aluminium

Art.-nr. Lengte

BO 6703449 2150 mm

BO 6703450 2500 mm

BO 6703451 5000 mm

Afsluitprofiel

 Materiaaldikte 1,0 mm · Afwerking geeloxeerd E6/EV1 · Materiaal Aluminium

Art.-nr. Lengte

BO 6703452 2150 mm

BO 6703453 2500 mm

BO 6703454 5000 mm
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Afsluitprofiel

 Materiaaldikte 1,0 mm · Afwerking geeloxeerd E6/EV1 · Materiaal Aluminium

Art.-nr. Lengte

BO 6703455 2150 mm

BO 6703456 2500 mm

BO 6703457 5000 mm

Middenprofiel "H"

 Spiegel dikte 6 mm · Afwerking geeloxeerd E6/EV1 · Materiaal Aluminium

Art.-nr. Lengte

BO 6703458 2150 mm

BO 6703459 2500 mm

BO 6703460 5000 mm

Hoekprofiel

 Materiaaldikte 1,5 mm · Materiaal Aluminium

Art.-nr. Lengte · Afwerking

BO 5201504 2150 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201505 2150 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 5201506 2150 mm · rsv look E1/C31

BO 5201507 2500 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201508 2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 5201509 2500 mm · rsv look E1/C31

BO 5201531 5000 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201532 5000 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 5201533 5000 mm · rsv look E1/C31

Hoekprofiel

 Materiaaldikte 1,5 mm · Materiaal Aluminium

Art.-nr. Lengte · Afwerking

BO 5201514 2150 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201515 2150 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 5201516 2150 mm · rsv look E1/C31

BO 5201517 2500 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201518 2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 5201519 2500 mm · rsv look E1/C31

BO 5201534 5000 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201535 5000 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 5201536 5000 mm · rsv look E1/C31
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Hoekprofiel

 Materiaaldikte 1,5 mm · Materiaal Aluminium

Art.-nr. Lengte · Afwerking

BO 5201524 2150 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201525 2150 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 5201526 2150 mm · rsv look E1/C31

BO 5201527 2500 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201528 2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 5201529 2500 mm · rsv look E1/C31

BO 5201537 5000 mm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201538 5000 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1

BO 5201539 5000 mm · rsv look E1/C31

Klemprofielen

Klemprofiel voor wandaansluiting

 Glasdikte 8 - 12,76 mm · Maat 21 x 30 mm · Materiaal Aluminium

Art.-nr. Afwerking · Lengte

BO 5201710 mat · 3000 mm

BO 5201711 rvs look · 3000 mm

BO 5201712 gepolijst · 3000 mm
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PVC profiel

 Lengte 2x à 5 m · Afwerking transparant · voor BO 5201710 - 12

Art.-nr. Breedte

BO 5201713 2 mm

BO 5201714 3 mm

BO 5201715 4 mm

Klemprofiel / Wandprofiel
Het Bohle wandprofiel voor vaste beglazingen kan ook als omlijsting gebruikt worden voor volglazen toepassingen aan wand, plafond en vloer. 
Hiervoor zijn geen bewerkingen in het glas nodig.

 Glasdikte gehard glas 8, 10, 12, 12,7 mm · Lengte 3000 mm

Art.-nr. Versie

BO 5214290 Vloerprofiel

Afdekprofiel
Voor elk vloerprofiel worden twee afdekprofielen gebruikt; één voor de voorzijde en één voor de achterzijde · om op te 
clippen

 Lengte 3000 mm

Art.-nr. Afwerking

BO 5214295 aluminium geeloxeerd geborsteld

BO 5214296 rvs-kleur
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Klem
Voor 3000 mm worden 10 klemstukken benodigd

 Lengte 60 mm · Met schroeven en inleg

Art.-nr. Glasdikte

BO 5214291 vaste beglazing 8 mm 

BO 5214292 vaste beglazing 10 mm 

BO 5214293 vaste beglazing 12 mm 

BO 5214294 vaste beglazing 12,7 mm 

Tape

Tape Bohle Duplocoll®

· Voor een veelvoud aan toepassingen zoals glazen scheidingswanden, meubels, douchecabines en veel meer.  
· Voor allerlei materialen zoals hout, aluminium, kunststof, keramiek of glas 
· Hoge transparantie door nagenoeg identieke lichtbrekingsindex als glas. 
· Antimicrobieel - verhindert de groei van micro-organismen 
· De passieve droge rand maakt Duplocoll® ongevoelig voor invloeden van buitenaf 
· Rekbaar tot 500% en zeer splijtvast 
· Bestand tegen chemicalien en weekmakers 
· Zeer goede starthechting, duurzaam hoge eindvastheid 
· Ook voor ruwe oppervlakken: De visco-elastische lijmlaag "vloeit" in de oppervlakte ook in de ruwte 
· Verouderings- en UV-bestendig, economisch, kwalitatief hoogwaardig en designvriendelijk

 dikte 3 mm · Kleur transparant · Rol 12 m · Temperatuurbestendigheid -40°C - +100°C 

Tip: Gebruik de bijbehorende applicator voor het eenvoudig en precies aanbrengen op de glaskant. 

Art.-nr. Breedte · Glasdikte

BO 5207936 5 mm · 8 mm

BO 5207938 7 mm · 10 mm

BO 5207935 9 mm · 12-12,7 mm

Art.-nr. Omschrijving · voor glasdikten

BO 5207939 Applicator · 8, 10 mm

BO 5207948 Adapter voor BO 5207939 · 10, 12 mm

BO 5207946 Applicator · 10,76;  12,7; 12,76 mm

BO 5207947 Adapter voor BO 5207946 · 8,76;  10,76 mm

Als hulp voor het aan 
elkaarschuiven van 

glasplaten bevelen wij de 
platenspanner aan 

BO 650.30 of BO 650.32.
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Silliconenprofiel
Silliconenprofiel voor het klemmen van glas in profielen

Silliconenprofiel

 Voor vaste beglazing · voor diverse profielen, een tabel vindt u in de online shop  · Kleur zwart · Materiaal silicone 
· Verpakkingseenheid 25 m

Art.-nr.

BO 5201735

www.bohle-group.com

Montagehinweis / Mounting Instructions

Silikonprofil / Silicon profile  BO 5201735

8 mm 10 mm 12 mm

8 mm 10 mm

BO 6703423 - 29
BO 6703431 - 32
BO 5201571
BO 5201572
BO 5201573
BO 5201574
BO 5201575

BO 6703433 - 35
BO 6703439 - 48
BO 5201581
BO 5201582
BO 5201583

BO 5201591
BO 5201592
BO 5201593
BO 5201594
BO 5201595
BO 5201621
BO 5201622
BO 5201623

BO 5201591
BO 5201592
BO 5201593

BO 6703433 - 35
BO 6703439 - 48
BO 5201581
BO 5201582
BO 5201583
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Silliconenprofiel

 passend bij BO 6703433 - 35, BO 6703443 - 48, BO5201581 - 83 · Verpakkingseenheid 25 m

Art.-nr.

BO 5201736

Silliconenprofiel

 passend bij BO 6703423-32 · Verpakkingseenheid 25 m

Art.-nr.

BO 5201737

Silliconenprofiel

 passend bij BO 5201591-95, BO 5201601-03, BO 5201621-23 · Verpakkingseenheid 25 m

Art.-nr.

BO 5201738
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02 Spiegelbevestigingen
SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® zijn ontwikkeld voor de loodrechte montage van spiegels volgens DIN EN 1036t. Onze bevestigingssets worden 
geleverd met alle benodigde bevestigingsmaterialen in een neutrale verpakking, verdwijnen na de montage onzichtbaar achter de spiegel en 
kunnen op ieder moment gedemonteerd worden. Alle ophangplaten uit de sets zijn voorzien van Xtramount® spiegeltape en daardoor ook geschikt 
voor vochtige ruimtes, zowel als voor buiten, wanneer de regen niet van directe invloed is en de toegelaten temperatuur niet overschreden wordt. 
SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® bieden u verschillende mogelijkheden om uw spiegel veilig te bevestigen. 
Heeft u speciaal op uw toepassing afgestemde spiegelbevestigingsets nodig, of wilt u SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® in een private Label 
uitvoering, neemt u dan contact met ons op.

 De achterzijde van de spiegel moet schoon, droog en vetvrij zijn.De kamertemperatuur moet boven 18°C liggen en de temperatuur van de 
ophangplaat en spiegel moeten nagenoeg gelijk zijn. De zelfklevende plaat wordt na het verwijderen van de folie krachtig met ca 20N (20kg) voor 
5 seconden tegen het oppervlak gedrukt. De afstand tot de spiegelrand moet ca. 10 cm bedragen. Na 30 min. rusttijd plaat nogmaals krachtig 
aandrukken. Hierna kan de spiegel direct verwerkt worden. 

Splinterfolie etc. moeten om de plaat verwerkt worden.

Opmerking bij het monteren van de plaat:

Drukknop bevestigingsets SafecliX®

Het ophangen gebeurd met de plaat en de excenterschijf en de veiligheid wordt gewaarborgd door drukknoppen. Om oneffenheden aan de wand te 
egaliseren wordt aanbevolen om Euroclick type 3 te gebruiken.

Drukknopset SafecliX® 08
Drukknopset voor spiegels tot 0,8 m²  · slechts 30 minuten rusttijd · geschikt voor vochtige ruimtes en 
buitentoepassingen · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · houdbaarheid van 12 maanden na leveringsdatum

 spiegeloppervlak max. 0,8 m² · Spiegel dikte 6 mm

Bij levering zijn inbegrepen:
2x zelfklevende, afgeschuinde platen 100 x 100 mm
2x Excenterschijven
2x drukknoppen
2x afstandhouders
2x verzonken + 2 x bolkopschroeven ø 4 x 50 mm
4x universele pluggen ø 6 x 36 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208210 SafecliX® 08
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Drukknopset SafecliX® 16
Drukknopset voor spiegels tot 1,6 m² · slechts 30 minuten rusttijd · geschikt voor vochtige ruimtes en 
buitentoepassingen · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · houdbaarheid van 12 maanden na leveringsdatum

 spiegeloppervlak max. 1,6 m² · Spiegel dikte 6 mm

Bij levering zijn inbegrepen:
2x zelfklevende, afgeschuinde platen 200 x 100 mm
2x Excenterschijven
2x drukknoppen
2x afstandhouders
2x verzonken + 2 x bolkopschroeven ø 4 x 50 mm
4x universele pluggen ø 6 x 36 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208211 SafecliX® 16

Drukknopset SafecliX® 26
Drukknopset voor spiegels tot 2,6 m² · slechts 30 minuten rusttijd · geschikt voor vochtige ruimtes en 
buitentoepassingen · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · houdbaarheid van 12 maanden na leveringsdatum

 spiegeloppervlak max. 2,6 m² · Spiegel dikte 6 mm

Bij levering zijn inbegrepen:
3x zelfklevende, afgeschuinde platen 200 x 100 mm
3x Excenterschijven
2x drukknoppen
4x afstandhouders
3x verzonken + 2 x bolkopschroeven ø 4 x 50 mm
5x universele pluggen ø 6 x 36 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208212 SafecliX® 26

Combibox voor spiegelbevestiging. SafecliX®

Drukknopset voor spiegelbevestiging in de gunstige combibox · slechts 
30 minuten rusttijd · geschikt voor vochtige ruimtes en buitentoepassingen 
· geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · houdbaarheid van 
12 maanden na leveringsdatum

 Let op: prijsvoordeel t.o.v. aparte inkoop.

Art.-nr.

BO 5208215

Deze set bevat de volgende artikelen:
BO 5208210 SafecliX® 08 9 sets
BO 5208211 SafecliX® 16 9 sets
BO 5208212 SafecliX® 26 2 sets
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Magneetbevestigingsets SafemaX®

De ophanging van de spiegel gebeurt bij SafemaX® 08 en 16 door de platen en de excenterschijven. De veiligheid wordt gewaarborgd door 
hechtmagneten. Bij SafemaX® 10-SK gebeurt de bevestiging met hechtplaat en magneet. Bijzonder geschikt voor spiegelwanden bestaand uit 
meerdere spiegels, omdat deze na de montage nog gecorrigeerd kunnen worden. Om oneffenheden aan de wand te egaliseren wordt aanbevolen 
om Euroclick type 3 te gebruiken.

Magneetset SafemaX® 08
Voor spiegels tot 0,8m² · slechts 30 minuten rusttijd · geschikt voor vochtige ruimtes en buitentoepassingen · geschikt 
voor spiegels volgens DIN EN 1036 · houdbaarheid van 12 maanden na leveringsdatum

 spiegeloppervlak max. 0,8 m² · Spiegel dikte 6 mm

Bij levering zijn inbegrepen:
2x zelfklevende, afgeschuinde platen 100 x 100 mm
2x spiegelplaat
2x Excenterschijven
2x hechtmagneten ø 45 mm
2x afstandhouders
4x schroeven ø 4 x 50 mm
4x universele pluggen ø 6 x 36 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208228 SafemaX® 08

Magneetset SafemaX® 16
Magneetset voor spiegels tot 1,6 m² · slechts 30 minuten rusttijd · geschikt voor vochtige ruimtes en 
buitentoepassingen · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · houdbaarheid van 12 maanden na leveringsdatum

 spiegeloppervlak max. 1,6 m² · Spiegel dikte 6 mm

Bij levering zijn inbegrepen:
2x zelfklevende, afgeschuinde platen 200 x 100 mm
2x spiegelplaat
2x Excenterschijven
2x hechtmagneten ø 45 mm
2x afstandhouders
4x schroeven ø 4 x 50 mm
4x universele pluggen ø 6 x 36 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208230 SafemaX® 16
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Magneetset SafemaX® 10-SK
Magneetset voor spiegels tot 1,0 m² · slechts 30 minuten rusttijd · geschikt voor vochtige ruimtes en 
buitentoepassingen · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · houdbaarheid van 12 maanden na leveringsdatum

 spiegeloppervlak max. 1,0 m² · Spiegel dikte 6 mm

Bij levering zijn inbegrepen:
2x hechtplaten glad 100 x 100 x 2 mm met Xtramount spiegelplakband
2x hechtplaten  met ophanggroef 100 x 100 x 2 mm met Xtramount spiegelplakband
4x hechtmagneten ø 45 mm
4x verzonken kopschroeven ø 4 x 50 mm
4x universele pluggen ø 6 x 36 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208240 SafemaX® 10-SK

Spiegelmontagesets SafefiX®

Eenvoudige en economische montage door spiegelplaten en excenterschijven, wanneer er geen ophangwaarborg nodig is. Om oneffenheden aan 
de wand te egaliseren wordt aanbevolen om Euroclick type 3 te gebruiken.

Montageset SafefiX® 04
Spiegelset voor spiegels tot 0,4 m² · slechts 30 minuten rusttijd · geschikt voor vochtige ruimtes en 
buitentoepassingen · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · houdbaarheid van 12 maanden na leveringsdatum

 spiegeloppervlak max. 0,4 m² · Spiegel dikte 6 mm

Bij levering zijn inbegrepen:
1x zelfklevende, afgeschuinde platen 100 x 100 mm
1x excenterschijven
2x afstandhouders
1x verzonken kopschroeven ø 4 x 50 mm
1x universele pluggen ø 6 x 36 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208219 SafefiX® 04

Montageset SafefiX® 08
Montageset voor spiegels tot 0,8 m² · slechts 30 minuten rusttijd · geschikt voor vochtige ruimtes en 
buitentoepassingen · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · houdbaarheid van 12 maanden na leveringsdatum

 spiegeloppervlak max. 0,8 m² · Spiegel dikte 6 mm

Bij levering zijn inbegrepen:
2x zelfklevende, afgeschuinde platen 100 x 100 mm
2x excenterschijven
2x afstandhouders
2x verzonken kopschroeven ø 4 x 50 mm
2x universele pluggen ø 6 x 36 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208220 SafefiX® 08
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Toebehoren voor spiegelbevestigingsets
Alle zelfklevende spiegelplaten en hechtplaten zijn getest voor het gebruik op de achterzijde van een spiegel volgens DIN EN 1036. De platen 
mogen niet gebruikt worden op splinterschermingsfolie. Op glasoppervlakken verkleint de hechtkracht. Deze moeten van te voren individueel getest 
worden.

De aangegeven draagkracht van de hechtplaten is per stuk en bij gebruik van onze bevestigingstoebehoren. De draagkracht is berekend bij 
gebruik van een spiegeldikte van max. 6mm. De draagkracht van de hechtplaat is berekend op gebruik van minimaal 4 stuks per vierkante meter 
spiegel, waarbij de bovenste platen met gezette kant (met ophanger, ophanger moet naar boven wijzen) moeten zijn. Alleen zo wordt de maximale 
draagkracht bereikt.

