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70 år av 
ingenjörskonst
Veribor® är ett kvalitetsvarumärke från Bohle Group sedan 1953. Den 
unika kompetensen inom produktutveckling bygger på årtionden av 
erfarenhet. Den sofistikerade vakuumtekniken med särskilt fokus på 
hög säkerhet och ergonomi  är vad våra produkter står för. Dessutom 
upprätthåller Bohle högsta kvalitetsstandarder redan vid valet av 
råvaror och vid den skonsamma tillverkningsprocessen.

Bohles utvecklingsarbete kräver laganda. Våra kolleger inom 
konstruktion, industridesign och produktledning arbetar tillsammans 
för att uppnå bästa möjliga funktionalitet, design och säkerhet. 
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SÄKER 
Tack vare större sugplattor fördelas trycket 
optimalt på sugplattans yttre greppområde.

LÄTT ATT HANTERA 
Vipparmens breda kontaktyta ger bästa 
möjliga kraftöverföring och gör den lättare 
att vrida – oavsett om det sker med tummen 
eller hela handflatan.

INDIVIDUELL 
Beroende på användning kan den tredje 
vipparmen enkelt vridas i 90° och på så sätt 
minska bredden på suglyftaren. Sammanlagt 
kan armen ställas in i tre olika lägen.

ROBUST 
Den stora mutterbrickan ger en perfekt kraft-
fördelning och på så sätt ännu mer stabilitet 
för vipparmen. 

BRA GREPP
Det tjockare handtaget är extra bekvämt att 
hålla i och ger mycket utrymme att greppa 
tack vare sitt upphöjda läge. 

”Det heter inte hantverk utan anledning. Veribor®-användare arbetar 
ju trots allt dagligen med händerna. Vi stödjer dem i deras arbete 
med hjälp av effektivt designade verktyg. Vårt mål var att utveckla en 
suglyftare i aluminium som skiljer sig från alla andra suglyftare på 
marknaden. Vi ville bokstavligen omdefiniera produkten. Inte bara vad 
gäller utseendet. Vi vill snarare sätta fokus på komfort och ergonomi 
inom hantverket.”

Veribor®  
aluminiumserie
Suglyftare i aluminium är robusta med lång livslängd. Kvalitetsproduk-
ter från Veribor® kräver en kontinuerlig vidareutveckling för att kunna 
anpassas till nya tillämpningsbehov och därmed underlätta arbetet. 
Komfort, ergonomi och design är de drivande krafterna bakom den nya 
aluminiumserien och resultatet talar för sig själv. De breda avstånden 
mellan sugplattorna framhäver den massiva konstruktionen, medan 
den diskreta designen står för rena linjer.

Marco Theissen, Industridesigner, Bohle
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GUMMI
Hemligheten bakom gummiplattan: Vi vet rätt grad av hårdhet för varje 
applikation - PAH -fri såklart.

BEKVÄM
Plastsuglyftare gör ditt arbete extra enkelt.

Alltid 
rätt val
Från början av Veribors® produktion i mitten av 1950-talet fram till idag 
tillverkar Bohle mer än 200 sorter av suglyftare och fixeringshjälpme-
del i premiumklass. Alla kommer till användning inom sina specifika 
områden beroende på bärkraft och på vilka ytor som ska transporteras. 
Bohle har en passande lösning för alla verksamheter och branscher: 
glasmästare, snickare, metallarbetare, inredningssnickare, plattsättare, 
fönstermontörer, monteringsföretag, trädgårds- och landskapsarki-
tekter, bilindustri, installatörer och många andra. Men en sak har alla 
Veribor®-suglyftare gemensamt: de högsta kraven på ett säkert arbete. 
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HÅLLBAR
Utvinningen av aluminium är visserligen  
energiintensiv, men som lättmetall kan  
den smältas till 100 % om och om igen  
och återvinnas.

