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Verifix® glasverlijmtafel
Perfecte glasverlijming met systeem
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Verifix® glasverlijmtafel
VOOR DE PERFECTE GLASVERLIJMING

Om te zorgen dat u gelijk aan de slag kunt, hebben wij 3 verschillende 
sets samengesteld. Deze bieden een duidelijk prijsvoordeel t.o.v.. de 
aankoop van afzonderlijke producten.

Mocht u andere wensen hebben ten aanzien van de sets dan stellen 
wij deze graag met u samen!

• BO 5590100 (Set 1) - Basisuitrusting voor 90° verlijmingen
• BO 5590200 (Set 2) - Uitgebreide uitrusting voor 45° en 90° verlijming
• BO 5590300 (Set 3) - Volledige uitrusting voor 45° en 90° verlijming

BO 5590000 Basistafel 1 stuk 1 stuk 1 stuk

BO 5591110 Lamphouder voor UVA-star 45°/90° 1 stuk 2 stuks 2 stuks

BO 5591200 Neerhouder 2 stuks 2 stuks 2 stuks

BO 639.1 Hoekzuiger Verifix® pro 90° 1 set - 1 set

BO 639.3 Hoekzuiger Verifix® pro 45° - 1 set 1 set

BO 5591300 Verstekaanslag 45° (tafelvariant) - 2 stuks 2 stuks

BO 5500380 Verifix® UVA-Star 500 - - 1 stuk

BO 5500390 Verifix® UVA-Star 1410 - - 1 stuk

COMPONENTEN SET 1 SET 2 SET 3

BO 5590100 BO 5590200 BO 5590300

Bohle is al meer dan 20 jaar pionier op het gebied van uv-verlijming. Dat geldt niet alleen voor de hoogwaardige
verlijmproducten van het bedrijf zoals uv-lijmen, uv-lampen voor de uitharding of beslag en de ervaren toepassingstechnologie,
maar ook in bijzondere mate voor de hulpmiddelen, die de verlijming en een eenvoudig, optimaal verlijmingproces mogelijk
maken. Na de succesvolle fixeerhulpen Verifix® hoekzuiger pro voor de 90- en 45-° verlijming, brengt Bohle nu de Verifix®

verlijmtafel op de markt, die ontwikkeld is voor precieze series en individuele glas/glas verlijmingen. Verlijmingen, die tot 
nu toe als moeilijk golden, worden met de Verifix® verlijmtafel eenvoudig en zeker.

In het bijzonder bij problematische 45° verlijmingen komen de voordelen van de verlijmtafel naar voren:
Door flexibel positioneerbare verstekaanslagen en neerhouder kunnen de verlijmkanten exact ten opzichte van elkaar
gepositioneerd worden. Met behulp van de meegeleverde Verifix® hoekzuiger pro kan lijm met een lage en hoge viscositeit
in de exacte laagdikte opgebracht worden. De slimme lamphouder positioneert de uv-lamp in de juiste hoek en afstand
tot het lijmoppervlak en zorgt zo voor een gelijkmatige uitharding van de gebruikte lijm.

Poten met
hoogteverstelling

3 uitvoeringen - aan u de keus
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Neerhouder
Voor fixering van glasplaten 
op de verlijmtafel

Lamphouder
Voor positionering van een UVA-star 
buislamp aan de verlijmtafel

Koffer
Voor het bewaren van de 
hoekzuiger Verifix® Pro

Hoekzuiger Verifix® Pro
Voor exact positioneren

Bijzonder stabiele
uitvoering!

Verstekaanslag
Voor gebruik bij 45°
verstekverlijmingen

Met de Verifix® verlijmtafel wordt een tot nu toe onbereikte procesnauwkeurigheid mogelijk: Aan de ene kant door de hoge
nauwkeurigheid en eenvoudige bediening, aan de andere kant door het consistente verloop dat een grote mate aan zekerheid
biedt.
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45° verlijming
VERIFIX® GLASVERLIJMTAFEL

90° verlijming

Prijzen en actuele tekeningen vindt u in de online shop.
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Componenten

OMSCHRIJVING ART. NR.

90° Set met 2 stuks BO 639.0 BO 639.1

45° Set met 2 stuks BO 639.2 BO 639.3

ART. NR.

BO 5590000

ART. NR.

BO 5591200

Hoekzuiger Verifix® pro

Verifix® basis verlijmtafel

De hoekzuiger Verifix® pro is een 
top-product in het bereik positioneer- en 
fixeerhulpen voor glasverlijmingen. Vooral 
bij verstekverlijmingen, die bij meubel- en 
vitrinebouw veel ingezet worden, biedt de 
hoekzuiger Verifix® pro grote zekerheid 
tegen trillingen en verschuivingen – zowel 
bij hoek- alsook kant-verlijmingen. Exacte 
instelling van de voeg mogelijk (=laagdikte 
van de lijm) Extreem stabiele uitvoering