* Opmerking over draagkracht van de plaat:

Spiegelplaat met één oog
De zelfklevende hechtplaat is voorzien van Xtramount® - spiegelplakband en daardoor geschikt · voor vochtige 
ruimtes en buitentoepassingen · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · houdbaarheid van 12 maanden na 
leveringsdatum

 Afwerking gegalvaniseerd staal · Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Maat · Versie · Draagkracht*/Hechtplaat

BO 5208627 70 x 70 mm · onbehandeld

BO 5208626 70 x 70 mm · zelfklevend · 3 kg

BO 5208615 100 x 100 mm · onbehandeld

BO 5208606 100 x 100 mm · zelfklevend · 6 kg

BO 5208616 200 x 100 mm · onbehandeld

BO 5208607 200 x 100 mm · zelfklevend · 12 kg

Spiegelplaat met twee ogen
De zelfklevende hechtplaat is voorzien van Xtramount® - spiegelplakband en daardoor geschikt · voor vochtige 
ruimtes en buitentoepassingen · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · houdbaarheid van 12 maanden na 
leveringsdatum

 Afwerking gegalvaniseerd staal · Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Maat · Versie · Draagkracht*/Hechtplaat

BO 5208617 100 x 100 mm · onbehandeld

BO 5208610 100 x 100 mm · zelfklevend · 6 kg

BO 5208618 200 x 100 mm · onbehandeld

BO 5208619 200 x 100 mm · zelfklevend · 12 kg
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Spiegelplaat met drie ogen
De zelfklevende hechtplaat is voorzien van Xtramount® - spiegelplakband en daardoor geschikt · voor vochtige 
ruimtes en buitentoepassingen · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · houdbaarheid van 12 maanden na 
leveringsdatum

 Afwerking gegalvaniseerd staal · Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Maat · Versie · Draagkracht*/Hechtplaat

BO 5208629 180 x 180 x 1 mm · zelfklevend · 18 kg

Spiegelophanger Vitofix Plus
Zelfklevend · met klittenbandbevestiging · voor de veilige en variabele ophanging voor spiegels 

 spiegeloppervlak tot 1,6 m² · Spiegel dikte tot 6 mm · Verpakking 1 paar

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208931 spiegelophanger

Spiegelophanger Vitofix Plus
Zelfklevend  · voor de veilige en variabele ophanging voor spiegels 

 spiegeloppervlak tot 0,8 m² · Spiegel dikte tot 6 mm · Verpakking 1 paar

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208932 spiegelophanger

Spiegelplaat afgeschuind
De zelfklevende hechtplaat is voorzien van Xtramount® - spiegelplakband en daardoor geschikt · voor vochtige 
ruimtes en buitentoepassingen · geschikt voor spiegels volgens DIN EN 1036 · houdbaarheid van 12 maanden na 
leveringsdatum

 Afwerking gegalvaniseerd staal · Verpakking 10 stuks · Materiaaldikte 0,8 mm

Art.-nr. Maat · Versie · Draagkracht*/Hechtplaat

BO 5208620 100 x 100 mm · onbehandeld

BO 5208612 100 x 100 mm · zelfklevend · 6 kg

BO 5208621 200 x 100 mm · onbehandeld

BO 5208613 200 x 100 mm · zelfklevend · 12 kg

Hechtplaat glad
Voor gebruik met spiegelmagneet BO 5208601 · De zelfklevende hechtplaat is voorzien van Xtramount® - 
spiegelplakband en daardoor geschikt · voor vochtige ruimtes en buitentoepassingen · geschikt voor spiegels volgens 
DIN EN 1036 · houdbaarheid van 12 maanden na leveringsdatum

 Sterkte 2 mm · Afwerking gegalvaniseerd staal · Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Maat · Versie · Draagkracht*/Hechtplaat

BO 5208605 70 x 70 mm · onbehandeld

BO 5208609 70 x 70 mm · zelfklevend · 3 kg

BO 5208622 100 x 100 mm · onbehandeld

BO 5208623 100 x 100 mm · zelfklevend · 4 kg
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Hechtplaat gebogen (kieuw)
Voor gebruik met spiegelmagneet BO 5208601 · De zelfklevende hechtplaat is voorzien van Xtramount® - 
spiegelplakband en daardoor geschikt · voor vochtige ruimtes en buitentoepassingen · geschikt voor spiegels volgens 
DIN EN 1036 · houdbaarheid van 12 maanden na leveringsdatum

 Sterkte 2 mm · Afwerking gegalvaniseerd staal · Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Maat · Versie · Draagkracht*/Hechtplaat

BO 5208604 70 x 70 mm · onbehandeld

BO 5208608 70 x 70 mm · zelfklevend · 3 kg

BO 5208624 100 x 100 mm · onbehandeld

BO 5208625 100 x 100 mm · zelfklevend · 4 kg

Tesa Splinterbeschermfolie

Onze tip:
Plaats van de 

spiegelbevestiging 
vrijlaten!

Voor de splinterbindende uitrusting van spiegels · het band wordt op de achterzijde van de spiegel geplakt en houdt 
de spiegel bij evt. glasbreuk bijeen · rollengte 25 m · voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften van de ARBO richtlijnen 
en de voorwaarden conform DIN EN 12600

 Rol 25 m

Art.-nr. Breedte

BO 5207873 300 mm

BO 5207874 500 mm

Spiegel-hechtmagneet
De schuifkracht is berekend en getest bij de vertikale montage van spiegels met onze hechtplaten in 2 mm (zie ook 
"aanwijzing voor draagkrachten voor spiegel- en hechtplaten")

 Diameter 45 mm · Hoogte 12,3 mm · Boring ø 5 mm · trekkracht 4 kg · kleefkracht 10 kg · Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208601 Spiegel-hechtmagneet

Excenterschijven met skala
De excenterschijven worden geleverd met instelskala. De hoogte kan eventueel gelijk aan de frontzijde afgelezen 
worden (+-4 mm = 8mm) · Met verzinkte boring 5 mm doorsnede en aan de zijkant een stiftgat om eenvoudig te 
verstellen. Gemaakt van hoogwaardig RVS en slagvast kunststof.

 Diameter 37 mm · Hoogte 12 mm · Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208602 Excenterschijf met skala
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Drukknop
Voor de fixatie van spiegels · zelfklevend · ø 50 mm · hoogte 13 mm · trekkracht van de drukknop bedraagt 
ca. 1,8 kg ± 0,3 kg

 Diameter 50 mm · Hoogte 13 mm · Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208611 Drukknop

Ophangplaat
Met sleufgat voor een hoogteverstelling van ca. 20 mm en twee extra bevestigingsgaten

 Materiaal verzinkt staalplaat  · Verpakking 10 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208614 Ophangplaat

Afstandhouders
Zelfklevend · zwart

 Maat 20 x 20 x 13 mm · Materiaal stevig schuimrubber · Verpakking 1 stuk

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208600 Afstandhouders

Afstandhouders
zelfklevend

 ø 20,6 mm · Hoogte 13,2 mm · Verpakkingseenheid 100 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5208603 afstandhouders
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Spiegelplakband en spiegellijm
Naast de bekende spiegelbevestigingsets worden ook vaak spiegeltapes of spiegellijn ingezet, vooral wanneer de spiegel vlak bevestigd moet 
worden. Hier vindt u ook het hoogwaardige spiegeltape Extramount, welke ook bij de beplakte spiegelplaten gebruikt wordt.

Spiegeltape Scotchmount™
Scotchmount spiegeltapes worden sinds decennia succesvol gebruikt voor het duurzaam bevestigen van spiegels in 
de meubelindustrie zowel als in de stand- en winkelbouw. Alleen geschikt voor binnen · niet geschikt voor vochtige 
ruimtes

Art.-nr. Breedte · Dikte · Lengte

BO 5207919 19 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207925 25 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207819 19 mm · 0,8 mm · 66 m

BO 5207825 25 mm · 0,8 mm · 66 m

Primer Scotch Primer
Ter verbetering van het lijmvermogen voor "Scotchmount" spiegelplakbanden · goede temperatuurbestendigheid · 
goede verouderingsbestendigheid

Art.-nr. Inhoud

BO 5207951 1000 ml

Spiegeltape Vito
Dubbelzijdig plakband met hoge aanvangshechting en goede eindkleefkracht · voor de duurzame bevestiging van 
spiegels volgens DIN EN 1036 binnenshuis, volumegewicht max. 70 kg/m³

Art.-nr. Breedte · Dikte · Lengte

BO 5207719 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 6999937 19 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207722 19 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207723 25 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207720 19 mm · 1 mm · 50 m

BO 5207721 25 mm · 1 mm · 50 m

BO 6999925 19 mm · 1 mm · 66 m
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BO 6002005 Dit product is uitsluitend verkrijgbaar voor Groot-Brittannie! · 310 ml

Spiegellijm Xtragrip®

Oplossingsmiddelvrij, neutrale ééncomponentenlijm op silliconebasis 
(oximevrij). voor spanningscompenserende spiegelverlijmingen op bv hout, 
beton, steen, glas, metaal, enz. Poreuze ondergronden moeten voorzien 
worden van een primer. Voor krachtgesloten verbindingen niet geschikt. 
Xtragrip® heeft een lichte verwerking, is duurzaam elastisch en tast de 
spiegellaag niet aan. 

Technische gegevens basis: 
Polysiloxaan (vrij van oximen) 
consistentie: stabiele kit uitharding: polymerisatie door luchtvochtigheid 
vliesvorming: ca. 10 Min. (+20°C en 65% rel. luchtvochtigheid) 
uithardingssneldheid: 1mm / 24 uur (+20°C en 65% rel. luchtvochtigheid) 
Dikte: 1,36 
thermische stabiliteit: -50°C tot +120°C 

Art.-nr. Omschrijving · Inhoud

BO 6002005S Koker · 310 ml

Primer Xtraprime
Verbetert de hechting van de Xtragrip® spiegellijm op poreuze 
ondergronden (ook voor andere siliconen of MS-polymeren te gebruiken) 
Ook bij verhoogde vochtigheidsbelasting is het gebruik van Xtraprime aan 
te bevelen. Xtraprime is dun vloeibaar en transparant. 

Gebruiksaanwijzing: 
Verwerkingstemperatuur +5°C to +25°C. De ondergrond moet schoon, 
droog, stof en vetvrij zijn. Xtraprime onverdund en toereikend met penseel 
opbrengen. Voor de verwerking moet de Xtraprime volledig opgedroogd 
zijn (ca 60min. Bij +20°C / 65% r.F.). Om een volledige dekking van de 
ondergrond te verkrijgen, kan Xtraprime een tweede maal opgebracht 
worden. Verbruik ca 5m²/Liter afhankelijk van de conditie van de 
ondergrond.

Art.-nr. Inhoud

BO 6002006 500 ml
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Spiegeltape Xtramount®

Meer veiligheid voor uw spiegel is nauwelijks mogelijk. Xtramount® is 
een dubbelzijdige spiegeltape met een dragermateriaal van polyethyleen 
schuim met gesloten celconstructie (dichtheid 100 kg/m³), tweezijdig 
voorzien van een acrylaatlijm op basis van oplosmiddel en eenzijdig 
beschermd door blauw silliconepapier. Xtramount® is speciaal voor de 
verticale bevestiging van spiegels, ontwikkeld volgens DIN EN 1036, 
maar kan ook voor veel andere materialen zoals metaal, verschillende 
kunststoffen, glas of keramiek gebruikt worden.

Xtramount® biedt u de volgende voordelen:
- uitstekende vochtbestendigheid
- grote aanvangshechting
- UV-bestendig- geschikt voor gebruik buitenshuis
- temperatuurbestendig van -30° tot +100°
- Houdbaarheid: 12 maanden
- uitstekend resistent tegen water, weekmakers, oliën en oplosmiddelen

Art.-nr. Breedte · Dikte · Lengte

BO 5207760 15 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207770 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207775 19 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207780 25 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207785 25 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207761 15 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207771 19 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207781 25 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207776 19 mm · 1,6 mm · 25 m

BO 5207786 25 mm · 1,6 mm · 25 m

BO 5207756 70 mm · 0,8 mm · 10 m

BO 5207757 70 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207758 100 mm · 0,8 mm · 10 m

BO 5207759 100 mm · 0,8 mm · 50 m

De achterzijde en het spiegelprofiel moeten schoon, droog en vetvrij zijn. De Xtramount moet zonder luchtbellen op het spiegelprofiel geplakt, en 
stevig aangedrukt worden. Daarna word de beschermfolie van de Xtramount verwijderd en moet het blinde spiegelprofiel krachtig, gelijkmatig 
en direct op de achterzijde van de spiegel gedrukt worden. Ook hierbij moet blaasvorming vermeden worden. De maximale draagkracht van de 
Xtramount wordt 10 uur na het verlijmen op de spiegel bereikt. Geschikt voor spiegels naar DIN EN 1036.

Montage instructie Xtramount®
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Spiegeltape XtraCryl
Is een hoogtransparant plakband op poly-acrylaat basis, dubbelzijdig 
klevend, heeft direct na gebruik een uitstekende hechting en biedt al 
direct na de montage een hoge mate van gebruikszekerheid. XtraCryl heeft 
een uitstekende veroudering-, verwering-, temperatuur- en oplosmiddel 
bestendigheid en is zowel voor de verlijming van ruwe materialen 
geschikt, alsmede voor de duurzame verlijming van glas, metaal, spiegels 
naar DIN EN 1036 en vele kunststoffen. Spanningen in verlijming worden 
opgebouwd en de vastheid van de lijmverbinding wordt naargelang de 
verlijmduur steeds groter. Wij raden XtraCryl in het bijzonder aan voor de 
montage van gelaagde spiegels en voor de verlijming van gietharsruiten.

Technische gegevens: 
Aftreksterkte*: staal tot 45 N/25 mm · glas tot 43 N/25 mm 
Schuifsterkte**: tot 45 N/625 mm² bij 20° · tot 15 N/625 mm² bij 70°

Temperatuurbestendig: -40°C tot +120°C, korte tijd tot +150°C 
Houdbaarheid: 12 maanden (kamertemperatuur 20°, luchtvochtigheid 50%) 

(volgens AFERA *4001, **4012, afhankelijk van de dikte verschillen de 
technische gegevens, vraagt u svp een datablad aan)

Art.-nr. Breedte · Dikte · Lengte

BO 5207740 6 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207840 6 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207940 6 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207741 9 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207841 9 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207941 9 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207742 12 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207842 12 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207942 12 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207743 15 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207843 15 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207943 15 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207744 19 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207844 19 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207944 19 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207745 25 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207845 25 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207945 25 mm · 3,0 mm · 12,5 m
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Spiegelprofielen, spiegelklemmen en 
spiegelschroeven
De volgende producten moeten, afhankelijk van de uitvoering, per expediteur verstuurd worden. Vraag naar de details bij uw contactpersoon. Meer 
informatie en producten vindt u in ons planningshandboek

Spiegelprofiel
Voor een eenvoudige en veilige spiegelbevestiging  · Eindkappen set met 
5x links en 5x rechts

 Leverlengtes 5 m · Materiaal Aluminium ·  
spiegelgrootte = montagehoogte - 24 mm

Art.-nr. Omschrijving · Afwerking

BO 5208001 Spiegelprofiel · geeloxeerd E6/EV1

BO 5208005 Spiegelprofiel · rsv look E1/C31

BO 5208012 Spiegelprofiel · wit RAL 9010

BO 5208030 Eindkappen set zilver · kunststof

BO 5208031 Eindkappen set rvs look · kunststof

BO 5208032 Eindkappen set wit RAL 9010 · kunststof

Spiegelprofiel clips
Eindkappen set met 5x links en 5x rechts

 Leverlengtes 5 m · Materiaal Aluminium

Art.-nr. Omschrijving · Afwerking

BO 5208025 Spiegelprofiel clips · geeloxeerd E6/EV1

BO 5208026 Spiegelprofiel clips · rsv look E1/C31

BO 5208030 Eindkappen set zilver · kunststof

BO 5208031 Eindkappen set rvs look · kunststof

BO 5208032 Eindkappen set wit RAL 9010 · kunststof

Onzichtbare spiegelrails
Slechts één profiel nodig voor de spiegelbevestiging · draagkracht per lopende meter spiegelrail ca. 20 kg · 
spiegelplakband dient afzonderlijk te worden besteld

 Breedte 80 mm · Lengte 2 m · Materiaal lichtmetaal met roestbescherming

Art.-nr. Afwerking

BO 5208016 geeloxeerd E6/EV1
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Spiegeltape Xtramount®

Passend bij de onzichtbare spiegelophanging BO 52 080 16 · Meer veiligheid voor uw spiegel is nauwelijks mogelijk. 
Xtramount® is een dubbelzijdige spiegeltape met een dragermateriaal van polyethyleen schuim met gesloten 
celconstructie (dichtheid 100 kg/m³), tweezijdig voorzien van een acrylaatlijm op basis van oplosmiddel en eenzijdig 
beschermd door blauw silliconepapier. Xtramount® is speciaal voor de verticale bevestiging van spiegels, ontwikkeld 
volgens DIN EN 1036, maar kan ook voor veel andere materialen zoals metaal, verschillende kunststoffen, glas of 
keramiek gebruikt worden.

Xtramount® biedt u de volgende voordelen:
- uitstekende vochtbestendigheid
- grote aanvangshechting
- UV-bestendig
- geschikt voor gebruik buitenshuis
- temperatuurbestendig van -30° tot +100°
- Houdbaarheid: 12 maanden
- uitstekend resistent tegen water, weekmakers, oliën en oplosmiddelen

Art.-nr. Breedte · Dikte · Lengte

BO 5207757 70 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207756 70 mm · 0,8 mm · 10 m

De achterzijde en het spiegelprofiel moeten schoon, droog en vetvrij zijn. De Xtramount moet zonder luchtbellen op het spiegelprofiel geplakt, en 
stevig aangedrukt worden. Daarna word de beschermfolie van de Xtramount verwijderd en moet het blinde spiegelprofiel krachtig, gelijkmatig 
en direct op de achterzijde van de spiegel gedrukt worden. Ook hierbij moet blaasvorming vermeden worden. De maximale draagkracht van de 
Xtramount wordt 10 uur na het verlijmen op de spiegel bereikt. Geschikt voor spiegels naar DIN EN 1036.