ROBUST
Vi använder robust och stöttålig plast som tål 
mycket höga belastningar och används därför 
också för motorcykelhjälmar. Plasten är inte 
bara värme-, olje- och väderbeständig, utan 
även PAH-fri.

MASSIV
Massiv konstruktion i högkvalitativt alu-
minium – naturligtvis utan blylegeringar.
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Veribor® pumpsugare av plast i förvaringslåda  (f.d. BO 601BL)

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Veribor® pumpsugare av plast BO 601G

Reservpump-stång BO 601G.P

Reservventil BO 601G.V

Reservväska BO 601G.C

Reservsugplatta inkl. skyddshölje BO 614.01G

 Veribor® är ett kvalitetsmärke från Bohle Group. Alla produkter utvecklas 
och tillverkas i Tyskland – med särskild fokus på hög säkerhet och ergonomi. 
De är fria från cancerframkallande kolväteföreningar (PAH).

Typ av vakuumgenerering  Pumpaktiverade suglyftare

Bärkraft  120 kg

Lyftriktning  parallell

Material i suglyftare  plast

Ytgeometri  plan

Sugplatta  ø 213 mm

Antal sugplattor  1

Vakuumindikator  ja

GS certifierad  ja

Veribor® 
Pumpsugare
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Veribor® blue line pumpaktiverad lyftare med manometer, i väska

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

 Pumpsugare BO 601.1BL

 Säkerhetssugare gjord av stabil aluminium med hög lyftkapacitet 
för stora och tunga laster. Avsedd för alla material med slät, flat, lufttät 
yta såsom glas, plast, metall, belagt trä, marmor, etc. Vakuum erhålles 
genom pumpen på handtaget. Vakuumet visas hela tiden på manometern. 
Ytterligare pumpningar kan göras när som helst. Vakuumet är tillräckligt bara 
när manometerns visare står på grönt fält. TÜV provad och certifierad med 
GS märke. Mycket stor säkerhet då vakuumet kan avläsas hela tiden.

Veribor® suglyftare med handpump, i väska

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Pumpsugare BO 601

Reservsugplatta inkl. skyddshölje BO 614.01

 Glaslyftare tillverkad av robust aluminium med stor lyftkapacitet för 
hantering av tunga objekt.Avsedd för alla material med jämn, lufttät yta 
såsom glas, plast, metall, laminat, marmor, etc. vakuumet erhålles genom 
aktivering av pumpen. Vakuumet kan avläsas genom en markeringsring på 
pumpen. Om vakuumet är tillräckligt skall markeringsringen ej synas. Lyftare 
BO 601.45 är även för lätt struktuerade och böjda ytor.

Typ av vakuumgenerering  Pumpaktiverade suglyftare

Bärkraft  120 kg

Lyftriktning  parallell

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  plan

Sugplatta  ø 213 mm

Antal sugplattor  1

Vakuumindikator  ja

GS certifierad  ja

Typ av vakuumgenerering  Pumpaktiverade suglyftare

Bärkraft  120 kg

Lyftriktning  parallell

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  plan

Sugplatta  ø 214 mm

Antal sugplattor  1

Vakuummätare  ja

GS certifierad  ja
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Veribor® suglyftare med handpump, i väska

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Pumpsugare BO 601.2

Reservsugplatta SP 6825.05

 Lyftare tillverkad av kraftig aluminium med speciella gummiplattor för 
strukturerade eller böjda ytor. Avsedd för material med släta lufttäta ytor 
såsom glas, plast, metall, belagt trä, marmor etc. Vacuumet uppnås genom 
att först pressa lyftaren mot ytan, samtidigt pumpa med handpumpen.
Speciell fördel: Två specialkonstruerade tätningsringar som är oberoende 
av varandra försäkrar om en täthet mot många olika typer av ytor · Sugradie 
min. 500 mm

