
Liftmaster Quadro
Maximale veiligheid, maximale flexibiliteit.

Eerste accu-
hefinstallatie met 
GS-markering
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De nieuwe hefsystemen van de Liftmaster Quadro serie van Bohle zetten 
nieuwe standaards in vacuümheftechnologie: het innovatieve bedienings-
concept, de snelle wisseling van de accu en de hoge veiligheidsnormen 
maken deze hefsystemen betrouwbare installatiepartners voor binnen 
en buiten. Ze worden gebruikt op bovenloop- en
mobiele kranen. Vier optionele verlengarmen onderstrepen het 
modulaire ontwerp van de systemen en maken ze flexibel in het gebruik.

Maximale flexibiliteit
Het gebruik van maximaal vier verlengarmen en de afneembare zuigers 
zorgt ervoor dat het systeem optimaal kan worden aangepast.  aan 
verschillende inbouwsituaties. De aard van de zuigschijven garandeert 
een eersteklas hechting en een lange duurzaamheid. De hele hefinstalla-
tie kan 360° worden gedraaid (12-voudig vergrendelbaar) en is traploos 
draaibaar over 90° graden.

Dankzij de krachtige accu, die moeiteloos kan worden verwisseld, en de 
mobiele oplader voor de bouwplaats is de hefinrichting zonder onder-
breking gebruiksklaar.

• Stabiele greep rondom

• 360° draaibaar en
 90° draaibaar

Het flexibele,
modulaire systeem
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• Stabiele greep rondom

• Vier optionele 
 verlengarmen

• Afneembare zuigers

• Ononderbroken gebruik
 door wisselbare accu
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Bohle zet nieuwe maatstaven op het gebied van veiligheid: In het bijzon-
der het innovatieve bedienconcept maakt het dragen van lasten tot 800 
kg veiliger. De doorlopende greep, alsmede een gepatenteerd, centraal 
geplaatst bedieningspaneel zorgt voor een veilig en eenvoudig gebruik - 
ongeacht vanaf welke kant de operatie plaatsvindt. Alle leidingen en ka-
bels zijn beschermd in de behuizing, zodat het risico op schade zo goed 
als uitgesloten is. Optische en akoestische signalen waarschuwen voor 
lage batterij- en vacuümniveaus. Bovendien belooft het dubbele circuit 
volgens EN13155 extra betrouwbaarheid bij aanzuigen en vasthouden.

De twee modellen Liftmaster Quadro 400 Pro en Liftmaster Quadro 800 
Pro zijn extern gekeurd door TÜV Nord en voorzien van GS-markering. 
Het systeem wordt hierdoor regelmatig onderworpen aan product- en 
fabricagecontroles.

• TÜV getest en gecertificeerd met GS-markering voor 
 geteste veiligheid (Liftmaster Quadro 400 Pro en 800 Pro)

• Dubbelcircuit vacuümsysteem volgens EN13155

• Alle kabels en leidingen in de behuizing

• Stabiele greep rondom 
 

• Optische en akoestische waarschuwingssignalen

• Spatwaterdicht volgens IPX4

Doordachte  
veiligheid

Liftmaster Quadro 400 Pro en 800 Pro
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VEILIGE GREEP 
Rondom het apparaat

MOBIELE  
VERLENGINGSARMEN

GEPATENTEERD BEDIENINGSYSTEEM
Met slimme beveiliging

Liftmaster 
Quadro 800 Pro
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BO B80DA8

DIGITALE ACCUWEERGAVE

BORGPEN

DIGITALE TEMPERATUURWEERGAVE

BORGPENNEN
Om de installatie te zwenken

VEILIGE GREEP 
Rondom het apparaat

GEPATENTEERD BEDIENINGSYSTEEM
Met slimme beveiliging

KRAANARM

VACUÜMWEERGAVE

WAARSCHUWINGSLAMPEN
Bij laag vacuüm en accuduur
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Voor de Liftmaster Quadro hefsystemen is een praktisch transsporton-
derstel met optionele zwenkwielen verkrijgbaar. Het biedt ruimte voor 
het basissyteem en voor de vier armen en vereenvoudigt zowel veilig 
vervoer in het voertuig als ruimtebesparende opslag in de werkplaats of 
op de bouwplaats.

Wij beantwoorden uw vragen graag!

Mobiel onderweg

+31 318 553151

info@bohle.nl
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Liftmaster Quadro 300
BO B30DA4

Liftmaster Quadro 600
BO B60DA8

LIFTMASTER QUADRO

300 kg

600 kg

•  Verdubbeling van de draagkracht 
 door 4 optionele verlengarmen 
 (BO 88.W0280)

• Diameter zuiger 305 mm

• Draagkracht per zuiger 75 kg

• Waarschuwingssysteem met signaallamp  

• Inclusief 1 accu
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Liftmaster Quadro 400 Pro
BO B40DA4

Liftmaster Quadro 800 Pro
BO B80DA8

400 kg

800 kg

LIFTMASTER QUADRO PRO

•  Verdubbeling van de draagkracht 
 door 4 optionele verlengarmen 
 (BO 88.AL360)

• Diameter zuiger 360 mm

• Draagkracht per zuiger 100 kg

• Digitale weergave van buitentemperatuur

• Waarschuwingssysteem met 4 signaallampen
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Toebehoren
Verlengarm incl. zuignap Ø 305 mm voor Liftmaster Quadro

Voor toepassingen die een grotere zuigplaatafstand vereisen om de overhang van het materiaal te 
minimaliseren. Om het draagvermogen met 300 kg te verhogen, zijn vier stuks nodig.
 