Montage instructie Xtramount®

Spiegelklemmen
Staal verchroomd - met kurkinleg

 Draagkracht max. 12 kg · Glasdikte max. 6 mm · Materiaal Staal verchroomd, geveerd,

Bij levering zijn inbegrepen:
2x onderste draagklemmen
2x bovenste bevestigingsklemmen met pennetrek
4x houtschroeven
4x pluggen

Art.-nr. Omschrijving

BO 5207400 spiegelklemmen

Spiegelklemmen
Gegoten messing verchroomd · met kurkinleg · massieve uitvoering

 Draagkracht max. 28 kg · Glasdikte max. 6 mm

Bij levering zijn inbegrepen:
4x verstelbare klemmen
4x houtschroeven 4 x 35 mm
4x kurkplaatje

Art.-nr. Omschrijving

BO 5207500 spiegelklemmen
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Spiegelklemmen om te clippen

 Draagkracht max. 15 kg · Glasdikte max. 6 mm · Materiaal messing verchroomd

Bij levering zijn inbegrepen:
2x onderste draagklemmen
2x bovenste bevestigingsklemmen
4x houtschroeven
4x pluggen

Art.-nr. Omschrijving

BO 5207600 Spiegelklemmen om te clippen

Spiegelschroeven rond
Met draaikop om aan te schroeven . Met plug en houtschroef . Geen boorgat in de spiegel nodig

 Diameter 20 mm · Glasdikte 5 - 6 mm · Verpakkingseenheid 4 stuks

Art.-nr. Afwerking

BO 5200079 messing verchroomd

Spiegelschroeven spits

 Versie spits · Materiaal messing · Draadstift 1/8" · draadstiftlengte 7 mm · kaphoogte 4 mm · Verpakking 
100 stuks

Art.-nr. Diameter · Afwerking

BO 5200998 16 mm · vernikkeld

BO 5200995 16 mm · mat vernikkeld

BO 5200980 19 mm · vernikkeld

BO 5200996 19 mm · mat vernikkeld

BO 5200981 24 mm · vernikkeld

BO 5200997 24 mm · mat vernikkeld

Spiegelschroeven vlak

 Versie vlak · Materiaal messing · Draadstift 1/8" · draadstiftlengte 7 mm · Verpakking 100 stuks

Art.-nr. Diameter · Afwerking

BO 5200989 18 mm · vernikkeld

BO 5200993 18 mm · mat vernikkeld

BO 5200990 21 mm · vernikkeld

BO 5200994 21 mm · mat vernikkeld
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Houtschroeven
Passend bij spiegelschroeven spits en vlak

 Materiaal · Binnenschroefdraad 1/8" · Verpakking 100 stuks

Art.-nr. Maat

BO 5200991 4,5 x 25 mm

BO 5200992 4,5 x 30 mm

BO 5200984 4,5 x 35 mm

BO 5200985 4,5 x 40 mm

Beschermhuls
Voor vermijding van direct contact tussen houtschroef en spiegel bij gebruik van spiegelschroeven . VE = 100 stuks

 Boorgat in glas ø 7 mm

Art.-nr. Omschrijving

BO 5200988 Beschermhuls

Afstandsplaten Euroklick Typ 3
Voor het gelijkmaken van wandoneffenheden of voor een grotere wandafstand bij de montage van een spiegel. Bijv. 
om een transformator achter een spiegel te plaatsen . Euroclick wordt tussen de wand en bijv. de excenter over de 
schroef geklikt.

 Verpakkingseenheid 100 stuks

Art.-nr. Lengte · Breedte · Dikte · Kleur

BO 5133101 40 mm · 30 mm · 1 mm ·  naturel

BO 5133102 40 mm · 30 mm · 2 mm ·  blauw

BO 5133103 40 mm · 30 mm · 3 mm ·  rood

BO 5133104 40 mm · 30 mm · 4 mm ·  geel

BO 5133105 40 mm · 30 mm · 5 mm ·  groen

BO 5133106 40 mm · 30 mm · 6 mm ·  zwart

BO 5133108 40 mm · 30 mm · 8 mm ·  grijs

BO 5133110 40 mm · 30 mm · 10 mm ·  bruin
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Transparante afstandsblokjes
Doorzichtige kunststof blokjes, toepasbaar als steun en/of stelblokjes bij 
douches, glazen wanden, spiegels en andere beglazingen.

Art.-nr. Lengte · Breedte · Dikte · Verpakkingseenheid · Omschrijving

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 stuks

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 stuks

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 stuks

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 stuks

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 stuks

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 stuks

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 stuks

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 stuks

BO 5121011 200 stuks · Set van elk 25 stuks 1,2,3,4,5,6,8 en 10 mm

Transparante afstandsblokjes op rol
Doorzichtig beglazingsblokje van kunststof . te gebruiken als afstands- of 
draagblokje bij de montage van glazen douchecabines, spiegels en andere 
beglazingen.

Art.-nr. Lengte · Breedte · Dikte

BO 5121002R 5 m · 6 mm · 2 mm

BO 5121003R 5 m · 6 mm · 3 mm

BO 5121004R 5 m · 6 mm · 4 mm



|
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03 Meubelbeslag
Glasplankdragers zonder glasbewerking
Het omvangrijke programma aan glasplaatdragers in verschillende uitvoeringen combineert flexibele toepassing, hoge kwaliteit en interessante 
designs. Meer informatie en producten vindt u in ons planningshandboek

Wandprofiel 10 mm glas
incl. rubber beleg

 Glasdikte 10 mm · Materiaal Aluminium

Art.-nr. Lengte · Afwerking

BO 5201800 60 cm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201801 60 cm · rsv look E1/C31

BO 5201804 90 cm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201805 90 cm · rsv look E1/C31

BO 5201808 120 cm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201809 120 cm · rsv look E1/C31

BO 5201812 240 cm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201813 240 cm · rsv look E1/C31

BO 5201816 500 cm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201817 500 cm · rsv look E1/C31

BO 5201821 Afdekkap · zilverkleurig

BO 5201822 Afdekkap · rvs look
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Wandprofiel 8 mm glas
incl. rubber beleg

 Glasdikte 8 mm · Materiaal Aluminium

Art.-nr. Lengte · Afwerking

BO 5201825 60 cm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201826 60 cm · rsv look E1/C31

BO 5201829 90 cm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201830 90 cm · rsv look E1/C31

BO 5201833 120 cm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201834 120 cm · rsv look E1/C31

BO 5201837 240 cm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201838 240 cm · rsv look E1/C31

BO 5201841 500 cm · geeloxeerd E6/EV1

BO 5201842 500 cm · rsv look E1/C31

BO 5201846 Afdekkap · zilverkleurig

BO 5201847 Afdekkap · rvs look

Glasplaatdrager

 Breedte glasplaatdrager 30 mm · Glasdikte 6 - 10 mm · Diepte 
max. 160 mm · Breedte max. 600 mm · Belastbaar  per paar max. 5 kg

Art.-nr. Afwerking

BO 5206900 RVS 316-4VA

BO 5206901 verchroomd 

BO 5206903 wit RAL 9010

BO 5206904 matverchroomd

BO 5106911 matvernikkeld geborsteld

BO 5206910 reserveschroef

Glasplaatdrager
Met stalen schroef

 Breedte glasplaatdrager 50 mm · Glasdikte 6 - 10 mm · Diepte 
max. 200 mm · Breedte max. 600 mm · Belastbaar  per paar max. 5 kg · 
Vorm halfrond

Art.-nr. Afwerking

BO 5207200 RVS 316-4VA

BO 5207201 verchroomd 

BO 5207203 wit RAL 9010

BO 5207204 matverchroomd

BO 5107211 matvernikkeld geborsteld

BO 5206910 reserveschroef
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Glasplaatdrager
Met stalen schroef

 Breedte glasplaatdrager 100 mm · Glasdikte 6 - 10 mm · Diepte 
max. 200 mm · Breedte max. 800 mm · Belastbaar  per paar max. 5 kg

Art.-nr. Afwerking

BO 5207000 RVS 316-4VA

BO 5207001 verchroomd 

BO 5207003 wit RAL 9010

BO 5207004 matverchroomd

BO 5107011 matvernikkeld geborsteld

BO 5206910 reserveschroef

Glasplaatdrager
Met stalen schroef

 ø 20 mm · Glasdikte 6 - 10 mm · Diepte max. 150 mm · Breedte 
max. 600 mm · Belastbaar  per paar max. 5 kg

Art.-nr. Afwerking

BO 5207101 verchroomd 

BO 5207103 wit RAL 9010

BO 5207104 matverchroomd

BO 5207105 RVS 316-4VA

BO 5207111 matvernikkeld geborsteld

BO 5206910 reserveschroef

Glasplaatdrager
Met plastic schroef

 Afwerking verchroomd  · Breedte glasplaatdrager 50 mm · Glasdikte 
8 - 10 mm · Diepte max. 200 mm · Breedte max. 600 mm · Belastbaar per paar 
max. 5 kg

Art.-nr.

BO 5207321
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Glasplaatdrager
Met stalen schroef

 Breedte glasplaatdrager 23 mm · Glasdikte 8 - 10 mm · Diepte 
max. 150 mm · Breedte max. 600 mm · Belastbaar per paar max. 5 kg

Art.-nr. Afwerking

BO 5206911 messing gepolijst verguld

BO 5206912 messing verchroomd

Glasplaatdrager
Met 2 stalen schroeven

 Breedte glasplaatdrager 45 mm · Glasdikte 8 - 10 mm · Diepte 
max. 150 mm · Breedte max. 600 mm · Belastbaar per paar max. 5 kg

Art.-nr. Afwerking

BO 5206913 messing gepolijst verguld

BO 5206914 messing verchroomd

Glashouder
Inclusief houtschroef

 Maat  15 x 15 x 12 mm · Glasdikte 4 - 6 mm · Materiaal: messing 
verchroomd · Belastbaar per paar max. 5 kg

Art.-nr.

BO 5200075

Glashouder
Inclusief houtschroef

 Maat 15 x 15 x 15 mm · Glasdikte 4 - 8 mm · Materiaal: messing verchroomd · Belastbaar per paar max. 5 kg

Art.-nr.

BO 5200077 Glashouder

Glashouder
Inclusief houtschroef

 Maat  16 x 27 x 16 mm · Glasdikte 6 - 8 mm · Materiaal: messing 
verchroomd · Belastbaar per paar max. 5 kg

Art.-nr.

BO 5200072
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Glasverbinders met glasbewerking
Meer informatie en producten vindt u in ons planningshandboek

Glasbodemdrager verchroomd
Met stalen schroef · Met rubberen oplegvlak en draadstift · 2 kunststof tussenschijfjes en 1 kunststof buisje

 Glasdikte 6 - 10 mm · Boorgat in glas ø 8 mm

Art.-nr. Versie

BO 5200047 eenzijdig

BO 5200048 dubbelzijdig

Glasbodemdragers
Met rubber oplegvlak en draadstift · 2 kunststof tussenschijfjes en 1 kunststof 
buisje

 Glasdikte 6 - 8 mm · Boorgat in glas ø 8 mm

Art.-nr. Versie · Afwerking

BO 5200041 eenzijdig · messing gepolijst

BO 5200043 dubbelzijdig · messing gepolijst

BO 5200042 eenzijdig · messing vernikkeld

BO 5200044 dubbelzijdig · messing vernikkeld
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Punt- en afstandhouders
Informatie- en wegwijsystemen zijn niet meer uit ons leven weg te denken. Interessante en hoogwaardige informatiesystemen van glas behoren 
tot de standaard. Hier vindt u een hoogwaardig assortiment aan rvs-houders. Meer informatie en producten vindt u in ons planningshandboek

Afstandhouders
Wandmontage d.m.v 5 mm schroef met verzonken kop · met kunststofinleg ·
De draagkracht hangt voornamelijk af van de ondergrond en de keuze 
van de bevestigingstechniek · passende pluggen BO 5211131 · passende 
bevestigingsschroeven BO 5211153

 Glasdikte 6 - 19 mm · Doorsnede schroefkop  max. 9 mm · Draagkracht 
5 kg · Materiaal messing · Afwerking verchroomd

Art.-nr. D1 / D2 / M / H

BO 5214017 11,7 / 11,7 / 6 / 40 mm 

BO 5214018 11,7 / 11,7 / 6 / 60 mm 

BO 5214019 11,7 / 11,7 / 6 / 80 mm

BO 5214020 18,7 / 18,7 / 8 / 40 mm

BO 5214021 18,7 / 18,7 / 8 / 60 mm

BO 5214022 18,7 / 18,7 / 8 / 80 mm 

BO 5214023 24,7 / 24,7 / 8 / 40 mm 

BO 5214024 24,7 / 24,7 / 8 / 60 mm 

BO 5214025 24,7 / 24,7 / 8 / 80 mm 

RVS houder
Hoge materiaal- en afwerkingskwaliteit · zeer variabel toepasbaar systeem · 
eenvoudige montage- tijdloze elegantie in roestvrij staal - sterke en 
eenvoudige montage door imbusbout · incl. kunststof inleg, schroeven, 
pluggen en inbussleutel

 Houder vlak · ø 13 mm · Boorgat in glas ø 9 mm · Wandafstand 20 mm · 
Glasdikte 5 - 8 mm · Verpakkingseenheid 4 stuks

Art.-nr.

BO 5206172



414 Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

BO 5211153 Bevestigingsschroeven · 50 mm

RVS houder
Hoge materiaal- en afwerkingskwaliteit · zeer variabel toepasbaar systeem · eenvoudige montage- tijdloze elegantie 
in roestvrij staal - sterke en eenvoudige montage door imbusbout · incl. kunststof inleg, schroeven, pluggen en 
inbussleutel

 Houder vlak · ø 18 mm · Boorgat in glas ø 9 mm · Wandafstand 20 mm · Glasdikte 5 - 8 mm · Verpakkingseenheid 
4 stuks

Art.-nr.

BO 5206175

GM PICO
Voor de rechtlijnige bevestiging van spiegel- en glaselementen binnen · Incl. vernikkelde afdekkap (rvs look) 
Randafstand tot hart boorgat bij floatglas en spiegels min. 20mm en bij gehard glas minimaal 2x de glasdikte + 
10 mm · passende bevestigingsschroeven BO 5211153

 Draagkracht per houder 5 kg

Art.-nr. Plaatdikte · Kleur

BO 5206010 6-8 mm · zwart

BO 5206011 6-8 mm · transparant

BO 5206012 10-12 mm · zwart

BO 5206013 10-12 mm · transparant

Let op:
Rechtlijnige houders zijn 

niet geschikt voor 
overhangende beglazingen



415Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

09

Gl
as

be
sla

g e
n 

pr
of

iel
en

GM PICO
Voor de rechtlijnige bevestiging van spiegel- en glaselementen binnen · Randafstand tot hart boorgat bij floatglas en 
spiegels min. 20mm en bij gehard glas minimaal 2x de glasdikte + 10 mm · passende bevestigingsschroeven 
BO 5211153 · incl. afdekplaat zwart · voor binnentoepassingen

 Draagkracht per houder 5 kg

Art.-nr. Plaatdikte · Kleur

BO 5206015 6-8 mm · zwart

BO 5206016 6-8 mm · transparant

BO 5206017 10-12 mm · zwart

BO 5206018 10-12 mm · transparant

Let op:
Rechtlijnige houders zijn 

niet geschikt voor 
overhangende beglazingen

Punthouder
Bevestiging met 5 mm platkopschroeven (niet inbegrepen) · Voor montage is het gereedschap BO 5214042 
noodzakelijk svp gelijk meebestellen

 ø 22 mm · Boorgat in glas 18 mm · Versie · Plaatdikte 6 - 12 mm · Maximale draaglast Q: 2,0 kN · Afwerking 
rvs mat · RVS AISI 304

Art.-nr.

BO 5214040
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BO 5200181 doos à 3360 stuks

BO 5200180 doos à 3600 stuks

04 Toebehoren voor meubel en 
vitrinebouw

Elastische bumpons
Dienen als voeten en afstandhouders . hoge schuifvastheid . absorberen trillingen en geluiden . laten geen stand of schuifsporen na . zijn 
eenvoudig en snel aan te brengen . aantrekkelijik design . snelle hechting op vele ondergronden.