Typ av vakuumgenerering  Pumpaktiverade suglyftare

Bärkraft  80 kg

Lyftriktning  parallell

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  välvd · strukturerad

Sugplatta  ø 220 mm

Antal sugplattor  1

Vakuumindikator  ja

GS certifierad  ja

Veribor® suglyftare med handpump, i väska

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Pumpsugare BO 601.45

Reservsugplatta BO 601.04

 Pumpaktiverad suglyftare tillverkad av stabil aluminium för tyngre laster. 
Handtag med glidfri beläggning. Den rundade pumpknoppen ger en snabbare 
och bekvämare hantering. Den röda ringen på pumpen ger en permanent 
uppsikt på vakuumet. Suglyftaren är avsedd för alla lufttäta material såväl 
som lätt strukturerade ytor. 

Typ av vakuumgenerering  Pumpaktiverade suglyftare

Bärkraft  110 kg

Lyftriktning  parallell

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  strukturerad

Sugplatta  ø 214 mm

Antal sugplattor  1

Vakuumindikator  ja

GS certifierad  nej
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 Veribor® kvalitetssuglyftare med tre sugplattor · 100 kg bärkraft 
med dubbel säkerhetsfaktor · För alla gastäta ytor · Tillverkad av blyfritt 
aluminium · PAH-fri · Made in Germany

Veribor® Aluminium
Vipparmsaktiverade  
suglyftare

Veribor® aluminium suglyftare med 3 sugplattor Serie 2021

Typ av vakuumgenerering  Vipparmsaktiverad suglyftare

Bärkraft  100 kg

Lyftriktning  parallell

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  plan

Sugplatta  ø 120 mm

Antal sugplattor  3

Vakuumindikator  nej

GS certifierad  nej

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Vipparmsaktiverade suglyftare BO 603.021

Reservsugplattan Set BO 614.021
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 Veribor® aluminium suglyftare med 2 sugplattor i set · vardera 60 kg 
bärkraft med dubbel säkerhetsfaktor · För alla gastäta ytor · Tillverkad av 
blyfritt aluminium · PAH-fri · Made in Germany

Veribor® aluminium suglyftare med 2 sugplattor i set Serie 2021

Typ av vakuumgenerering  Vipparmsaktiverad suglyftare

Bärkraft  60 kg

Lyftriktning  parallell

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  plan

Sugplatta  ø 120 mm

Antal sugplattor  2

Vakuumindikator  nej

GS certifierad  nej

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Vipparms-aktiverade suglyftare BO 602.421

Reservsugplatta Set BO 614.021

Veribor® aluminium suglyftare med 3 sugplattor i set Serie 2021

ARTIKEL NR.

BO S3.021

Typ av vakuumgenerering  Vipparmsaktiverad suglyftare

Bärkraft  100 kg

Lyftriktning  parallell

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  plan

Sugplatta  ø 120 mm

Antal sugplattor  3

Vakuumindikator  nej

GS certifierad  nej

INGÅR I LEVERANS:
2x                       BO 603.021
1x                       Väska BO 5209418
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INGÅR I LEVERANS:
2x                       BO 602.421
1x                       Väska BO 5209417

Veribor® aluminium suglyftare med 2 sugplattor i set Serie 2021

ARTIKEL NR.

BO S2.421

Typ av vakuumgenerering Vipparmsaktiverad suglyftare

Bärkraft  60 kg

Lyftriktning  parallell

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  plan

Sugplatta  ø 120 mm

Antal sugplattor  2

Vakuumindikator  nej

GS certifierad  nej

Veribor® blue line suglyftare, 2-sug aluminium, tvärgående handtag

BÄRKRAFT · LYFTRIKTNING · YTGEOMETRI ARTIKEL NR.

