
BO 53 016 12

Flex diamantsåg 



Enkelt "klick system" för monte-
ring av rostfri glidsula med filt

För säker, ren, pålitlig och 
exakt sågning av säkerhetsglas 

Modern teknologi i en solid , pålitlig  modell
Den beprövade, speciella robusta Flex teknologin har sammankopplats med Bohle´s  know-how
inom glasbearbetningen till det specifika materialbehovet.  Det speciellt utvecklade 
diamantsågklingan ger inte bara en möjlighet att såga PVB laminat, utan att även ge en verkligen
god skärkvalité, utan att som brukligt ge urslag i glaset.  Därför ger denna såg lite 
efterbearbetning och inget extra materialsvinn. 

Ett optimalt varvtal för glassågning i kombination med en effektiv kylning,  garanterar likformiga
termiska villkor utan inverkan av negativa spänningar som annars kan uppträda i glaskanten. 

» Övertygande detaljer «
Kraftfull, högkvalitativ motor
Steglös justering av sågdjupet
Klingskydd och anläggningsplatta av lättmetall

Gummihuv skyddar att vattenstänk tränger in
Vattenförsörjning för effektiv kylning av sågklingan 
Snabbkoppling av mässing för anslutning av ½“ vattenslang

Den första handcirkelsågen för laminerat glas i samma klass som en 
stor radialsåg 
Både i utförande och skärkvalité, erbjuder denna nya maskin bearbetningsmöjligheter , som till 
nu endast varit möjliga med dyra och komplicerade industrisågar. 

Redan med standardutrustningen erhåller ni en bra skärstyrning med parallellanslaget.  
De extra tillbehören, styrskenan, och sugkopparna, tillåter exakt skärning av långa glas.

Rostfri glidsula försedd med filt
skyddar glasytan mot repor

Exakta skär med styrskena och sugkoppshållare



BO 53 016 12

Flex diamantsåg
Diamantsågblad BO 53 016 11
Nyckel för att byta sågblad
Parallellanslag
Förvaringslåda av plast, Systainer
Inbyggd förvaringslåda
Glidplatta av rostfritt stål och försedd med filt, 
skyddar glasytan från repor 

Ingår i leveransen:

I standardtillbehören 
ingår mycket extra 

Tekniska data:
Speciellt diamantsågblad för planglas med eller utan PVB-folie 150 mm/22,2 mm
Varvtal obelastad 6200 v/min
Förbrukad effekt 1400 watts
Utgående effekt  840 watts
Vikt 4.5 kg

Parallellstopp med steglös inställning
av skärdjup

Sågblad

Speciell uppmärksamhet har gets åt säkerheten vid arbete med denna maskin, såsom PRCD säkerhetsströmbrytare såväl som kling-
skydd  och glidplatta av lättmetall. 

Flex diamantsågblad för laminerat glas BO 5301612 är avsett för raka skär i laminerat säkerhetsglas  eller glasskivor upp till 40 mm
tjocklek.  

Ett parallellanslag löper i glidplattan och fixeras med två T-skruvar efter behov. 
Den inkluderade glidplattan av rostfritt stål och försedd med filt, skyddar glasytan från repor. Den placeras på basplattan och vinklas 
in i avsedda spår. 
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Parvis
Skyddar styrskenan att glida på slät
eller våt glasyta, stabila Bohle 
sugkoppshållare, robust aluminium
konstruktion

Sugkoppshållare för styrskenaSegmenterat diamantsågblad
Avsedd för alla vanliga plana glas med
eller utan PVB-film D=150 mm, hål
22,2 mm

Styrskena ,gjord av aluminium, som en
hjälp vid sågning av raka skär, längd
800 mm

Styrskena

Sverige

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3
SE - 14175 Kungens Kurva

T 08 - 449 57 50
F 08 - 449 57 59

info@bohle.se

Förbindning för styrskena
Förbindning för styrskena, för att 
sammanfoga 2 skenor