Elastische bumpons ø 6,4 mm hoogte 1,5mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling. · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 ø 6,4 mm · Hoogte 1,5 mm · Kleur helder transparant · Versie zelfklevend, 
op vellen · Omschrijving Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200170 Verpakking à 720 stuks

Elastische bumpons ø 8 mm hoogte 1,6 mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling. · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 ø 8 mm · Hoogte 1,6 mm · Kleur helder transparant · Versie zelfklevend, op 
vellen · Omschrijving Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200171 Verpakking à 480 stuks
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BO 5200184 doos à 3168 stuks

BO 5200183 doos à 3150 stuks

BO 5200182 doos à 3360 stuks

Elastische bumpons ø 8 mm hoogte 2,2 mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling. · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 ø 8 mm · Hoogte 2,2 mm · Kleur helder transparant · Versie zelfklevend, op 
vellen · Omschrijving Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200172 Verpakking à 480 stuks

Elastische bumpons hoogte 2,5 mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling. · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 Lengte 8/10 mm · Hoogte 2,5 mm · Kleur helder transparant · Versie 
zelfklevend, op vellen · Omschrijving Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200173 Verpakking à 350 stuks

Elastische bumpons hoogte 3,2 mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling. · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 ø 12 mm · Hoogte 3,2 mm · Kleur helder transparant · Versie zelfklevend, 
op vellen · Omschrijving Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200174 Verpakking à 264 stuks

Elastische bumpons hoogte 1,8 mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling. · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 ø 7,62/12/12,7 mm · Hoogte 1,8 mm · Kleur helder transparant · Versie 
zelfklevend, op vellen · Omschrijving Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200175 Verpakking à 252 stuks

BO 5200185 doos à 3024 stuks
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BO 5200187 doos à 2520 stuks

BO 5200186 doos à 3000 stuks

Elastische bumpons hoogte 1,9 mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling. · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 ø 19 mm · Hoogte 1,9 mm · Kleur helder transparant · Versie zelfklevend, 
op vellen · Omschrijving Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200176 Verpakking à 120 stuks

Elastische bumpons hoogte 3,0 mm
Alle elastische bumpons worden gemaakt van alifatisch polyuretaan-
materiaal, met hoogwaardige UV-stabilatoren, en 5 jaar garantie tegen 
vergeling. · Als standaard lijm wordt een universele acrylaatlijm gebruikt, die 
weers-  en vaatwasserbestendig is.

 ø 19 mm · Hoogte 3,0 mm · Kleur helder transparant · Versie zelfklevend, 
op vellen · Omschrijving Made in Germany

Art.-nr. Verpakking

BO 5200177 Verpakking à 72 stuks

Glassteuntjes PVC

 ø 16 mm · Totale hoogte 9 mm · Boring 8 mm Ø · Eigenschap: zacht · Verpakkingseenheid 100 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5211500 Glassteuntjes PVC



|

419Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

09

Gl
as

be
sla

g e
n 

pr
of

iel
en

05 Ventilatoren en doorspree-
kinrichtingen

Ventilators
Axial-ventilatoren voor inbouw in enkel- en isolatiebeglazingen van 3-25 mm als ook wanden met een dikte van 25 - 300 mm (bijkomende 
montageset noodzakelijk) De ventilatoren zijn in de volgende uitvoeringen leverbaar: handmatig bestuurbaar . electrisch gestuurd. De kasten zijn 
van slagvast, wit kunststof. Vlak buitendeel, daardoor geen hinder voor jaloeziën of rolluiken. Contactbescherming volgens EN 60 335-1 en 
EN 60 335-2-80

Technische tekeningen

voor de vensterventilatoren BO 511430-34 vindt u in de online shop

Raamventilator ontluchtend
Met trekschakelaar ·  zelfsmerende lagers · onderhoudsvrij · thermische zekering 

 Spanning 230 V · Vermogen 32 W · Boorgat in glas ø 189 mm · Afvoercapaciteit tot 225 m³/ h · 
Transportmiddeltemperatuur  max. 40° C

Art.-nr.

BO 5211430

Raamventilator be- en ontluchtend
Zelfsmerende lagers · onderhoudsvrij · thermische zekering ·  · toerentalschakelaar BO 52 114 38 of BO 52 114 39 
graag apart bestellen

 Spanning 230 V · Vermogen 34 W · Boorgat in glas ø 261 mm · Afvoercapaciteit tot 600 m³/ h · 
Transportmiddeltemperatuur  max. 40° C

Art.-nr.

BO 5211432

Raamventilator ontluchtend
2-standen met trekschakelaar ·  gesloten kogellagers · onderhoudsvrij · thermische zekering 

 Spanning 230 V · Vermogen 32 W · Boorgat in glas ø 189 mm · Afvoercapaciteit tot 225 m³/ h · 
Transportmiddeltemperatuur  max. 40° C

Art.-nr.

BO 5211431
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Raamventilator beluchtend en / of ontluchtend
Gesloten kogellagers · onderhoudsvrij · thermische zekering · gebruikt moet worden: toerentalschakelaar 
BO 52 114 38 of 39 voor be- of ontluchten, of BO 52 114 40 voor instelbare be- en ontluchting (niet bij levering 
inbegrepen)

 Spanning 230 V · Vermogen 34 W · Boorgat in glas ø 261 mm · Afvoercapaciteit tot 600 m³/ h · 
Transportmiddeltemperatuur  max. 40° C

Art.-nr.

BO 5211433

Raamventilator beluchtend en / of ontluchtend
Gesloten kogellagers · onderhoudsvrij · thermische zekering · gebruikt moet worden: toerentalschakelaar 
BO 52 114 38 of 39 voor be- of ontluchten, of BO 52 114 40 voor instelbare be- en ontluchting (niet bij levering 
inbegrepen)

 Spanning 230 V · Vermogen 68 W · Boorgat in glas ø 329 mm · Afvoercapaciteit tot 1100 m³/ h · 
Transportmiddeltemperatuur  max. 40° C

Art.-nr.

BO 5211434

Electr. toerentalschakelaar
Traploze besturing van ventilatoren ·  montage op de muur  · oververhittingsbeveiliging · equivalent EG-RL 336/89-EG 
(EMV) · 

 Wisselstroom 230 V / 50 Hz · Breedte 80 mm · Hoogte 80 mm · Diepte 68 mm · Beveiliging klasse II 

Art.-nr.

BO 5211438

Electr. toerentalschakelaar
Traploze besturing van ventilatoren · montage in de muur · oververhittingsbeveiliging · equivalent EG-RL 336/89-EG 
(EMV) 

 Wisselstroom 230 V / 50 Hz · Breedte 80 mm · Hoogte 80 mm · Diepte 68 mm · Beveiliging klasse II 

Art.-nr.

BO 5211439

Electr. toerentalschakelaar
Traploze besturing van ventilatoren · schakelaar voor afzuigen of blazen · montage op de muur · 
oververhittingsbeveiliging · equivalent EG-RL 336/89-EG (EMV) 

 Wisselstroom 230 V / 50 Hz · Breedte 160 mm · Hoogte 90 mm · Diepte 48 mm · Beveiliging klasse II 

Art.-nr.

BO 5211440



421Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

09

Gl
as

be
sla

g e
n 

pr
of

iel
en

Ventilator
Hoogwaardige ventilator · diverse modellen met en zonder luchtspleet voor enkel- en dubbelglas · met trekschakelaar 
· gemaakt van milieuvriendelijk materiaal

 Versie voor enkel- en dubbelglas

Art.-nr. Opening · Versie

BO 6520101 121 mm · open

BO 6520102 121 mm · met luchtspleet

BO 652C102S 121 mm · met luchtspleet · met stormbeveiliging

BO 6520105 162 mm · open

BO 6520106 162 mm · met luchtspleet

BO 6520RXL 162 mm · met luchtspleet · smal

BO 652C106S 162 mm · met luchtspleet · met stormbeveiliging

BO 6520SXL 219 mm · met luchtspleet

BO 652D106
162 mm · v. dubbelglas 12 - 32 mm · met luchtspleet · 
met stormbeveiliging

BO 652APAD 162 mm · adapter  · 180 - 200 mm ø

Beluchtingskap
Voor permanente beluchting · maakt een permanente toevoer van frisse lucht, bv in de keuken mogelijk · luchtspleet 
zowel voor enkel- als dubbelglas · met stormbescherming

 Voor enkel- en dubbelglas

Art.-nr. Opening · Versie

BO 6520PBS 159 mm · met stormbeveiliging

BO 65200JG 162 mm · met stormbeveiliging

BO 65200PB 164 mm · zonder stormbescherming

BO 652DPBS 159 mm · met stormbeveiliging · v. dubbelglas 12 - 32 mm

BO 6520DJG 162 mm · met stormbeveiliging · v. dubbelglas 12 - 32 mm

BO 652APAD 162 mm · adapter  · 180 - 200 mm ø

Stormbeschermingsafdekking

Art.-nr. Opening

BO 6520SG5 121 mm

BO 6520SG6 162 mm

BO 6520SG8 219 mm
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Doorspreekinrichtingen

Plexiglasplaat
Voor spreekinrichtingen · rond · geponst

Art.-nr. Omschrijving

BO 5220420 Plexiglasplaat

BO 5220421 Reserve membraam folie

MELAPHONE doorspreker
Voor poortwachtershuisjes, loket in station etc. · binnenplaat van weerstandbestendig polycarbonaat

 Glasdikte tot 15 mm

Art.-nr. Gat-grootte · ø

BO 60GPX01 229 mm · 240 mm

BO 60GPX02 295 mm · 318 mm

Plexiglasplaat
Voor spreekinrichtingen · ovaal · geponst

Art.-nr. Omschrijving

BO 5220700 Plexiglasplaat

BO 5220701 Reserve membraam (folie)

Doorgeefluik
Deurvleugel geschikt voor glas tot 6 mm dik. · Afbeelding A: Uitsparing voor het frame. · Afbeelding B: Benodigde 
uitsparing voor het deurtje.

 Glasdikte tot 10 mm · Buitenmaten 292 x 196 mm · Glasuitsparing 268 x 184 mm · Openingsafmetingen 
240 x 170 mm · Materiaal Lichtmetaal

Art.-nr. Kleur

BO 5210800 alu poedercoating
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Ovale spreekinrichting 
Deurvleugel van doorzichtig kunststof met afsluitbare spreekroset

 Glasdikte 4 - 6 mm · Buitenmaten 170 x 300 mm · Glasuitsparing 150 x 275 mm · Radius 75 mm · 
Openingsafmetingen 120 x 245 mm · Materiaal kunststof

Art.-nr. Kleur

BO 5211201 grijs

Doorgeefluik
Van kunststof 

 Glasdikte 4 - 6 mm · Buitenmaten 154 x 300 mm · Glasuitsparing 143 x 280 mm · Radius 55 mm · 
Openingsafmetingen 130 x 250 mm

Art.-nr. Kleur

BO 5211301 grijs
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06 Bevestigingstechniek
Bevestigingstechniek van Fischer
Technische gegevens vindt u in onze online shop (www.bohle.nl).

Universele plug UX 6 x 50
Geschikt voor beton, gipskarton en gipsplaten, thermoblokken, isolatieblokken, geperforeerd kalkzandsteen, massief 
kalkzand, natuursteen, cellenbeton, spaanplaat, massief lichtbeton, gebakken steen.

 Lengte 50 mm · Materiaal · Verpakkingseenheid 100 stuks · voor BO 5211150/51

Art.-nr.

BO 5211131

Plug SX 10 x 50
Geschikt voor beton, gipskarton en gipsplaten, thermoblokken, isolatieblokken, geperforeerd kalkzandsteen, massief 
kalkzandsteen, natuursteen, cellenbeton, dicht natuursteen, massief lichtbeton, gebakken steen.

 Lengte 50 mm · Materiaal · Verpakkingseenheid 50 stuks

Art.-nr.

BO 5211132

Gasbetonplug
Goedgekeurd voor: Cellenbeton ≥ PB2, PP2 · Cellenbeton wand- en bodemplaten ≥ P3, 3

Art.-nr. Omschrijving · Lengte · Verpakking · voor

BO 5211135 GB 8 · 50 mm · 25 stuks · BO 5211151

BO 5211142 GB 10 · 55 mm · 20 stuks

Nagelanker FNA II 6 x 30
Goedgekeurd voor : Beton C 12/15 tot C50/60, gescheurd, voor het gebruik van meervoudige bevestiging van niet 
dragende systemen. · Geschikt voor kalkzandsteen, dicht natuursteen, stelconplaten

 Lengte 50 mm · Materiaal staal

Art.-nr. Omschrijving · Afwerking · Verpakking

BO 5211133 M6/5 · gegalvaniseerd · 100 stuks

BO 5211134 M6/5 A4 · roestvrij · 50 stuks
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Ankerbouten FAZ II
Goedgekeurd voor: Beton C20/25 tot C50/60, gescheurd Beton C20/25 tot C50/60 ongescheurd · Geschikt voor: Beton, 
C12/15 . dicht natuursteen

 Materiaal staal · Verpakkingseenheid 20 stuks

Art.-nr. Omschrijving · Afwerking · Lengte

BO 5211145 12/10 · 110 mm · 

BO 5211138 12/10 A4 · roestvrij · 120 mm

Ankerbouten FAZ II
Goedgekeurd voor: Beton C20/25 tot C50/60, gescheurd Beton C20/25 tot C50/60 ongescheurd · Geschikt voor: Beton, 
C12/15 . dicht natuursteen

 Materiaal staal · Verpakkingseenheid 20 stuks

Art.-nr. Omschrijving · Afwerking · Lengte

BO 5215223 12/20 · 120 mm · 

BO 5211139 12/20 A4 · roestvrij · 120 mm

Anker met hoog prestatievermogen FH II
Goedgekeurd voor: Beton C20/25 tot C50/60, gescheurd Beton C20/25 tot C50/60 ongescheurd · Geschikt voor: Beton, 
C12/15 . dicht natuursteen

 Materiaal staal · Verpakkingseenheid 25 stuks

Art.-nr. Omschrijving · Afwerking · Lengte

BO 5215246 12/15 SK · gegalvaniseerd · 90 mm

BO 5215247 12/15 SK A4 · roestvrij · 90 mm

Anker met hoog prestatievermogen FH II
Goedgekeurd voor: Beton C20/25 tot C50/60, gescheurd Beton C20/25 tot C50/60 ongescheurd · Geschikt voor: Beton, 
C12/15 . dicht natuursteen

 Materiaal staal · Verpakkingseenheid 25 stuks

Art.-nr. Omschrijving · Afwerking · Lengte · Toepassingen

BO 5215231 12/50 SK · gegalvaniseerd · 125 mm ·  binnen

BO 5215232 12/50 SK A4 · roestvrij · 105 mm ·  buitenkant

Afstandsmontagesysteem Thermax
Geschikt voor beton, gescheurd en ongescheurd , geperforeerd baksteen, geperforeerd lichtbeton, geperforeerd 
kalksteen, ongeperforeerd kalksteen, baksteen · Geschikt voor cellenbeton 

 Afwerking gegalvaniseerd · Materiaal staal · Verpakkingseenheid 2 stuks

Art.-nr. Omschrijving

BO 5211140 Afstandsmontagesysteem Thermax 12/110 M12 B

BO 5211141 Afstandsmontagesysteem Thermax 16/170 M12 B
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Injectie-specie 300 T
Goedgekeurd voor verankeringen in: Beton, C20/25 tot C50/60, ongescheurd, geperforeerd lichtbeton, geperforeerde 
betonblokken, geperforeerde baksteen, geperforeerd kalkzandsteen, kalkzandsteen en baksteen · Geschikt voor: beton 
C12/15 · (voor ca. 34 anker 10 x 190 mm)

 Koker 300 ml · Verpakkingseenheid 1 stuk · Voor BO 5211137, BO 5211144, BO 5211146, BO 5211147

Art.-nr.

BO 5211143

Ankerhuls FIS H 12x85K
Goedgekeurd voor: geperforeerd baksteen, geperforeerd lichtbeton, geperforeerd beton, geperforeerd kalkzandsteen, 
baksteen · Geschikt voor holle wanden en geperforeerde steensoorten, puimbeton en andere massieve bouwstoffen

 Verpakkingseenheid 50 stuks · Voor BO 5211143 + BO 5211144

Art.-nr.

BO 5211137

Schroefdraadstang FIS A M12x120 A4
Goedgekeurd voor: massief kalkzandsteen . Baksteen · Geschikt voor: blokken van vol- en lichtbeton . Puimbeton en 
andere massieve bouwstoffen

 Afwerking roestvrij · Materiaal staal · Verpakkingseenheid 10 stuks · Voor BO 5211137 + BO 5211143

Art.-nr.

BO 5211144

Schroefdraadstang RGM
VE 10 stuks, voldoende voor 3,5 m

 Voor Profielen BO 5215268-70, BO 5215375-78 · Materiaal staal · 
Verpakkingseenheid 10 stuks

Art.-nr. Omschrijving · Afwerking

BO 5211146 RG M 10 x 190 · gegalvaniseerd

BO 5211147 RG M 10 x 190 A4 · roestvrije

Mortelpatronen RM10
Goedgekeurd voor: Beton C20/25 tot C50/60, ongescheurd · Geschikt voor: Beton C 12/15, ongescheurd . dicht 
natuursteen

 Voor BO 5211146, BO 5211147 · Verpakkingseenheid 10 stuks · Aantal · Let op: Gebruik svp het alternatief 
BO 5211137/43

Art.-nr.

BO 5211148
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Bevestigingstechniek

Platkopschroeven ABC-SPAX® roestvrije

 Lengte 50 mm · Versie voldraad · Houder Cross Z · Materiaal kunststof, roestvrije uitv.

Art.-nr. ø · Verpakking · voor

BO 5211150 4,5 mm · 200 stuks · BO 5211131

BO 5211151 5,0 mm · 200 stuks · BO 5211131/35

BO 5211152 6,0 mm · 100 stuks · BO 5211132

Platkopschroeven ABC-SPAX® gegalvaniseerd staal

 ø 6,0 mm · Versie voldraad · Houder Cross Z · Materiaal gegalvaniseerd · Verpakkingseenheid 200 stuks · voor 
BO 5211132

Art.-nr. Omschrijving · Lengte

BO 5211153 Bevestigingsschroeven · 50 mm

BO 5211154 60 mm

Postschroef ABC-SPAX-S Cut

 ø 8,0 mm · Lengte 50 mm · Versie Postschroef · Materiaal kunststof, roestvrije uitv. · Verpakkingseenheid 50 stuks 
· voor BO 5211132

Art.-nr.