Vipparmsaktiverad suglyftare · 70 kg · parallell · plan BO 602.0BL

Gummiplatta med extra tätningslist · 50 kg · vertikal  · strukturerad BO 602.02BL

 Suglyftare med vipparm och tvärgående handtag för att bära och lyfta 
olika laster. Blue line serien kännetecknas av kombination av modern, 
högkvalitativt material och stadig aluminium tillsammans med en 
ergonomisk, användarvänligt plasthandtag. Avsedd för allt material med 
plan och lufttät yta. Dessutom tillgänglig med en extra tätningsring för lätt 
böjda eller strukturerade ytor (BO 602.02BL). Dessutom finns som tillbehör 
gummiplattor som levereras med vipparm, bult, fjäder och bricka · Detta 
praktiska väskset är idealiskt för skydd och säkert förvar av VERIBOR blue 
line suglyftare. Setet inkluderar 2 suglyftare av samma modell. Väskan har 
designats för att specifikt passa och skydda respektive lyftare.

Typ av vakuumgenerering Vipparmsaktiverad suglyftare

Material i suglyftare  Aluminium

Sugplatta  ø 120 mm

Antal sugplattor  2

Vakuumindikator  nej

GS certifierad  nej
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Veribor® blue line suglyftare, set

BÄRKRAFT · LYFTRIKTNING · YTGEOMETRI ARTIKEL NR.

2x BO 602.0BL i förvaringslåda  ·  70 kg ·  parallell ·  plan BO S2.0BL

Sugplatta  ø 120 mm

Antal sugplattor  2

Vakuumindikator  nej

GS certifierad  nej

 Detta praktiska väskset är idealiskt för skydd och säkert förvar av 
Veribor® blue line suglyftare. Setet inkluderar 2 suglyftare av samma modell. 
Väskan har designats för att specifikt passa och skydda respektive lyftare.

Veribor® blue line 1-sugare, aluminium

BESKRIVNING · BÄRKRAFT · YTGEOMETRI ARTIKEL NR.

Vipparmsaktiverad suglyftare · 30  kg · plan BO 600.0BL

Gummiplatta med extra tätningslist · 25 kg · strukturerad BO 600.02BL

 Suglyftare med klämbygel för lyft av diverse laster. Denna lyftare med 
1 sugkopp gör det möjligt att arbeta med en hand för snabbt och effektivt 
arbete. I ett specialutförande kan denna lyftare förses med en extra 
tätningsring vilket gör att den kan användas på böjda och ojämna ytor.  Som 
tillbehör finns även reservsugplatta som  levereras med vipparm, fjäder, 
pinnbult och bricka.

Typ av vakuumgenerering  Vipparmsaktiverad suglyftare

Lyftriktning  vertikal 

Material i suglyftare  Aluminium

Sugplatta  ø 120 mm

Antal sugplattor  1

Vakuumindikator  nej

GS certifierad  nej
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Veribor® suglyftare med sidohandtag

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Vipparmsaktiverad suglyftare     BO 608.1

Reservsugplatta för BO 608.1     BO 615.1

Lyftriktning  parallell

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  plan

GS certifierad  nej

 Denna suglyftare med 1 huvud av aluminiumpressgods med stor 
gummiplatta 180 mm Ø gör det möjligt att bära laster på upp till 90 kg och 
är därmed lämplig för tunga och stora laster som t.ex. slipade plattor i sten 
eller metall.

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Vipparmsaktiverad suglyftare     BO 608.0

Reservsugplatta för BO 608.0     BO 615.0

Lyftriktning  vertikal 

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  plan

GS certifierad  nej

 Denna suglyftare kan lyfta nästan alla skivmaterial, oavsett hur 
strukturerad ytan är. Tack vare dess stora, mjuka gummiplatta, är denna 
Veribor suglyftare idealisk till stenplattor och strukturerade golv · Pressa 
T-handtaget handfast mot ytan och vik ner den stora vipparmen. Så snart ni 
känner ett motstånd genom att vakuum genererats så suger gummiplattan 
sig mot ytan. 

Veribor® blue line suglyftare, set

BESKRIVNING · BÄRKRAFT · YTGEOMETRI ARTIKEL NR.