Verlengarm incl. zuignap Ø 360 mm voor Liftmaster Quadro

Voor toepassingen die een grotere zuigplaatafstand vereisen om de overhang van het materiaal te 
minimaliseren. Om het draagvermogen met 400 kg te verhogen, zijn vier stuks nodig.

Transportrek

Het praktische transportrek voor de Liftmaster Quadro serie. Het biedt ruimte voor zowel het 
basissysteem als de vier verlengarmen en vereenvoudigt zowel het veilige transport in het voertuig als 
de ruimtebesparende opslag in de werkplaats of op de bouwplaats.

Hydraulische remcilinder

De optionele „remcilinder“ is een tweezijdig werkende hydraulische rem. Het voorkomt het ongewild 
omslaan van de lading bij het zwenken, van zowel de verticale als de horizontale stand, alsook van 
horizontaal naar verticaal. De remcilinder is ondergebracht in de ruimtebesparende kraanarm van de 
Liftmaster Quadro hefinstallatie.

OMSCHRIJVING ART. NR.

Transportrek BO 88.112

Zwenkwielen voor transportrek BO 88.113

Dekzeil voor transportrek SP 88.B051
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Accu 12V 3AH
 

Lader 230-12V  

De lader voor de Liftmaster Quadro accu SP 88.B0214 is ontworpen voor een optimale, snelle en 
gelijkmatige oplading van de accu. De kwaliteit van de accu‘s blijft gelijk en garandeert een lange 
levensduur.

ART. NR.

SP 88.B0214

ART. NR.

SP 88.BO254
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Toebehoren

Hijsband

Met deze hijsband kan (afhankelijk van de kraan) de afstand tussen de hefinstallatie en de kraan 
vergroot worden.

ART. NR.

Draagkracht 2000 kg / EN 1492-2 BO 88.115

Zuignap Ø 305 mm voor Liftmaster Quadro

met dichtlip - max. belasting 75 kg met dubbele beveiliging
 

Zuignap Ø 360 mm voor Liftmaster Quadro Pro  

Speciaal ontwikkelde zuignap voor verticaal heffen met een groot contactoppervlak met de lading.
Materiaal NBR zwart, 50 Shore. Bijzonder geschikt voor gebruik op glas, kunststoffen, hout, steen en 
metaal. Draagvermogen 100 kg met dubbele beveiliging.

Beschermhoes voor zuigers

Beschermt de zuigers tegen vuil en schadelijke uv-straling. Verstelbaar voor zuigers 
van ø 180 tot 360mm

ART. NR.

BO 6049646

ART. NR.

SP 88.B0275
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Bohle Worldwide

www.bohle.com

Germany

Bohle AG · Head Office
42781 Haan
T +49 2129 5568-100
info@bohle.de

China

Bohle Trading Co., Ltd
Tianhe District, Guangzhou
T +86-20-38105870 
jiang.du@bohle.de

France

Bohle AG · Departement Français
42781 Haan, Germany 
T +49 2129 5568-222/223/224
france@bohle.de

Russia

Bohle Санкт Петербург
198020 Санкт Петербург
T +7 812 4452792
info@bohle.spb.ru

Sweden

Bohle Scandinavia AB
14175 Kungens Kurva
T +46 8 449 57 50
info@bohle.se

Austria I Hungary
Slovenia
Bohle GmbH
1230 Wien
T +43 1 804 4853-0
info@bohle.at

Croatia

Bohle d.o.o.  
51000 Rijeka
T +385 051-329-566 
info@bohle.hr

Italy

Bohle Italia s.r.l.
20071 Vermezzo con Zelo (MI)
T +39 02 94967790
info@bohle.it

Spain I Portugal

Bohle Complementos del Vidrio S.A.U.
08907 L´Hospitalet (Barcelona)
T +34 932 615 361
info@bohle.es

United Kingdom  

Bohle Ltd.
Dukinfield, Cheshire, SK16 4PP
T +44 161 3421100
info@bohle.ltd.uk

Benelux

Bohle Benelux B.V.
3905 LX Veenendaal
T +31 318 553151
info@bohle.nl

Estonia

Bohle Baltic
13619 Tallinn
T +372 6112-826
info@bohle.ee

Russia

Bohle Москва
108811 Москва
T +7 495 230-94-00
info@bohle.ru

South Africa

Bohle Glass Equipment (Pty) Ltd.
2125 Gauteng
T +27 11 792-6430
info@bohle.co.za

USA

Bohle America
Charlotte, NC 28273
T+ (877) 678-2021
info@bohle-america.com
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