BO 5211155

Flensschroef

 Versie met kruiskop · Maat 5 x 60 mm · Materiaal RVS V2A

Art.-nr. Omschrijving · Versie · Afwerking

BK 0675031 Flensschroef · met kruiskop · glansverchroomd

BK 0675046 Flensschroef · met kruiskop · matverchroomd

BK 0675051 Flensschroef · met kruiskop · matvernikkeld

BK 0675090 Flensschroef · met kruiskop · gepolijst

BK 0675091 Flensschroef · met kruiskop · mat geborsteld
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Montageset
Meer informatie en producten vindt u in ons planningshandboek

Professionele montageset met momentsleutel Gedore
Complete set voor professionele en veilige montage van beslag.

Bij levering zijn inbegrepen:
1x Draaimomentsleutel Gedore 1/4" 2-25 Nm
1x Adapter voor bits 1/4"
1x Inbus-set met kogelkop voor 1,5-10 mm
1x Bit schroevendraaier 1/4"
1x Bit-box 1/4-* BICOLOR
1x Ringsleutel 10 mm
1x Ringsleutel 12 mm
1x Ringsleutel 13 mm
1x Rolbandmaat, 5 m lang

Art.-nr.

BO 5104734
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0-9
 
2 K sillicone Verifix® 319
2-K Acrylaat Verifix® 322
2K-PU-constructielijm Verifix® 321
3M Trizact™ Glasreparatie-systeem 171
9-min. snelacculader (bij 1,3Ah) 166

A
 
Activator LF 328
ActiveGrip Advance KEVLAR® KEV 274
Adapter voor deurknop voor UV-verlijming 372
Adapter voor diamantboor 158
Adapter voor industriële glasboormachines 127
Adapter voor industriële glasboren 128
Adapter voor kunststof spuitkop 270
Adapter voor slijpmachine 124
Adapter voor staande boormachines 124
Adapterplaat · RVS 368
Adapterplaat · voor tafelpoten · RVS 368
Adapterplaat voor tafelpoten 367
Afbreekmes 248
Afbreekmes Economy 248
Afbreekmes Premium Olfa 248
Afbreekmes Profi met Auto-laadfunctie 248
Afdekprofiel 387
Afdraaisteen voor diamant-holboren 157
Afroller 231
Afsluitprofiel 384, 385
Afsnijmes 250
Afstandhouders 398, 413, 362
Afstandhouders Premium met hechtschuim 230
Afstandhouders Premium zelfklevend 230
Afstandsmontagesysteem Thermax 425
Afstandsplaten Euroklick Typ 3 406
Afstrijkspatel van niet hechtend kunststof 271
Afstrijkspatel vulkolan 271
ALL-Stabilo Pen 138
Aluminium handdrukspuit H40 268
Aluminium oxide korrel 220 139
Aluminiumoxide-glasslijpbanden  Korrel 180 114
Aluminiumoxide-glasslijpbanden  Korrel 400 115
Aluminiumoxide-glasslijpbanden  Korrel 500 115
Aluminiumoxyd-slijpschijven 118
Anker met hoog prestatievermogen FH II 425
Ankerbouten FAZ II 425
Ankerhuls FIS H 12x85K 426
Anti-inkijkfolie, wit mat 265
Applicator 322

B 
 
Baliesteun 361
Basic Head (Velcro) 171
Basisplaat alleen voor spiegeldeuren 345
Beginnersset voor UV-verlijming 343
Beglazingsblokjes Plinto 228
Beluchtingskap 421
Beschermbril Economy 294, 132, 278
Beschermbril Premium 279, 304, 341
Beschermhuls 406
Beschermmasker sekur 294
Blindgaten boor 154
Bodemplaat 366
Bohle Citrus Glasreiniger met bedrijfslogo 257, 301
Bohle glasreiniger Citrus power 258
Bohle GlassCheck 214
Bohle Noodbeglazingsfolie 264
Bohle Premium Glasreiniger 300
Bohle Snijramen 31
Bohle speciaalreiniger 259, 299
Bohle Speed Cutter 16
Boorfrezen voor glasbuizen 156
Boorgatmarker extra lang 138
Boorgat-vijl 128
Boorhulp - instelbaar 160
Boorhulp proffessioneel met vacuumzuiger 160
Boorhulp voor plugboring 160
Boorhulp voor plugboring 4 - 12 mm 163
Boorkoppomp 102
Bouwplaats-set Transparante afstandsblokjes 228
BriteGuard® Express 290
BriteGuard® Limescale Remover 291
BriteGuard® Limescale Remover Concentrate 291
BriteGuard® Sticker 296
BriteGuard® Surface ACTIVATOR 289
BriteGuard® Surface FINISHER 290
BriteGuard® Surface SEALER 289
BriteGuard® Surface SEALER X 288

C
 
Centreerapparaat 156
Cerium polijstgel 133, 260
Cerium-polijstpoeder 133
Chroomstalen zeef voor emmer 296
Cilinderslijpkop 122
Combibox voor spiegelbevestiging. SafecliX® 392
Compact-korrel slijpbanden  1830 x 100 mm 112
Compact-korrel slijpbanden  2500 x 100 mm 113
Compact-korrel slijpbanden  2690 x 100 mm 113
Compact-korrel slijpbanden  3000 x 100 mm 113
Compact-korrel slijpbanden  3350 x 100 mm 113
Cristallo Fix scharnier 344, 345
Cristallo Glas/houtscharnier met dempersysteem  
of afdekkap 350
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D
 
Deco-zuiger 190
Dempers voor UV-verlijming, rond 359
Dempers voor UV-verlijming, vierkant 359
Design-deurgreep 370
Detector voor gehard glas Merlin TGI 214
Detector voor het herkennen van „LOW-E“ coatings 215
Deurgreep mini hoekig 371
Deurgreep van glas 369
Deurgrendel 358
Deurknop RVS 371
Diamant - handslijper 130
Diamant - handvijlen 130
Diamantboorbox- leeg 158, 162
Diamantfrezen voor CNC-gestuurde glasbewerking 153
Diamantglaszaag voor gewapend glas Flex 164
Diamant-glaszaagschijven 167
Diamant-handslijper "Diapad" 129
Diamant-holboren, industriekwaliteit 146
Diamantholboren, industriekwaliteit met soevereinring 148
Diamant-holboren, standaard kwaliteit 150
Diamantor® Adapter 127, 158, 163
Diamantor® Diamant-holboren 163
Diamantor® Glas-bandzaagopzet 102
Diamant-segment-boor 154
Diamant-slijpband  100 mm ø 119
Diamant-slijpband  115 mm ø 119
Diamant-slijpbanden  1160 x 100 mm 106
Diamant-slijpbanden  1830 x 100 mm 106
Diamant-slijpbanden  1830 x 60 mm 107
Diamant-slijpbanden  330 x 10 mm 105
Diamant-slijpbanden  533 x 30 mm 99, 105
Diamantslijphulzen  101, 120, 121
Diamantslijpkoppen 128
Diamantslijpring "T" spiraal 101
Diamant-slijpschijf,  magnetisch (flexibel) 117
Diamant-slijpschijven 117
Diamant-souvereinring 155
Diamant-zaagblad 167
Digitale waterpas 219
Dikglasrondsnijder Silberschnitt® 22
Dikglassnijder Silberschnitt® 2000 19, 22
Dikglas-snijset in aluminium koffer 21
Dikglas-snijvloeistof Silberschnitt® 23, 34, 72
Dikglassnijwagenset Silberschnitt® 2000 22
Doorgeefluik 422, 423
Doseernaald-adapter 336
Doseernaaldenset met adapter 336
Draadnagels 231
Draag- en afstandsblokjes Lengte 30 mm breedte 4 mm 226
Draag- en afstandsblokjes Lengte 80 mm Breedte 28-32 mm 226
Draag- en afstandsblokjes Lengte 80 mm Breedte 6-26 mm 225
Draagapparaat "Carry Clamp" 191
Draagriem 193
Draaitafellager 364
Driekantige hoeknietjes 256
Driekantige hoeknietjes klein 237
Drukhoek Verifix® (buiten) ·  
met verstelbaar drukstuk en vacuümzuiger 315

Drukknop 398
Drukknopset SafecliX® 08 391
Drukknopset SafecliX® 16 392
Drukknopset SafecliX® 26 392
Drukmagneetsnapper 360
Drukmeettoestel 74
Drukwinkel Verifix® (binnen) · met verstelbaar drukstuk en vacuüm-
zuiger 315
Dubbele handslijpers 130
Dubbelroller 364
Dubbelzijdig tape 19 mm breed 234
Duimstok, hout Bohle 219
Dwarsgreep voor olieglassnijder Silberschnitt® 12, 22

E
 
Elastische bumpons hoogte 1,8 mm 376, 417
Elastische bumpons hoogte 1,9 mm 418
Elastische bumpons hoogte 2,5 mm 376, 417
Elastische bumpons hoogte 3,0 mm 418
Elastische bumpons hoogte 3,2 mm 417
Elastische bumpons ø 12 mm, hoogte 3,2 mm 376
Elastische bumpons ø 19 mm, hoogte 1,9 mm 376
Elastische bumpons ø 19 mm, hoogte 3,0 mm 377
Elastische bumpons ø 6,4 mm hoogte 1,5mm 416
Elastische bumpons ø 6,4 mm, hoogte 1,5mm 375
Elastische bumpons ø 8 mm hoogte 1,6 mm 416
Elastische bumpons ø 8 mm hoogte 2,2 mm 417
Elastische bumpons ø 8 mm, hoogte 1,6 mm 375
Elastische bumpons ø 8 mm, hoogte 2,2 mm 375
Electr. toerentalschakelaar 420
Electro-slijpvijl Makita 9031 100
Electro-soldeerbout  282
Emmer 296
Energieregelaar met soldeerbout-standaard 283
Excenteraanslag Verifix® 33, 317
Excenterschijven met skala 397

F
 
Facettenslijper 124
Filmoplast P 2 cm breed 236
Filmoplast P 90 2 cm breed 235, 236
Filmoplast P 90 4 cm breed 235
Filmoplast SH (Textiel tape) 236
Filterzak voor pulp/waterscheiding 136
Fixeerhulp en lineaalaanslag 318
Flensschroef 427
Flex Glas-polijstmachine 172
Flexibel modelsjabloon 215, 29
Flexibele watertoevoer met zuignap 131
Flexible watertoevoer met stevige staander 131
Folie in etsoptiek 267
Folie in zandstraaloptiek 266
Framemaster, nietmachine 238
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G
 
Gas filter 294
Gasbetonplug 424
Gehoorbeschermingsstop origineel 3M 279
Geleidingsrail 167
Geo-Master Silberschnitt® 42
Gereedschap v. autoruitmontage 281
Gereedschappen voor glas-in-lood 283
Gereedschapsset 254
Gereedschapsset voor autoruitmontage 281
Gereedschapsset voor hoekuitsparingen 27
Gereedschapsset voor randuitsparingen 27
Glasbandslijpmachine, Master Belt 84
Glasbandslijpmachine, Versalux MkV 85
Glas-beschermfolie 166
Glasbodemdrager / deurstopper 372
Glasbodemdrager / deurstopper · RVS 373
Glasbodemdrager met kunststof inleg 374
Glasbodemdrager van RVS 372, 373, 374
Glasbodemdrager verchroomd 412
Glasbodemdragers 412
Glasboren 156
Glasbreektang 37
Glasbreektang Made in Germany 36, 37
Glasbreektang Ringstar 43
Glasbuizensnijder 19
Glasdeurscharnier Verifix® 90° 352
Glasdeurscharnier Verifix® Clix 90° 352
Glasdeurscharnieren 346
Glasdeurscharnieren Verifix® 135° 348
Glasdeurscharnieren Verifix® 90° 348
Glasdeurscharnieren Verifix® Clix 90° 347
Glasdeurslot RVS glas/hout 358
Glasdobbelsteen voor UV-verlijming 374
Glasdrager "Tragboy" 191
Glasgruistang 44
Glasgruistang Knipex Made in Germany 44
Glasgruistang Made in Germany 43
Glasgruistang Silberschnitt® Made in Germany 44
Glashamer spits 246
Glashamer stomp 246
Glas-handdrager 192
Glashouder 411
Glaskieptafel 94
Glasknabbeltang 44, 45
Glasknabbeltang Silberschnitt® met HM-snijwieltje 44
Glasknabbeltang Zag-Zag 45
Glasmes economy Vetro Craft 243
Glasmes premium 243
Glasmeubelrollen 362, 363
Glasmeubelrollen met rem 363
Glasplaatdrager 409, 410, 411
Glaspolijstmiddel Radora Brillant 134
Glaspolijstmiddel Velox Polisan 2 134
Glasreiniger Bohle Premium 258
Glasreiniger Bohle Premium kan 259
Glasreiniger Bohle Professional 259
Glasschaafmesjes 251

Glasschraper 250
Glasschraper „Martor“ 250
Glasschraper Premium "Martor" 303
Glasschraper premium „Martor“ 250
Glasslijp-polijstbanden  116
Glassnijder Diamantor® 20, 41
Glassnijder Silberschnitt® 20
Glassnijder Silberschnitt® Easy grip 40
Glassnijders Silberschnitt® 19
Glassnijhaak Bohle met versterking zwart 31
Glassnijhaak Bohle zonder versterking 30
Glassteuntjes PVC 377, 418
Glastransporttang 202
Glaszettersschort 278
GM PICO 414, 415
Griffi Glasgrijper 131
Groevenslijper 129

H
 
Hakmes economy Kunststof heft 243
Hakmes economy lederen heft 244
Hakmes premium „DON CARLOS“ Kunststof heft 243
Hakmes premium „DON CARLOS“ lederen heft 244
Handafroller 232
Handdrukpistool 269
Handdrukspuit „COX“ 268
Handdrukspuit „COX“ · halve koker 268
Handdrukspuit H14 268
Handlappen 276
Handrefractometer 135
Handveger 263
Hardmetaal glassnijder Silberschnitt® Easy grip 40
Hardmetaal olieglassnijder Silberschnitt® Easy grip 40
Hardmetalen wieltje Silberschnitt® Basic 18
Hechtplaat gebogen (kieuw) 397
Hechtplaat glad 396
Hefinstallatie Liftmaster B1  
met manueel dubbel-circuit hefinstallatie 203
Hennep draagriem 193
Heteluchtapparaat 299
HM- glas- en tegelsnijder Silberschnitt® 18
HM-glassnijder Diamantor® 18
HM-glassnijder Silberschnitt® 17
Hoekbeschermer Economy 233
Hoekbeschermer Premium 233
Hoekcombinatie Verifix® 90° 315
Hoekmeter 29
Hoekpompzuiger Set Verifix® 313
Hoekprofiel 385, 386
Hoekrondsnijder 30
Hoekschoen van hout 207
Hoekzuiger Verifix® 90° 313, 314
Hoekzuiger Verifix® 90° met versterking 314
Hoekzuiger Verifix® 90° verstelbaar 309, 314
Hoekzuiger Verifix® pro 45° 311
Hoekzuiger Verifix® pro 90° 310
Hoekzuiger Verifix®, traploos verstelbaar 316

In
fo

rm
at

ie



432

Holboor 128
Holboren 125
Holle-kogel-glasslijpbanden  1830 x 100 mm 114
Hoofdbeugel-gehoorbeschermer 131, 279
Houtblokjes 230
Houtschroeven 406
Hydrometer 134

I
 
Indicatorpapier voor slijpwatertest 135
Industrie diamantholboor met verzinkring 149
Industrie-diamant-glasslijpbanden  1160 x 100 mm 104
Industrie-diamant-glasslijpbanden  1830 x 100 mm 104
Industrie-diamant-glasslijpbanden  1830 x 60 mm 104
Industrie-diamant-glasslijpbanden  533 x 30 mm 103
Industrie-souvereinring, diamant 155
Injectie-specie 300 T 426
Innovatieve handlingshulp Liftmaster B2 205
Inschroefslijpstiften 125
Inwasser met vacht 262, 293

J
 
JOBO Glasbreekstaaf Jobo® 42
Joker Silberschnitt® 42
J-profiel 384

K
 
kabeldigitale gateway 76
Kantenglanslak 136
Katoenen handschoenen 276
Katoenen pads 294
Keramiek diamantholboor 153, 162
Keramiek diamantholboorset 153, 162
Kitmes Frans model 242
Kitmes met stomp, doorgaand mesje 242
Kitmes premium „DON CARLOS“ met rib 241
Kitmes premium met spits doorlopend mesje 242
Kitmes Zweedse vorm 242
Kitmes Zwitserse vorm 242
Kitverwijderingsbeitel 168
Klem 247, 388
Klem en indrukprofiel 280
Klemprofiel 280
Klemprofiel / Wandprofiel 387
Klemprofiel voor wandaansluiting 386
Klemstukken Verifix® 318
Klittenband slijpschijf 119
Klittenband slijpschijf Zonder middennoppen 119
Kniptang „KNIPEX“ 247