2x BO 600.0BL i förvaringslåda  ·  30 kg ·  plan  BO S0.0BL

Material i suglyftare  Aluminium

Sugplatta  ø 120 mm

Antal sugplattor  1 

 Detta praktiska väskset är idealiskt för skydd och säkert förvar av 
Veribor® blue line suglyftare. Setet inkluderar 2 suglyftare av samma modell. 
Väskan har designats för att specifikt passa och skydda respektive lyftare.

Veribor® suglyftare, med T-handtag
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Veribor® suglyftare av plast med 3 sugplattor

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Veribor® suglyftare av plast med 3 sugplattor BO 603.1G

Reservdelsset gummiplatta BO 614.3G

Typ av vakuumgenerering  Vipparmsaktiverad suglyftare

Bärkraft  90 kg

Lyftriktning  parallell

Material i suglyftare  plast

Ytgeometri  plan

Sugplatta  ø 120 mm

Antal sugplattor  3

Vakuumindikator  nej

GS certifierad  nej

Veribor® plast
Vipparmsaktiverade suglyftare
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Veribor® suglyftare av plast med 2 sugplattor

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Standard set BO 602.1G

Rostfritt utförande BO 602.11G

Reservdelsset gummiplatta BO 614.2G

Typ av vakuumgenerering  Vipparmsaktiverad suglyftare

Bärkraft  50 kg

Lyftriktning  parallell

Material i suglyftare  plast

Ytgeometri  plan

Sugplatta  ø 120 mm

Antal sugplattor  2

Vakuumindikator  nej

GS certifierad  nej

Veribor® suglyftare av plast med 2 ledade sugplattor

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Veribor® suglyftare av plast med 2 ledade sugplattor BO 602.2G

Reservdelsset gummiplatta BO 614.2G

Typ av vakuumgenerering  Vipparmsaktiverad suglyftare

Bärkraft  35 kg

Lyftriktning  parallell

Material i suglyftare  plast

Ytgeometri  välvd

Sugplatta  ø 120 mm

Antal sugplattor  2

Vakuumindikator  nej

GS certifierad  nej
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Veribor® suglyftare av plast med 2 ledade och stora sugplattor

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Veribor® suglyftare av plast med 2 ledade och stora 
sugplattor BO 602.3G

Typ av vakuumgenerering  Vipparmsaktiverad suglyftare

Bärkraft  45 kg

Lyftriktning  parallell

Material i suglyftare  plast

Ytgeometri  välvd

Sugplatta  ø 150 mm

Antal sugplattor  2

Vakuumindikator  nej

GS certifierad  nej

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Veribor® suglyftare av plast med 3 ledade stora 
sugplattor och stålhandtag BO 603.2G

 Sugradie min. 750 mm

Typ av vakuumgenerering  Vipparmsaktiverad suglyftare

Bärkraft  75 kg

Lyftriktning  parallell

Material i suglyftare  plast

Ytgeometri  välvd

Sugplatta  ø 150 mm

Antal sugplattor  3

Vakuumindikator  nej

GS certifierad  nej

Veribor® suglyftare av plast med 3 ledade stora sugplattor och stålhandtag
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Veribor® suglyftare av plast med 1 sugplatta

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Standard set BO 600.1G

Rostfritt utförande BO 600.11G

Reservdelsset gummiplatta BO 614.1G

Typ av vakuumgenerering  Vipparmsaktiverad suglyftare

Bärkraft  25 kg

Lyftriktning  vertikal 

Material i suglyftare  plast

Ytgeometri  plan

Sugplatta  ø 120 mm

Antal sugplattor  1

Vakuumindikator  nej
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Veribor® suglyftare – i gummi med knopp-grepp

BÄRKRAFT · SUGPLATTA ARTIKEL NR.