Met de Verifix® verlijmtafel wordt een tot nu toe onbereikte proceszekerheid bij uv-verlijming 
mogelijk: aan de ene kant door nauwkeurigheid en het eenvoudige gebruik, aan de andere kant 
bieden consistente en steeds terugkerende handelingen een grote mate aan veiligheid. Door 
flexibele positioneerbare aanslagen en neerhouders (optioneel) in de rails kunnen de glasdelen exact 
gepositioneerd worden. De basis-verlijmtafel is verkrijgbaar in verschillende lengtes en breedtes 
en kan naar wens voorzien worden van praktisch toebehoren. Het precies produceren van grotere 
objecten of de inrichting van meerdere werkplekken aan één tafel is hiermee geen probleem meer.

 lengte: 182 cm · breedte: 93 cm · hoogte: 90 cm · versie: 2 rails

Verifix® lamphouder Verifix® neerhouder
Voor het fixeren van glasplaten op de 
verlijmtafel.

Voor positionering van een uva-star buislamp 
aan de verlijmtafel BO 559000, bij de 
verlijming van 90° stootkantenverlijming 
en 45° verstekverlijming.

ART. NR.

BO 5591300

ART. NR.

BO 5591110

Verifix® verstekaanslag 45° 
(tafelvariant)
Voor gebruik in combinatie met de hoekzuigers 
Verifix® Pro BO 639.2/3 voor 45° verlijmingen.

VERIFIX® GLASVERLIJMTAFEL

Meer producten en informatie op www.bohle-group.com
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45° Verklebung

Naast de basis verlijmtafel van 182 x 93 x 90 cm biedt Bohle 6 andere formaten aan. Zo kunt u de optimale werkplek 
creëren voor het verlijmen van uw objecten. Bij kleinere objecten kunnen aan een grotere tafel meerdere werkplekken 
ingericht worden.

De tafels met afwijkende maten zijn niet uit voorraad leverbaar en worden geleverd zonder toebehoren. Deze worden 
speciaal voor u vervaardigd. De productietijd bedraagt ca. 6-8 weken. Afhankelijk van de grootte van de tafel zijn er 
bepaalde leveringsvoorwaarden, zo kan er bijvoorbeeld een heftruck ter plaatste moeten zijn. Wij bespreken dit graag 
met u bij de bestelling.

De uitvoering van een speciale verlijmtafel stemmen wij uiteraard individueel met u af.

Extra rails voor neerhouders
Voor fixering van het glas

Onderbroken schap
Voor eenvoudige montage

Extra steunvoeten
Voor stabilisatie

VERIFIX® GLASVERLIJMTAFEL

Afwijkende maten

LENGTE · BREEDTE · AANTAL RAILS ART. NR.

1 m · 2,5 m · 3 BO 5590010

1 m · 3 m · 4 BO 5590020

1 m · 3,5 m · 4 BO 5590030

1,5 m · 2,5 m · 3 BO 5590040

1,5 m · 3 m · 4 BO 5590050

1,5 m · 3,5 m · 4 BO 5590060

Prijzen en actuele tekeningen vindt u in de online shop.
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Verifix® UVA-Star
BUISLAMPEN

AANSLUITING · GOLFLENGTE · EFFECTIEVE LENGTE · BESCHERMING ART. NR.

220 - 240 V · 50/60 HZ, 18 Watt · 315 - 400 Nm · ca. 500 mm · 2, IP 54 · CE-teken BO 5500380

100 - 120 V · 50/60 HZ, 18 Watt · 315 - 400 Nm · ca. 500 mm · 2, IP 54 BO 5500381

220 - 240 V · 50/60 HZ, 36 Watt · 315 - 400 Nm · ca. 1110 mm · 2, IP 54 · CE-teken BO 5500385

100 - 120 V · 50/60 HZ, 36 Watt · 315 - 400 Nm · ca. 1110 mm · 2, IP 54 BO 5500386

220 - 240 V · 50/60 HZ, 58 Watt · 315 - 400 Nm · ca. 1410 mm · 2, IP 54 · CE-teken BO 5500390

100 - 120 V · 50/60 HZ, 58 Watt · 315 - 400 Nm · ca. 1410 mm · 2, IP 54 BO 5500391

• Alle lengtes verkrijgbaar in 120 of 230 V
• Witlichtlampen met golflengte 315 - 400 nm
• Beschermbuis en lamp snel en eenvoudig uitwisselbaar
• Vol vermogen na een opwarmtijd van slechts 10 minuten
• Geschikt voor uitharding van uva- en lichtuithardende acrylaatlijmen
• Bijzonder aanbevolen voor het spanningsvrij uitharden van langere 
 glas-glas verlijmingen

Producthighlights

De Verifix UVA-star buislampen combineren de nieuwste techniek met een innovatief design. Door het gebruik van “T8”-lampen 
wordt een hoger uva-vermogen behaald – bij duidelijk lager stroomverbruik. De hoogwaardige, elektronische voorschakelaar is nu 
in de lampbehuizing geïntegreerd. Hierdoor zijn de Verifix® uva-star buislampen nog eenvoudiger en comfortabeler in het gebruik.

Meer producten en informatie op www.bohle-group.com
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