Koelmiddelomloopsysteem 92
Koelwatercirculatiepomp voor spoelkop 126
Koffer 341
Kogelzwenkwiel 138
Kokermes 270
Koolborstel 171
Kraan 2" voor blik 50 kg 320
Kraftform 6 delige schroevendraaier set 254
Kruisbandslijpmachine Twin Belt voor droog slijpen 82
Kruisbandslijpmachine Twin Belt voor natslijpen 83
Kruisdraagriem 193
Kruislaser voor Pico Drill, complete set 145
Kunststof ring 66
Kunststofblokjes (1000 los in doos) 222
Kunststofblokjes (500 los in doos) 223
Kunststofblokjes zakje 100 stuks 224
Kunststofclip 70
Kurkpolijstbanden Klingspor CS 322 116
Kurkpolijstbanden Norton 116

L
 
Lamphouder Verifix® 309
Laser-afstandsmeter 216
Lederen draagriem 193
Leeg flesje 296, 336
Leiding-smeringssolie 132
Lijmeigenschappen overzicht 323, 332
Lijmspray 77 33, 239
Lijnlaser 217, 218
Lineaalaanslag Silberschnitt® 190
Liniaalaanslag Silberschnitt® 33
Lintzaagjes en zaagringen 102
Lobosil siliconen glijmiddel 281
Loep 75, 170
Loodhamer 283
Loodmes economy 244
Loodmes kwartmaat economy 245
Loodmes kwartmaat premium „DON CARLOS“ 245
Loodmes premium 244
Loodmes premium „DON CARLOS“ 245
Loodmes Sikkelvorm 245
Loodnagels 283
Loodophalen en -aandrukker 284
Loodstrekker 284
Luchtbanden 206

M
 
Maatbeker 320
Machine-slijpvijl 123
Magneetdobbelsteen Verifix® met 2 fixeerplaten 316
Magneethouder 358, 359
Magneethouder voor houten meubels 360
Magneetset SafemaX® 08 393
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Magneetset SafemaX® 10-SK 394
Magneetset SafemaX® 16 393
Makita Accu-glaszaag CC 300 DWE 165
Makita bandslijpmachine  9404 97
Makita bandslijpmachine, toebehoren 97
Manuele boormachine - Pico Drill 90
Manuele hefinstallatie 204
Markeerkrijt 137
Markeerstift, lak 137
Marker voor diepe gaten Pica Dry 138
Masker ter bescherming van de luchtwegen 279
Meetapparaat Bohle GlassBuddy® 212
Meetapparaat Bohle TinCheck® voor het herkennen van de tinbad-
zijde 214
Meetapparaat Merlin Laser 213
Meetgereedschappenkoffer 211
MELAPHONE doorspreker 422
Messing vingerbeschermer 251
Metaaldiamant slijpschijf voor het droog slijpen van glas 119, 172
Metaalprimer 305
Metaalzaag 255
Metalen houder 137
Meubelvoet 362
Meubelvoet van rvs 362
Microfiber doeken · 10 stuks verpakking Economy 295
Microfiber doeken Economy 261
Microfiber doeken Premium 261, 294
Middenprofiel "H" 385
Mini-glaskrabber 250, 303
Mogelijke verbindingen 323, 333
Monoblock boor verzinkcombi in alle gewenste afmetingen 154
Montagehulp voor HM-wieltjes 74
Montageset SafefiX® 04 394
Montageset SafefiX® 08 394
Monteurshamer 246
Mortelpatronen RM10 426

N
 
Nagelanker FNA II 6 x 30 424
Natbandslijper Flex 98
Natboormachine Aqua Drill Power+ 159
Nat-decoupeerzaag op perslucht 165
Neerhouder Verifix® 309
Nijptang 247
Noppenfolie 231

O
 
Olieglassnijders Silberschnitt® 15, 40
Olieglassnijders Silberschnitt® 2000 MASTER 11
Olieglassnijders Silberschnitt® 2000 POWER 12, 21
Olieglassnijders Silberschnitt® 2000 STANDARD 12
Olieglassnijders Silberschnitt® 4000 14, 41
Olieglassnijders Silberschnitt® 4000 Active Plus 14

Olieglassnijders Silberschnitt® 5000 Kunststof greep 13
Olieglassnijders Silberschnitt® 5000 messing greep 13
Olieglassnijders Silberschnitt® voor glas in lood  15, 40
Olieglassnijders Toyo 16, 41
Onderdelenmagazijn 21 vakken 228
Onzichtbare spiegelrails 403
Ophangplaat 398
Oplader 166
Oplosmiddel voor polysulfide resten 136
Opsteekmast 206
Optische glasdiktemeter 213
Ovale spreekinrichting  423
Overige 278

P
 
Pad-houder en pads 295
Papieren lijmstroken 239
Papieren tape zelfklevend voor achterwanden 238
PC-Kit 75
Perslucht-boormachine DB 10 voor het slijpen met diamantslijphul-
zen of ander toebehoren 100
Persluchtpistool 269
Pezentrekker, greepl. 125 mm 281
Pico Drill 100 Opzetboormachine 144
Pico Drill 100 T Tafelboormachine 145
Pico Drill met tafel 145
Plaat met ophangoog 238
Plakband „Pas op - breekbaar“ 232
Platenspanner voor spannen, openen en sluiten 189
Platkopschroeven ABC-SPAX® gegalvaniseerd staal 427
Platkopschroeven ABC-SPAX® roestvrije 427
Plexiglasplaat 422
Plug SX 10 x 50 424
Poetsdoekafroller 261, 302
Poetspapier Economy 2-laags 1000 blad 261
Poetspapier Economy 2-laags 420 blad 260, 302
Poetspapier Premium 2-laags 1000 blad 302
Poetspapier Premium 4-laags 1000 blad 261, 302
Pointix snelnietapparaat 256
Polijstschijf 170
Polijstvilt 132
Polsbescherming 275
Polsbescherming stevig leer bijgesneden 275
Polsbescherming stevig leer geperforeerd 275
Pomphendel WBP 90524AM 179
Postschroef ABC-SPAX-S Cut 427
PowerGrab KEVLAR® KATANA  273
PowerGrab KEVLAR® KEV 273
PowerGrab KEVLAR® KEV Thermo 272
PowerGrab KEVLAR® KEV4 273
Powr-Grip Zuigheffer met handpomp 179
Precisie-verlengstuk voor holboren 158
Priem 255
Primer Scotch Primer 399
Primer Xtraprime 400
Primerset voor Verifix® 2 K sillicone 320
proefdoorn 74
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Professionele montageset met momentsleutel Gedore 428
Professionele set met Verifix® fixeerhulpen en UV-buislamp 342
Profi Drill 89
Profi-set voor UV-verlijming 343
Punthouder 415
PVC plakband 232
PVC profiel 387
Pyrosil® Applicator GVE 2 307
Pyrosil® Basisset 306
Pyrosil® Primer 307
Pyrosil® Profiset 306

R
 
Raamventilator be- en ontluchtend 419
Raamventilator beluchtend en / of ontluchtend 420
Raamventilator ontluchtend 419
Radius glasbreektang 36
Radius-sjabloon 28
Rakel middel 140
Rakel, zachte 140
Randcoating verwijderingsapparaat 168
Reflectiefolie, zilver 265
Reflectiefolie, zilver donker 266
Reinigingskwast 263
Reservebrander Pyrosil® 307
Reserve-mesjes 44 mm 252
Reserve-messen 252
Reserve-messen Premium "Personna" 40 mm 303
Reserve-messen premium „Personna“ 40 mm 251
Reserve-messtroken 252
Reserve-onderdelen en toebehoren voor 3M Trizact™ 171
Reserverozet Silberschnitt® 18, 20
Reserve-segment 157
Reserveset voor glasbreektang Ringstar 43
Reservesleutel 357
Reserve-snijkop Silberschnitt® 5000 14
Reservesnijwielhouders 22
Reservewieltje Silberschnitt® 20
Reservezuigschijf  32
Ritsnaald 137
Rolbandmaat „DIANA“ 221
Rolbandmaat Bohle 220
Rolbandmaat Lufkin 220
Rolbandmaat Lufkin „Ultralok“ 220
Rolbandmaat Stanley 220, 221
Rollensteun 138
Rombushoeknietjes 256
Rombushoeknietjes groot 237
Rond- en ovaalsnijder Silberschnitt® 2000 26
Rondjes van borosilikaatglas 374
Rondsnijapp. Silberschnitt® 25, 26
Rondsnijder Silberschnitt® 2000 24
Rondsnijder Silberschnitt® met 6 wieltjes 25
Rondsnijder Silberschnitt® met kogelgelagerde snijkop 24
Rubberhamer 246
Rubber-manchet 170
Ruitenlichter economy Hout 240

Ruitenlichter premium kunststof 240
Ruitenlichter premium kunststof met houten greep 240
Ruitenlichter premium kunststof met houten greep XL 240
RVS houder 413, 414

S
 
Salmiaksteen 282
Scharnier 346
Scharnier Conus van rvs 347
Scharnier Cristallo (onderdelen) 350
Scharnier voor vitrines, inliggend 351
Scheidingsmiddel voor isolatie glas 136
Scherpsteen voor diamant-holboren 157
Schijvenslijpmachines 86
Schilderijhaakjes 234
Schrijfdiamant 137
Schroefdraadstang FIS A M12x120 A4 426
Schroefdraadstang RGM 426
Schuifdeurgreep vierkant voor verlijming 370
Schuifdeurgreep voor verlijming 369, 370
Schuurpad voor hout pak met 3 stuks 129
Scratch-A-Way 170
Scratch-A-Way  169
SDA Diamant-droogslijpband 533 x 30 mm 98, 106
Seal REFRESHER Set 292
Seal REFRESHER X Set 292
Sedimentor 79
Segmentboogsnijder Silberschnitt® 2000 25, 29
Seriele kabel, gateway 76
Serierondsnijder Silberschnitt® 25, 41
SIC schuurpad voor hout 129
Silberschnitt®  HM-asjes 68
Silberschnitt® HM-wieltje 03 55
Silberschnitt® kunststof snijwielhouder met HM-snijwieltje 55
Silberschnitt® PCD-asjes 69
Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 02 51
Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 02  
Met speciale toleranties voor Lisec snijtafels 52
Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 03 53
Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 04 50
Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 05 50
Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 06 49
Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 07 53
Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 08 54
Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 12 51
Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 63 54
Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 64 54
Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes 66 49
Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes Cutmaster® Gold  
Met 10-voudige standtijd 58
Silberschnitt® hardmetalen snijwieltjes met inscriptie 56, 57
Silberschnitt® HM-assen PCD gecoat 69
Silberschnitt® Oprolbare snijmat 42
Silberschnitt® PCD-wieltjes 59, 60, 61
Silberschnitt® Snijvloeistof voor machinaal 72
Silberschnitt® snijwielhouder 416 van kunststof  met 
HM-snijwieltje 62
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Silberschnitt® snijwielhouder 417 van kunststof  met 
HM-snijwieltje 63
Silberschnitt® snijwielhouder metaal 63, 64, 65
Silberschnitt® snijwielhouder metaal met inscriptie 64
Silberschnitt® snijwielhouder metaal voor Bottero 65
Silberschnitt® snijwielhouder metaal voor Maver 65
Silicium-carbid-glasslijpbanden   1160 x 100 mm 108
Silicium-carbid-glasslijpbanden   1500 x 120 mm 112
Silicium-carbid-glasslijpbanden   1800 x 100 mm 108
Silicium-carbid-glasslijpbanden   1810 x 50 mm 109
Silicium-carbid-glasslijpbanden   1830 x 100 mm 109
Silicium-carbid-glasslijpbanden   2000 x 100 mm 110
Silicium-carbid-glasslijpbanden   2500 x 100 mm 110
Silicium-carbid-glasslijpbanden   2650 x 100 mm 110
Silicium-carbid-glasslijpbanden   2690 x 100 mm 111
Silicium-carbid-glasslijpbanden   3000 x 100 mm 111
Silicium-carbid-glasslijpbanden   3300 x 100 mm 111
Silicium-carbid-glasslijpbanden   3350 x 100 mm 112
Silicium-carbid-glasslijpbanden   480 x 70 mm 107
Silicium-carbid-glasslijpbanden   533 x 30 mm 99, 107
Silicium-carbid-glasslijpbanden   552 x 100 mm 108
Silicium-carbid-glasslijpbanden   610 x 100 mm 109
Sillicium-carbid-slijpschijven 118
Silliconenprofiel 389, 390
Simplex-mes 249, 303
Simplex-rubberhamer met tweedelig spanhuis 246
Sjabloon voor hoeksnijwerk 29
Sjabloon voor hoekuitsparingen 28
Sjabloon voor hoekuitsparingen en driehoekige  
randuitsparingen 28
Sjabloon voor randuitsparingen 28
Sjabloon voor ronde hoeken 28
Sjabloonscharen 283
Slijpbandhouders 131
Slijpdoorn 123
Slijperschort 131, 278
Slijphulshouder 100
Slijpkegel voor het zomen 155
Slijpkegelhouder 155
Slijpmachines "Kristall 2000 S" 101
Slijpringen 128
Slijpschijf kanten 141
Slijpschijven 169
Slijpschijven chanfrein 143
Slijpsteen 130
Slijpstift 123
Slot voor eenvleugelige, inliggende deuren 356
Slot voor eenvleugelige, inliggende zowel  
als opliggende deuren 355
Slot voor eenvleugelige, opliggende deuren 356
Slot voor opliggende, eenvleugelige deuren 357
Slot voor tweevleugelige deuren 356, 357
Smalle snijkop Silberschnitt® Active Plus 14
Snede-opener Silberschnitt® 35
Snijkop Silberschnitt® 14
Snijlineaal Bohle met geïntegreerde zuigers 32
Snijliniaal Bohle 32
Snijslagopener voor dik glas Silberschnitt® 23
Snijvloeistof voor machinaal ACECUT 4153 72
Snijvloeistof voor machinaal ACECUT 5250 73
Snijvloeistof voor machinaal ACECUT 5503 73

Snijvloeistof voor machinaal ACECUT 5929 73
Snijvloeistof voor machinaal ACECUT 6000 73
Snijvloeistof voor machinaal Silberschnitt® 34
Snijwielhouder-module incl. HM-wieltje en HM-asje 67
Snijwielhouder-module incl. PCD-wieltje    en PCD asjes 67
Snijwielhouder-module met inscriptie  
incl. HM-wieltje 03 Ø 5.6 mm en HM-asje 66
Snijwielhouder-module met inscriptie  
incl. HM-wieltje 12 Ø 4,1 mm en HM-asje 67
Softwareupgrade van GlassBuddy® Basic  
naar GlassBuddy® Plus 213
Solarglas industrieboor 153
Sorteerhouder voor diamant-holboren 157
Spatel voor glaszetters premium met houten greep 241
Spatel voor glaszetters premium Met lederen heft 241
Speciaal mes 43 mm 251
Speciaalglassnijder Silberschnitt® 2000 17, 39
Speciaalmes met lemmet 249, 303
Speciale reinigingdoek 293
Speciale spuitkop 270
Speciale UV-poetsdoek 261, 301
Speerpuntboren 155
Spiegel-hechtmagneet 397
Spiegelklemmen 404
Spiegelklemmen om te clippen 405
Spiegellijm Xtragrip® 400
Spiegelophanger Vitofix Plus 396
Spiegelplaat afgeschuind 396
Spiegelplaat met drie ogen 396
Spiegelplaat met één oog 395
Spiegelplaat met twee ogen 395
Spiegelprofiel 403
Spiegelprofiel clips 403
Spiegelschroeven rond 405
Spiegelschroeven spits 405
Spiegelschroeven vlak 405
Spiegelslijpkop 123, 124
Spiegeltape Scotchmount™ 399
Spiegeltape Vito 399
Spiegeltape XtraCryl 402
Spiegeltape Xtramount® 401, 404
Spindelstatief 218
Splinterbeschermfolie, helder 265
Spoelkop 125
Spoelkopboor 127
Spoelkopsysteem compleet met voetschakelaar 125
Spons 295
Sproeikop voor glasreiniger 296, 300
Sproeipistool met bovenbeker 293
Sproeipistool met drukbehouder 293
Spuitkophouder 269
Spuitkoppen 270
Staafgreep voor UV-verlijming 369
Staaldraad 230
Staalwol 262, 302
Stalen houder 70
Standaard voor glassnijders 18
Standaard-diamantholboren, met soevereinring 152
Stanley multifunctionele gereedschapstas 254
Starter Set proffesionele kwaliteit 253
Stearine-olie 282

In
fo

rm
at

ie



436

Stof-filterinstallaties 93
Stopmes economy 242
Stormbeschermingsafdekking 421
Stretchfolie en Afroller 232
Strokentang 36
Strokentang en drukbalken 42
Strokentang Silberschnitt® 23, 35, 43
Super Drill Eco 88
Swing scharnier binnen verlijmd 349, 354
Swing scharnier hoekig 349, 353, 354
Swing scharnier rond 348, 353

T
 
Tafelpoot · aluminium geribbeld 365
Tafelpoot · RVS 364, 365
Tafelrolborstel Fluppi 263
Tafelzuil van rvs 365, 366
Tang „KNIPEX“ 247
Tape Bohle Duplocoll® 388
Tegengewicht 206
Tesa Splinterbeschermfolie 397
Testapparaat voor de tinbad-zijde 215
T-Hoek Bohle 31
TinCheck Industrial Twin-version 76
TinCheck® Industrial 75
Toebehoren Accu-glaszaag EY3550 DQG Panasonic 166
Transparante afstandsblokjes 227, 407
Transparante afstandsblokjes op rol 227, 407
Transportfolie 140
Transportwagen Bohle Panel Express 192
Transportwagen, zelfklemmend 192
Trapezemessen klapbaar 249
Trapezium mes 0,4 mm dik 252
Trappendraagriem 192
Trekker 262, 293
Trekker Economy 262
Trizact™ Slijp- en polijstbanden 115
Trizact™ Slijp- en polijstschijven 117

