
 Grote onderdelen eenvoudig en veilig positioneren
 Snelle en exacte positionering
 Geschikt voor alle gladde oppervlakken

Veribor® platenspanner
Stabiele bouwwijze voor hoge draagkracht
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Art. nr. spanbreedte · breedte · lengte

BO 650.20 5 - 130 mm · 218 mm · 715 mm

Grote onderdelen eenvoudig en veilig positioneren
Grote, zware platen met de hand positioneren of exact en vlak verbinden, is niet eenvoudig met de hand.  Met de Veribor® 
platenspanner kan de perfecte positie bepaald en eventueel gecorrigeerd worden, zonder dat het geheel verschuift.

De Veribor® platenspanner is het ideale gereedschap om groot plaatmateriaal gecontroleerd en millimeternauwkeurig te 
spannen, openen en sluiten. Om vast te zetten worden de zuigers op het oppervlak gezet. Met een paar pompbewegingen 
wordt een onderdruk met maximaal vacuüm en hoogste horizontale spankracht tot 1.200 N bereikt.  De veiligheid van het 
vacuüm kan middels een rode ring op de pomp gecontroleerd worden. Bij vacuümverlies kan de onderdruk opnieuw opgebouwd 
worden door de pomp opnieuw te bedienen, zonder de platenspanner van de ondergrond los te maken. 

Veribor® platenspanner

Veribor® platenspanner

Producteigenschappen
 Pompenzuigers 
 Controlefunctie van de houdkracht
 Ventiel voor het verbreken van het vacuüm
 Verstelschroeven voor snelle afstandspositionering
 Draadspindel voor exacte postionering
 Excenterhefboom voor afstelling van de hoogte
 Stabiele bouwwijze voor hoge spankracht

Snelle en exacte positionering
Met geleidingsprofielen en een draadspindel kan het materiaal 
gecontroleerd en precies samengetrokken of uit elkaar gedrukt worden. 
Door het losdraaien van de snel-verstelschroef kunnen de pompzuigers 
snel langs de geleidingsprofielen verschoven worden. Hoogteverschil kan 
met de excenterhefboom aan de zijkant gecompenseerd worden.   Dankzij 
de stabiele geleidingsprofielen en de hoogwaardige rubberschijven blijft 
de platenspanner ook bij hoge spankrachten ook op gelijk niveau waardoor 
u zeer precies kunt werken.

Geschikt voor alle gladde oppervlakken
De platenspanner is geschikt voor alle vlakke en gasdichte oppervlakken 
zoals glas, kunststof, metaal, gecout hout, marmer etc.
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