
 

Hoekzuiger Verifix Pro 45°
Preciese verstekverlijmingen



Hoekzuiger Verifix Pro 45° 

Preciese positionering
Het gebruik van de Verifix pro 45° is verassend eenvoudig. Uniek is de nieuwe aanslag. Daarmee 
laat de hoekzuiger zich aan een 45° geslepen glaskant positioneren, zodat de loodrechte glas-
plaat direct in de juiste positie gebracht kan worden. Wanneer de glasplaten met de hoekzuiger 
Verifix® Pro 45° in de gewenste positie gebracht zijn, kan de verticale plaat opgelicht worden en 
met hulp van een voelmaat de voegnaad exact bepaald worden.Zo wordt de ideale laagdikte van 
de lijm gedefinieerd. Door het omzetten van de hefboom kan de verticale plaat meer opgelicht 
worden, zodat ook middel- of hoogviscose lijmen zonder problemen aangebracht kunnen worden. 
Hierna laat u de plaat weer langzaam in de opgeslagen positie zakken. Dan kan de vooruithar-
ding plaatsvinden. Vóór de einduitharding worden de fixeerhulpen verwijderd door het omzetten 
van de hefboom.

»	Details,	die	u	overtuigen	«
 Instelling op de tiende millimeter
 ”Opslaan” van de posities voor reproduceerbare series
 Hoogwaardige zuigers voor betrouwbare houvast
 Lifter-hefboom voor het oplichten van de verticale glasplaat 
 Made in Germany

Instelling op de tiende millimeter
De hoekzuiger Verifix® Pro 45° bestaat uit twee haakse, tegen elkaar aanliggende zuigers (90 mm
doorsnede). Door middel van twee precisiestelschroeven kunnen de zuigers tot op een tiende van
een millimeter ingesteld worden. Hierdoor kunt u de voegbreedte van de lijm traploos instellen. 
Zo kunt u foutloos werken en voldoen aan uw hoge kwaliteitseisen.
De extra stabiele uitvoering van de nieuwe montagehulp zorgt voor hoge belastbaarheid en
betrouwbaarheid – Dit is een belangrijke factor met het oog op kostenefficiëntie.

Verstekverlijmingen
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° verstek-
kanten snel en precies tegen elkaar gepositioneerd worden. Moeizaam en tijdrovend passen en 
meten is nu verleden tijd!

Exacte positionering door parallelle
inzet van meerdere zuigers. 

Fijne instelling door precisiestel-
schroeven

Aanslag 45° voor preciese positione-
ring



Geëloxeerd aluminium
Voor hoge belastbaarheid
en buigstijfheid.

Hoogwaardige zuigschijven
Voor de veilige houvast van grotere
glasplaten.

Precisiestelschroeven
Voor het traploos instellen van benodigde voegbreedte
voor de optimale laagdikte.

Lifter-hefboom
Voor het oplichten van de verticale  
glasplaat. Daarmee kunt u ook  
middelen hoogviscose lijmen  
probleemloos verwerken. 

Aanslagklauw
Voor een precieze 
en reproduceerbare 
serieproductie.

Hoogste precisie en eenvoudig gebruik

Verstekaanslag 
voor preciese positionering

Hoogwaardige zuigschijven
Voor de veilige houvast van grotere
glasplaten.
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Netherlands

Bohle Benelux B.V.
Nieuweweg Noord 314 B - 20
NL-3905 LX Veenendaal

T +31 318 553151
F +31 318 519859
info@bohle.nl

Hoekzuiger Verifix Pro 45°

Art.-nr. Beschrijving 

BO 639. 2 Hoekzuiger Verifix® Pro 45°  

BO 639. 3 Set met 2 stuks BO 639.2

De hoekzuiger Verifix Pro 45° voor verstekverlijmingen is een top-product onder de positioneer- en 
fixeerhulpen voor glasverlijming. Vooral bij UV-verlijmingen in de meubel- en vitrinebouw, biedt 
de hoekzuiger Pro 45° grote zekerheid tegen trillingen en verschuivingen. Exacte instelling van de 
voegbreedte is mogelijk (=dikte lijmlaag).

Art.-nr. Beschrijving 

BO 639. 4 Verstekaanslag, Set met 2 stuks  