U
 
Uitschulpgereedschap Silberschnitt®  
voor de bewerking van glaskanten 46
Universele plug UX 6 x 50 424
U-profielen 381- 384
UVA handlamp 340
UVA-handstraler UVA HAND 250 340
UVA-meetapparaat 341
UV-LED lamp Twin LED Verifix® 339
UV-lijm Verifix® 420VIS 331
UV-lijm Verifix® B 665-0 327
UV-lijm Verifix® B 678-0 Lamifix 329
UV-lijm Verifix® B 678-0 Lamifix Spacers 329
UV-lijm Verifix® B 682-T 327

UV-lijm Verifix® B 682-T Spacers 328
UV-lijm Verifix® B 690-0 330
UV-lijm Verifix® B 690-0 Spacers 330
UV-lijm Verifix® LV 740 326
UV-lijm Verifix® LV 740VIS 326
UV-lijm Verifix® MV 760 324
UV-lijm Verifix® MV 760 Spacers 324
UV-lijm Verifix® MV 760VIS 325
UV-lijm Verifix® MV 760VIS Spacers 325
UV-lijmset 331

V
 
Vacuüm fixeersysteem  189
Veiligheids-handschoenen van chroom-geitennappaleer 275
Veiligheidshelm DIN 4840 278
Veiligheids-verlengkabel 161
Ventilator 421
Verbinder voor geleidingsrail 167
Veribor® 1-nap Zuigheffer kunststof 186
Veribor® 2-naps Saugheber Aluminium 186, 187
Veribor® aluminium pompzuiger in koffer 176, 177
Veribor® blue line zuigheffer 1-naps alu 182
Veribor® blue line zuigheffer set 182
Veribor® blue line zuigheffer, 2 naps met lengtegreep 181
Veribor® blue line zuigheffer, 2-naps aluminium  
met vacuümverlies-weergave 181
Veribor® blue line zuigheffer, 2-naps kunststof  
met vacuümverlies-weergave 184
Veribor® blue line zuigheffer, 2-naps met dwarsgreep 180
Veribor® blue line zuigheffer, 3-kops aluminium 180
Veribor® blue line, aluminium pompzuiger met manometer,  
in koffer 176
Veribor® blue line, kunststof pompzuiger in koffer 175
Veribor® zuiger van aluminium 190
Veribor® zuigheffer 1-naps alu voor eenhandsbediening 187
Veribor® zuigheffer met 2 kunststof-scharnierende koppen  
en grote zuigschijf 185
Veribor® zuigheffer met zijdelingse greep 186
Veribor® zuigheffer, 2-naps alu, met 1-handsbediening  
voor verschillende lasten 187
Veribor® zuigheffer, 3 naps met scharnierende kop 183
Veribor® zuigheffer, kunststof, 2 naps 183
Veribor® zuigheffer, kunststof, met 2 beweegbare zuignappen 185
Veribor® zuigheffer, met 2 beweegbare zuignappen  
Zuigheffer met vacuümaanduiding 184
Veribor® zuigheffer, met T-greep 188
Veribor® zuigheffer, rubber met knopgreep 187
Veribor® zuighouder met kogelgewricht voor het fixeren  
van diverse lasten 189
Veribor® zuighouder van aluminium 188
Veribor® zuighouder, kunststof aanslag 189
Verifix® Doseerapparaat 900 E 337
Verifix® UVA-Star 500, 1110, 1410 338
Verifix® zuigeenheid 190
Verlijmslot Symo 355
Verlijmtafel         308
Verloopslang 1/2" op 3/8" 161, 130



437

10

Verpakking 231
Verstekaanslag Verifix® 311
Verstekaanslag Verifix® 45° (tafelvariant) 309
Verstekschaar premium “Löwe“ 251, 280
Verstekslijpkop 124
Verti-Clean 91
Vervang beschermplaat met venster 76
Vervang LED-eenheid 76
Vervangsnijkop Silberschnitt® 2000 12
Verwerkingsinstructies voor de glasverlijming  
met UV-hardende lijmen 334, 335
Vetrocool geconcentreerd koelvloeistof 134
Vetrocraft® kantenslijpautomaat 87
Vijl voor kraalgat 123
Viltdoek voor snijtafels 33
Viltpolijst-klittenbandschijven 120
Viltpolijstschijven 118
Vitrinevoet 361
Vlak scharnier 352
Vlokkingsmiddel 135
Voegbeen 235
Voelermaatje 0,05 312
Voelermaatje 0,1 312
Voetschakelaar voor spoelkop-systeem 126
Volglasvitrine-scharnier 346
Voorlegband zonder folie 229

W
 
Wandprofiel 10 mm glas 408
Wandprofiel 8 mm glas 409
Wasmiddel voor glaswasmachines 136
Waterbak 126
Waterdruktank 12 l 160
Waterspoelbus 161
WD 40 multifunctionele spray  139
Wegwerphandschoenen Dermatril 276, 295, 304
Wegwerphandschoenen, latex 276, 295
Werkhandschoen PowerGrab Plus 274
Werkhandschoenen ActivGrip Advance  275
Werkschort chroom-kernsplitleder Lengte 277
Werkschort chroom-kernsplitleder vormig, kort (2 inkepingen) 277
Werkschort KEVLAR® vormig, kort (2 inkepingen) 277
Wikkel-beschermingsfolie zonder afroller 231
Wood's Powr-Grip® Kunststof pompzuigheffer, N400LM 178
Wood's Powr-Grip® Kunststof pompzuigheffer, N5000 177
Wood's Powr-Grip® Pompzuiger van metaal N4950 178
Wood's Powr-Grip® Pompzuiger van metaal N5450 178
Wood's Powr-Grip® Pompzuiger van metaal N6450 178
Wood's Powr-Grip® Pompzuigheffer metaal LJ6VH 179
Wood's Powr-Grip® Powr-Grip kunststof pompzuiger N400 178
Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties  
Draaglast 135 kg 195
Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties  
Draaglast 320 kg 196, 199, 206
Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties  
Draaglast 500 kg 197, 198, 200
Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties  

Draaglast 635 kg 201
Wood's Powr-Grip® vacuum hefinstallaties  
Draaglast 70 kg 194
Wood's Powr-Grip® Zuigheffer met handpomp 179

Z
 
Zachte plaatjes voor Elpa 237
Zandstraalfolie 100µm 140
Zandstraalfolie 180µm 140
Zandstraalinstallatie SBM 1500 / SBM 2500P 80
Zandstraalmiddel edelkorund 139
Zelfklevende beschermfolie, blauw 265
Zuiger 29, 215
Zuigheffer 3-naps Zuigheffer Aluminium 186
Zuighouder voor geleidingsrail 167
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Met betrekking tot deze katalogus
Met deze katalogus verliezen alle voorgaande katalogi en prijslijsten - ten aanzien van alle delen - hun geldigheid. Onze aanbiedingen gelden voor 
handwerk, industrie, handel en nijverheid. Technische wijzigingen (maten, gewichten, materialen, etc.) en uiterlijke wijzigingen (design, kleuren, etc.) 
worden door ons voorbehouden. Het assortiment in deze katalogus kan zich gedurende de looptijd veranderen. In het bijzonder wordt het wegvallen van 
afzonderlijke artikelen zonder speciale aankondiging door ons voorbehouden. Details hierover kunt u navragen bij de medewerkers van Bohle Benelux. 
Door druk veroorzaakte kleurafwijkingen zijn mogelijk. Bohle Benelux stelt zich niet aansprakelijk voor drukfouten of vergissingen in deze katalogus. Voor 
vele artikelen zijn industriële beschermingsrechten, zoals patenten, gebruiksmonsters of smaakmonsters - ook door derden - aangevraagd of aangemeld.
© Copyright by Bohle - Deze katalogus is op alle gebieden (teksten, afbeeldingen, etc.) auteursrechtelijk beschermd. Ieder gebruik buiten de nauwe 
grenzen van de auteurswet is zonder schriftelijke goedkeuring van Bohle AG verboden. Dit geldt met name voor vermenigvuldigingen, vertalingen, 
microverfilming en het opslaan en verwerken in elektronische systemen.
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Bohle Benelux B.V.
Nieuweweg Noord 314 B - 20

3905 LX Veenendaal

 Stuurt u mij s.v.p. nieuwe bestelformulieren
U wilt bestellen? Via internet www.bohle.nl

 fax F 0318-519859
 of telefonisch T 0318-553151

Let u op de orderkosten van € 8,00 bij orders beneden de € 100,00. 
De bestelling wordt geleverd volgens onze algemene voorwaarden. Alle artikelprijzen zijn netto, exclusief b.t.w. en geldig voor de aangegeven verpakkingseenheid (VE).

Plaats, datum Handtekening
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1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle door de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bohle Benelux BV gedane aanbiedingen 
en/of geaccepteerde opdrachten en/of door ons te verrichten uitvoeringen, leveringen 
en/of overige diensten.
1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij 
nadrukkelijk anders is overeengekomen.
1.3 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door 
het enkele feit van het geven van een opdracht aan Bohle Benelux BV, van welke aard 
dan ook.

2. Offertes
2.1 Alle aanbiedingen zijn 4 weken tot na de dagtekening geldig, tenzij anders is aan-
gegeven.
2.2 De omzetbelasting is bij de genoteerde prijzen nooit inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld.
2.3 Een bestelling bindt de opdrachtgever.
2.4 Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de 
catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke, volgens de officiële 
voorschriften en normen toegestane toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbe-
houd gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe 
afwijkingen van de in de catalogi voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen wor-
den derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nooit van 
zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3. Opdrachten
3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijk opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of 
mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten met zich 
meebrengen dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gere-
kend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.2 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestelling of gegeven opdrachten binden 
Bohle Benelux  BV pas na schriftelijke acceptatie.

4. Leveringen
4.1 Elke deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van 
een samengestelde opdracht, kan worden beschouwd als een op zichzelf staande trans-
aktie met alle rechtsgevolgen van dien.
4.2 Levertijd wordt bij benadering opgegeven, vertraging of oponthoud is niet voor reke-
ning van Bohle Benelux BV.
4.3 Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde zaken houdt Bohle Benelux BV zich 
het recht voor inklaring te bewerkstelligen van die zaken aan de opdrachtgever, dan wel 
door de overgave aldaar van die zaken aan de desbetreffende vervoerder.
4.4 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Bohle Benelux 
BV voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Bohle Benelux BV het recht de 
nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als 
ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke 
tussenkomst benodigd is, met behoudt van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen 
door de opdrachtgever aan Bohle Benelux BV verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.
4.5 Een transportverzekering is bij de transportkosten inbegrepen. Op grond van het 
hogere risico berekenen wij bij glaslevering 3% extra van de goederenwaarde voor een 
aparte glasbreukverzekering. Glas wordt vanaf ca. 10 platen in een kist vervoerd, daa-
ronder wordt het versneden en per pakketdienst verstuurd.

5. Verzending
5.1 Alle goederen worden verzonden met een door Bohle Benelux BV aangewezen vervo-
erder, tenzij anders is overeengekomen.

6. Overschrijding leveringstermijn.
6.1 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, van welke aard dan ook, onts-
laan Bohle Benelux BV van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de 
uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding 
van kosten schaden of interessen heeft.
6.2 Ingeval van overmacht zal Bohle Benelux BV daarvan zo snel mogelijk bericht geven 
aan de opdrachtgever.
6.3 De met Bohle Benelux BV overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdracht-
gever steeds als bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het 
tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7. Reclames
7.1 Reclames zijn steeds schriftelijk en binnen 14 dagen na uitvoering van de opdracht 
mogelijk. Bohle Benelux BV is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/
of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectie, noch voor de 
gevolgen daarvan. Bij verschil in uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospec-
ties geldt de uitleg van Bohle Benelux BV als bindend.
7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de 
gehele geleverde partij.

7.3 Goederen die teruggezonden worden omdat zij niet gebruikt kunnen worden door 
een fout van de opdrachtgever, moeten ten alle tijden franco teruggezonden worden. 
Eventuele kosten die Bohle Benelux BV maakt door of voor terugname van geleverde 
goederen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.4 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovenvermelde termijn hadden kunnen wor-
den geconstateerd, moeten onmiddelijk na constatering, (doch uiterlijk 90 dagen na ont-
vangst van de zaken) aan Bohle Benelux BV worden gemeld, terwijl de be- of verwerking 
van de betreffende materialen onverwijld worden gestaakt.
7.5 Opdrachtgever zal alle, door Bohle Benelux BV voor onderzoek van de reclame, 
gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of 
door Bohle Benelux BV de gelegenheid te geven ter plaatse een onderzoek in te stellen 
of te laten instellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
7.6 Indien Bohle Benelux BV een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de 
keus hebben, hetzij de niet deugdelijke gebleken zaken kosteloos te herleveren, hetzij 
de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs 
te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Bohle 
Benelux BV de ondeugdelijk bevonden zaken op de goedkoopste manier retourneren.
7.7 Meer verplichtingen dan uit dit hoofstuk voortvloeien heeft Bohle Benelux BV niet. 
(Met name zal zij niet aansprakelijk zijn voor de indirecte- of bedrijfschade, die mocht 
ontstaan door niet levering, verkeerde levering of een gebrek aan het geleverde.)
7.8 Ten onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking van en voor het risico van 
de opdrachtgever, eventuele vervoerskosten en opslagkosten zijn voor rekening van de 
opdrachtgever.
7.9 BOHLE Benelux BV is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken 
dan de door de fabrikant van de geleverde zaken aan Bohle Benelux BV verstrekte 
garantie.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Bohle Benelux BV draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook 
genaamd en door welke oorzaak ook, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld.

9. Eigendomsvoorbehoud/stil pandrecht
9.1 De eigendom van de te leveren zaken gaat niettegengaande feitelijke aflevering pas 
op de opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen uit welken hoofde dan ook aan Bohle 
Benelux  BV verschuldigd is, aan haar heeft voldaan. Wij hebben daarnaast een stil pan-
drecht op al hetgeen geleverd en wel voor de waarde die de opdrachtgever aan ons ver-
schuldigd is. Tevens heeft Bohle Benelux BV een verlengd eigendomsvoorbehoud, zodat 
wanneer de opdrachtgever zijn schulden nog niet voldaan heeft, echter de goederen 
ontraceerbaar zijn, ook de betaalde goederen in beslag kan nemen. 
9.2 Bohle Benelux BV is ten alle tijde gerechtigd op ons eerste verzoek de geleverde 
materialen bij de opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen en in onze direkte 
of indirekte macht te brengen, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Bohle 
Benelux BV niet nakomt, of niet na dreigt te komen.
Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een niet voor 
rechterlijke matiging vatbare boete van € 450,00 per elke dag.
9.3 Het niet tijdig voldoen door de opdrachtgever aan zijn verplichtingen geeft ons het 
recht de uitvoering van elke overeenkomst of verplichting op te schorten en/of de overe-
enkomst te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding te vorderen.

10. Betaling
10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich over een periode langer dan of indien 
het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Bohle Benelux BV daarvoor in 
aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling in termijnen vorderen. Bohle 
Benelux  BV is gerechtigt, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldo-
ende zekerheid te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen de daarvoor afgesproken termijn, in 
Euro‘s (€).
10.3 Indien een langere credietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toe-
gestemd, of deze termijn ten onrechte wordt overschreden, is de opdrachtgeven rente 
over het faktuurbedrag verschuldigd naar 1% rente per maand of een gedeelte van een 
maand, ingaande op de datum van de opeisbaarheid van het faktuurbedrag.
10.4 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke BOHLE Benelux moet 
maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij 
orders onder de € 100,00 behoudt Bohle Benelux BV zich het recht voor een toeslag in 
rekening te brengen van € 8,00

11. Op alle transakties met Bohle Benelux BV is uitsluitend het Nederlandse recht van 
toepassing en eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de 
rechter van onze statutaire vestigingsplaats, met uitsluiting van alle andere arbitrerende 
en adviserende lichamen.

Algemene Voorwaarden Bohle Benelux BV
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Bestelformulier
Firmanaam/stempel

Klantnummer

Contactpersoon

Telefoonnummer

Faxnummer

E-Mail

Artikelnummer Hoeveelheid Verp.een-
heid* Beschrijving Prijs per stuk**

Bohle Benelux B.V.
Nieuweweg Noord 314 B - 20

3905 LX Veenendaal

 Stuurt u mij s.v.p. nieuwe bestelformulieren
U wilt bestellen? Via internet www.bohle.nl

 fax F 0318-519859
 of telefonisch T 0318-553151

Let u op de orderkosten van € 8,00 bij orders beneden de € 100,00. 
De bestelling wordt geleverd volgens onze algemene voorwaarden. Alle artikelprijzen zijn netto, exclusief b.t.w. en geldig voor de aangegeven verpakkingseenheid (VE).