 15 kg ·  ø 80 mm   BO 609.0

 5 kg ·  ø 50 mm   BO 609.55

Material i suglyftare  helt i gummi

Ytgeometri  plan

Antal sugplattor  1

Suglyftare – i gummi med tvåfingergrepp

BÄRKRAFT · SUGPLATTA ARTIKEL NR.

 25 kg ·  ø 115 mm   BO 609.81

 10 kg ·  ø 80 mm   BO 609.80

Material i suglyftare  helt i gummi

Ytgeometri  plan

Antal sugplattor  1

Suglyftare 
i gummi
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Veribor® sugkopp med T-handtag och ring

BÄRKRAFT ARTIKEL NR.

15 kg BO 609.3

Lyftriktning  vertikal 

Material i suglyftare  helt i gummi

Ytgeometri  plan

GS certifierad  nej

Suglyftare i gummi med fingergrepp

BÄRKRAFT ARTIKEL NR.

2 kg BO 609.30

Lyftriktning  vertikal 

Material i suglyftare  helt i gummi

Ytgeometri  plan

GS certifierad  nej

Suglyftare i gummi med fingerhål

BÄRKRAFT ARTIKEL NR.

5 kg BO 609.50

Lyftriktning  vertikal 

Material i suglyftare  helt i gummi

Ytgeometri  plan

GS certifierad  nej

PVC sugkoppar med förbindningsslang

ARTIKEL NR.

     BO 6200.05

Sugplatta  62 mm ø

Bärkraft  5 kg

Lyftriktning  vertikal 

 330 mm lång · Sugkoppar i PVC med förbindningsslang som 
installations- eller reparationshjälpmedel i inom bilindustrin.
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Fixeringshjälpmedel

ARTIKEL NR.

BO 5140450

 Sugplatta ø 90 mm · Användningstemperatur -10°C - +40°C

Mätapplikation  Inriktning

VetroLevel sugkopp med integrerat vattenpass

Liten hjälpreda – stor hjälp: Med VetroLevel hamnar glasskivor enkelt i våg. Fäst den lille hjälpredan så att du ser den tydligt under monteringen. Den beprövade 
vakuumtekniken i Veribor®-sugplattan håller den säkert i position. Nu har du båda händerna fria att rikta in skivan bekvämt utan att hela tiden behöva ta hjälp 
av ett vattenpass. VetroLevel är ett praktiskt hjälpmedel vid montering av VetroMount® och lämpar sig samtidigt utmärkt för att installera helglasduschar eller 
skiljeväggar. Oavsett var du behöver montera en glasskiva i våg hjälper VetroLevel. Och om det inte är glas? Veribor®-sugplattan fäster på alla släta och gastäta 
ytor. Det gör VetroLevel ännu mer mångsidig.
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Veribor® fixeringshjälpmedel med ø150 mm och vakuumindikator

TYP AV FASTSÄTTNING ARTIKEL NR.

 Ø 6,5 mm BO 600.215V

Vridmoment  16 Nm

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  välvd

 Denna universellt användbara sugkoppshållare från Veribor® lämpar sig 
för vitt skilda användningsområden. För placering av monteringshjälpmedel 
eller schabloner, eller för att fästa kameror på fordon – möjligheterna för 
användaren är oändliga. Den 150 mm stora gummiplattan gör fixering 
och fastsättning på kraftigt välvda och lätt strukturerade ytor möjlig. 
Den integrerade vakuumsäkerhetsindikeringen erbjuder ytterligare 
optisk säkerhet för användaren. Kan vid önskemål även levereras utan 
vakuumsäkerhetsindikering (BO 600 215). Om denna typ av gummiplatta inte 
räcker för era behov är ni välkomna att kontakta oss. I vårt produktsortiment 
finns fler gummiplattor som er suglyftare kan utrustas med.