Plaats, datum Handtekening
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1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle door de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bohle Benelux BV gedane aanbiedingen 
en/of geaccepteerde opdrachten en/of door ons te verrichten uitvoeringen, leveringen 
en/of overige diensten.
1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij 
nadrukkelijk anders is overeengekomen.
1.3 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door 
het enkele feit van het geven van een opdracht aan Bohle Benelux BV, van welke aard 
dan ook.

2. Offertes
2.1 Alle aanbiedingen zijn 4 weken tot na de dagtekening geldig, tenzij anders is aan-
gegeven.
2.2 De omzetbelasting is bij de genoteerde prijzen nooit inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld.
2.3 Een bestelling bindt de opdrachtgever.
2.4 Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de 
catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke, volgens de officiële 
voorschriften en normen toegestane toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbe-
houd gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe 
afwijkingen van de in de catalogi voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen wor-
den derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nooit van 
zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3. Opdrachten
3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijk opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of 
mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten met zich 
meebrengen dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gere-
kend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.2 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestelling of gegeven opdrachten binden 
Bohle Benelux  BV pas na schriftelijke acceptatie.

4. Leveringen
4.1 Elke deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van 
een samengestelde opdracht, kan worden beschouwd als een op zichzelf staande trans-
aktie met alle rechtsgevolgen van dien.
4.2 Levertijd wordt bij benadering opgegeven, vertraging of oponthoud is niet voor reke-
ning van Bohle Benelux BV.
4.3 Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde zaken houdt Bohle Benelux BV zich 
het recht voor inklaring te bewerkstelligen van die zaken aan de opdrachtgever, dan wel 
door de overgave aldaar van die zaken aan de desbetreffende vervoerder.
4.4 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Bohle Benelux 
BV voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Bohle Benelux BV het recht de 
nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als 
ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke 
tussenkomst benodigd is, met behoudt van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen 
door de opdrachtgever aan Bohle Benelux BV verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.
4.5 Een transportverzekering is bij de transportkosten inbegrepen. Op grond van het 
hogere risico berekenen wij bij glaslevering 3% extra van de goederenwaarde voor een 
aparte glasbreukverzekering. Glas wordt vanaf ca. 10 platen in een kist vervoerd, daa-
ronder wordt het versneden en per pakketdienst verstuurd.

5. Verzending
5.1 Alle goederen worden verzonden met een door Bohle Benelux BV aangewezen vervo-
erder, tenzij anders is overeengekomen.

6. Overschrijding leveringstermijn.
6.1 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, van welke aard dan ook, onts-
laan Bohle Benelux BV van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de 
uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding 
van kosten schaden of interessen heeft.
6.2 Ingeval van overmacht zal Bohle Benelux BV daarvan zo snel mogelijk bericht geven 
aan de opdrachtgever.
6.3 De met Bohle Benelux BV overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdracht-
gever steeds als bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het 
tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7. Reclames
7.1 Reclames zijn steeds schriftelijk en binnen 14 dagen na uitvoering van de opdracht 
mogelijk. Bohle Benelux BV is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/
of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectie, noch voor de 
gevolgen daarvan. Bij verschil in uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospec-
ties geldt de uitleg van Bohle Benelux BV als bindend.
7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de 
gehele geleverde partij.

7.3 Goederen die teruggezonden worden omdat zij niet gebruikt kunnen worden door 
een fout van de opdrachtgever, moeten ten alle tijden franco teruggezonden worden. 
Eventuele kosten die Bohle Benelux BV maakt door of voor terugname van geleverde 
goederen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.4 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovenvermelde termijn hadden kunnen wor-
den geconstateerd, moeten onmiddelijk na constatering, (doch uiterlijk 90 dagen na ont-
vangst van de zaken) aan Bohle Benelux BV worden gemeld, terwijl de be- of verwerking 
van de betreffende materialen onverwijld worden gestaakt.
7.5 Opdrachtgever zal alle, door Bohle Benelux BV voor onderzoek van de reclame, 
gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of 
door Bohle Benelux BV de gelegenheid te geven ter plaatse een onderzoek in te stellen 
of te laten instellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
7.6 Indien Bohle Benelux BV een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de 
keus hebben, hetzij de niet deugdelijke gebleken zaken kosteloos te herleveren, hetzij 
de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs 
te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Bohle 
Benelux BV de ondeugdelijk bevonden zaken op de goedkoopste manier retourneren.
7.7 Meer verplichtingen dan uit dit hoofstuk voortvloeien heeft Bohle Benelux BV niet. 
(Met name zal zij niet aansprakelijk zijn voor de indirecte- of bedrijfschade, die mocht 
ontstaan door niet levering, verkeerde levering of een gebrek aan het geleverde.)
7.8 Ten onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking van en voor het risico van 
de opdrachtgever, eventuele vervoerskosten en opslagkosten zijn voor rekening van de 
opdrachtgever.
7.9 BOHLE Benelux BV is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken 
dan de door de fabrikant van de geleverde zaken aan Bohle Benelux BV verstrekte 
garantie.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Bohle Benelux BV draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook 
genaamd en door welke oorzaak ook, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld.

9. Eigendomsvoorbehoud/stil pandrecht
9.1 De eigendom van de te leveren zaken gaat niettegengaande feitelijke aflevering pas 
op de opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen uit welken hoofde dan ook aan Bohle 
Benelux  BV verschuldigd is, aan haar heeft voldaan. Wij hebben daarnaast een stil pan-
drecht op al hetgeen geleverd en wel voor de waarde die de opdrachtgever aan ons ver-
schuldigd is. Tevens heeft Bohle Benelux BV een verlengd eigendomsvoorbehoud, zodat 
wanneer de opdrachtgever zijn schulden nog niet voldaan heeft, echter de goederen 
ontraceerbaar zijn, ook de betaalde goederen in beslag kan nemen. 
9.2 Bohle Benelux BV is ten alle tijde gerechtigd op ons eerste verzoek de geleverde 
materialen bij de opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen en in onze direkte 
of indirekte macht te brengen, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Bohle 
Benelux BV niet nakomt, of niet na dreigt te komen.
Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een niet voor 
rechterlijke matiging vatbare boete van € 450,00 per elke dag.
9.3 Het niet tijdig voldoen door de opdrachtgever aan zijn verplichtingen geeft ons het 
recht de uitvoering van elke overeenkomst of verplichting op te schorten en/of de overe-
enkomst te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding te vorderen.

10. Betaling
10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich over een periode langer dan of indien 
het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Bohle Benelux BV daarvoor in 
aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling in termijnen vorderen. Bohle 
Benelux  BV is gerechtigt, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldo-
ende zekerheid te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen de daarvoor afgesproken termijn, in 
Euro‘s (€).
10.3 Indien een langere credietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toe-
gestemd, of deze termijn ten onrechte wordt overschreden, is de opdrachtgeven rente 
over het faktuurbedrag verschuldigd naar 1% rente per maand of een gedeelte van een 
maand, ingaande op de datum van de opeisbaarheid van het faktuurbedrag.
10.4 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke BOHLE Benelux moet 
maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij 
orders onder de € 100,00 behoudt Bohle Benelux BV zich het recht voor een toeslag in 
rekening te brengen van € 8,00

11. Op alle transakties met Bohle Benelux BV is uitsluitend het Nederlandse recht van 
toepassing en eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de 
rechter van onze statutaire vestigingsplaats, met uitsluiting van alle andere arbitrerende 
en adviserende lichamen.

Algemene Voorwaarden Bohle Benelux BV
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1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle door 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bohle Benelux BV 
gedane aanbiedingen en/of geaccepteerde opdrachten en/of door ons te ver-
richten uitvoeringen, leveringen en/of overige diensten.
1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, 
tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
1.3 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene 
Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Bohle 
Benelux BV, van welke aard dan ook.

2. Offertes
2.1 Alle aanbiedingen zijn 4 weken tot na de dagtekening geldig, tenzij anders 
is aangegeven.
2.2 De omzetbelasting is bij de genoteerde prijzen nooit inbegrepen, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld.
2.3 Een bestelling bindt de opdrachtgever.
2.4 Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daarom-
trent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruike-
lijke, volgens de officiële voorschriften en normen toegestane toleranties; 
met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances 
in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de 
catalogi voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve 
voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nooit van 
zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3. Opdrachten
3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijk opdracht, van welke aard ook, schriftelijk 
of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere 
kosten met zich meebrengen dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbe-
vestiging kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening 
gebracht.
3.2 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestelling of gegeven 
opdrachten binden Bohle Benelux  BV pas na schriftelijke acceptatie.

4. Leveringen
4.1 Elke deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onder-
delen van een samengestelde opdracht, kan worden beschouwd als een op 
zichzelf staande transaktie met alle rechtsgevolgen van dien.
4.2 Levertijd wordt bij benadering opgegeven, vertraging of oponthoud is niet 
voor rekening van Bohle Benelux BV.
4.3 Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde zaken houdt Bohle Benelux 
BV zich het recht voor inklaring te bewerkstelligen van die zaken aan de 
opdrachtgever, dan wel door de overgave aldaar van die zaken aan de desbe-
treffende vervoerder.
4.4 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Bohle 
Benelux BV voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Bohle Benelux 
BV het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever 
geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een 
ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoudt van 
haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door de opdrachtgever aan Bohle 
Benelux BV verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.
4.5 Een transportverzekering is bij de transportkosten inbegrepen. Op grond 
van het hogere risico berekenen wij bij glaslevering 3% extra van de goe-
derenwaarde voor een aparte glasbreukverzekering. Glas wordt vanaf ca. 10 
platen in een kist vervoerd, daaronder wordt het versneden en per pakket-
dienst verstuurd.

5. Verzending
5.1 Alle goederen worden verzonden met een door Bohle Benelux BV aange-
wezen vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.

6. Overschrijding leveringstermijn.
6.1 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, van welke aard dan 
ook, ontslaan Bohle Benelux BV van het nakomen van de overeengekomen 
termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoof-
de enig recht op vergoeding van kosten schaden of interessen heeft.

6.2 Ingeval van overmacht zal Bohle Benelux BV daarvan zo snel mogelijk 
bericht geven aan de opdrachtgever.
6.3 De met Bohle Benelux BV overeengekomen leveringstermijnen zijn door de 
opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te 
merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7. Reclames
7.1 Reclames zijn steeds schriftelijk en binnen 14 dagen na uitvoering van de 
opdracht mogelijk. Bohle Benelux BV is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- 
en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen 
en/of prospectie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil in uitleg van 
offertes, opdrachtbevestigingen of prospecties geldt de uitleg van Bohle 
Benelux BV als bindend.
7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeu-
ring van de gehele geleverde partij.
7.3 Goederen die teruggezonden worden omdat zij niet gebruikt kunnen wor-
den door een fout van de opdrachtgever, moeten ten alle tijden franco terug-
gezonden worden. Eventuele kosten die Bohle Benelux BV maakt door of voor 
terugname van geleverde goederen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.4 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovenvermelde termijn hadden 
kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddelijk na constatering, (doch 
uiterlijk 90 dagen na ontvangst van de zaken) aan Bohle Benelux BV worden 
gemeld, terwijl de be- of verwerking van de betreffende materialen onverwijld 
worden gestaakt.
7.5 Opdrachtgever zal alle, door Bohle Benelux BV voor onderzoek van de 
reclame, gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van 
monstermateriaal en/of door Bohle Benelux BV de gelegenheid te geven ter 
plaatse een onderzoek in te stellen of te laten instellen naar de kwaliteit en/
of kwantiteit van de geleverde prestatie.
7.6 Indien Bohle Benelux BV een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, 
zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijke gebleken zaken kosteloos te 
herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te 
stellen korting op de koopprijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de 
opdrachtgever op verzoek van Bohle Benelux BV de ondeugdelijk bevonden 
zaken op de goedkoopste manier retourneren.
7.7 Meer verplichtingen dan uit dit hoofstuk voortvloeien heeft Bohle Benelux 
BV niet. (Met name zal zij niet aansprakelijk zijn voor de indirecte- of bedrijf-
schade, die mocht ontstaan door niet levering, verkeerde levering of een 
gebrek aan het geleverde.)
7.8 Ten onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking van en voor het 
risico van de opdrachtgever, eventuele vervoerskosten en opslagkosten zijn 
voor rekening van de opdrachtgever.
7.9 BOHLE Benelux BV is nimmer gehouden een verdergaande garantie te ver-
strekken dan de door de fabrikant van de geleverde zaken aan Bohle Benelux 
BV verstrekte garantie.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Bohle Benelux BV draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe 
ook genaamd en door welke oorzaak ook, anders dan tengevolge van opzet of 
grove schuld.

9. Eigendomsvoorbehoud/stil pandrecht
9.1 De eigendom van de te leveren zaken gaat niettegengaande feitelijke afle-
vering pas op de opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen uit welken hoofde 
dan ook aan Bohle Benelux  BV verschuldigd is, aan haar heeft voldaan. Wij 
hebben daarnaast een stil pandrecht op al hetgeen geleverd en wel voor de 
waarde die de opdrachtgever aan ons verschuldigd is. Tevens heeft Bohle 
Benelux BV een verlengd eigendomsvoorbehoud, zodat wanneer de opdracht-
gever zijn schulden nog niet voldaan heeft, echter de goederen ontraceerbaar 
zijn, ook de betaalde goederen in beslag kan nemen. 
9.2 Bohle Benelux BV is ten alle tijde gerechtigd op ons eerste verzoek de 
geleverde materialen bij de opdrachtgever of diens houders weg te (doen) 
halen en in onze direkte of indirekte macht te brengen, indien de opdrachtge-
ver zijn verplichtingen jegens Bohle Benelux BV niet nakomt, of niet na dreigt 
te komen.
Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een 
niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 450,00 per elke dag.

Algemene Voorwaarden Bohle Benelux BV
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9.3 Het niet tijdig voldoen door de opdrachtgever aan zijn verplichtingen 
geeft ons het recht de uitvoering van elke overeenkomst of verplichting op 
te schorten en/of de overeenkomst te annuleren, onverminderd ons recht op 
schadevergoeding te vorderen.

10. Betaling
10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich over een periode langer dan 
of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Bohle 
Benelux BV daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling 
in termijnen vorderen. Bohle 
Benelux  BV is gerechtigt, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, 
vooraf voldoende zekerheid te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een 
opdracht te verlangen.
10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen de daarvoor afgesproken 
termijn, in Euro‘s (€).
10.3 Indien een langere credietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt 
toegestemd, of deze termijn ten onrechte wordt overschreden, is de opdracht-
geven rente over het faktuurbedrag verschuldigd naar 1% rente per maand of 
een gedeelte van een maand, ingaande op de datum van de opeisbaarheid van 
het faktuurbedrag.
10.4 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke BOHLE 
Benelux moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. Bij orders onder de € 100,00 behoudt Bohle Benelux BV zich 
het recht voor een toeslag in rekening te brengen van € 8,00

11. Op alle transakties met Bohle Benelux BV is uitsluitend het Nederlandse 
recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan 
het oordeel van de rechter van onze statutaire vestigingsplaats, met uitsluiting 
van alle andere arbitrerende en adviserende lichamen.
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Wat te doen bij transportschade?
 

 Verander a.u.b. niets aan de verpakking!
 Gebruik de goederen niet!
 Meld de schade bij de transportonderneming!
 Informeer direkt daarna Bohle.
 Let erop dat u bij het tekenen goed kijkt hoeveel pakketten er op de bon stan, en hoeveel u er ontvangt! Latere reklamaties tegen  

 missende colli´s zijn anders niet mogelijk.

Weiger dan het pakket aan te 
nemen, of vermeld de schade op 
het afleveringsformulier. Meldt 
het bij het verantwoordelijke 
depot.

Transport door:

Pakketdienst

Verpakking beschadigd: Verpakking onbescha-
digd, maar inhoud 

beschadigd:

Deze gegevens hebben 
wij nodig:

Onmiddelijk na het ontdekken het 
verantwoordelijke depot melden, 
omdat de verzekering anders niet 
meer geldt.

Schrijf het pakketnummer en 
het ordernummer op. Zonder die 
nummers is een regeling niet 
mogelijk.

Een bevestiging op laten stellen 
door postbode of de zending 
weigeren.

En schadebevestiging van de 
PTT. Zonder dit formulier is een 
regeling niet mogelijk.

Of de aaname weigeren of 
vermelden op het aanname 
formulier. Gelijk daarna het 
transportbedrijf bellen en de 
schade melden.

Bewaar een kopie van de 
ontvangstbevestiging met de 
stempel van het bedrijf.

Post

Transportbedrijf

Het desbetreffende postkantoor 
op de hoogte stellen en binnen 
24 uur het poststuk in originele 
staat bij het postkantoor terug-
brengen.

Direkt het transportbedrijf op de 
hoogte stellen omdat anders de 
verzekering niet meer geldt.
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Zo bereikt u Bohle
Bohle Benelux B.V.

Bohle Online-Shop  www.bohle.nl
Telefonische bestellingen  +31 318 553151
Fax  +31 318 519859
E-mail  info@bohle.nl

Nieuweweg Noord 314 B - 20 
3905 LX Veenendaal

Kantooruren
Maandag t/m donderdag  8.00 - 17.00
Vrijdag  8.00 - 14.30





Glas en handwerk
Voor professionals in glas
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Bohle Benelux B.V.
Nieuweweg Noord 314 B - 20
NL-3905 LX Veenendaal

T +31 318 553151
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