Veribor® sugkoppshållare tillverkad av aluminium

YTGEOMETRI · TYP AV FASTSÄTTNING ARTIKEL NR.

 plan ·  M10 x 1 Gänga  BO 600.2G1

 plan ·  M8 Gänga  BO 600.2G2

Vridmoment  16 Nm

Material i suglyftare  Aluminium

Sugplatta  ø 120 mm 

 Denna universellt applicerbara sugkoppshållare från Veribor® passar för 
många olika användningsområden. Den speciella mjukare gummiplattan 
möjliggör en längre fixeringstid. Lämplig för alla material med en plan och 
gastät yta.

Veribor® fixeringshjälpmedel med ø150 mm

TYP AV FASTSÄTTNING ARTIKEL NR.

 Ø 6,5 mm BO 600.215

Vridmoment  16 Nm

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  välvd

Vakuumindikator  nej

 Denna universellt användbara sugkoppshållare från Veribor® lämpar sig 
för vitt skilda användningsområden. För placering av monteringshjälpmedel 
eller schabloner, eller för att fästa kameror på fordon – möjligheterna för 
användaren är oändliga. Den 150 mm stora gummiplattan gör fixering och 
fastsättning på kraftigt välvda och lätt strukturerade ytor möjlig. Kan vid 
önskemål även levereras med vakuumsäkerhetsindikering (BO 600.215V). 
Om denna typ av gummiplatta inte räcker för era behov är ni välkomna 
att kontakta oss. I vårt produktsortiment finns fler gummiplattor som er 
suglyftare kan utrustas med.
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Veribor® sugkoppshållare tillverkad av aluminium

YTGEOMETRI · TYP AV FASTSÄTTNING ARTIKEL NR.

 plan · ø 6,5 mm   BO 600.20

 plan · ø 6,5 mm   BO 600.20R

 strukturerad · ø 6,5 mm   BO 600.20S

Vridmoment  16 Nm

Material i suglyftare  Aluminium

Sugplatta  ø 120 mm

 Denna universellt applicerbara sugkoppshållare från Veribor® passar för 
många olika användningsområden. Den speciella mjukare gummiplattan 
möjliggör en längre fixeringstid. Lämplig för alla material med en plan och 
gastät yta.

Veribor® sugkoppshållare tillverkad av aluminium

ARTIKEL NR.

     BO 600.20V

Vridmoment  16 Nm

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  plan

GS certifierad  ja

 Denna universellt användbara sugkoppshållare från Veribor® lämpar sig 
för vitt skilda användningsområden. Den speciella, mjukare, gummiplattan 
möjliggör en längre hålltid samtidigt som vakuumsäkerhetsindikeringen 
garanterar en konstant visuell kontroll av vakuumet. Om sugkoppshållare 
skulle förlora vakuum vid användningen signaleras detta till användaren 
genom att indikeringsknappen hoppar ut.

Veribor® sugkoppshållare med rörligt fäste för fixering

VRIDMOMENT · SUGPLATTA ARTIKEL NR.

 16 Nm · ø 120 mm   BO 600.24

 8 Nm · ø 90 mm   BO 600.94

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  plan

Typ av fastsättning  M6 Gänga

 Veribor® sugkoppshållare med rörligt fäste för fixering · Universalsugkopp 
med hållare för snabb fixering av mätinstrument, displayer, etc. · med två 
låsskruvar lämpliga för alla material med plana och lufttäta ytor.
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Veribor® sugkoppshållare tillverkad av aluminium

ARTIKEL NR.

     BO 600.90V

Vridmoment  8 Nm

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  plan

GS certifierad  ja

Typ av fastsättning Ø 6,5 mm

 Denna universellt användbara sugkoppshållare från Veribor® erbjuder en 
rad olika möjligheter, t.ex. för att montera hjälpmedel och schabloner. Tack 
vare vakuumsäkerhetsindikeringen säkerställs en konstant visuell kontroll 
av vakuumet. Om sugkoppshållare skulle förlora vakuum vid användningen 
signaleras detta till användaren genom att indikeringsknappen hoppar ut..

Veribor® sugkoppshållare tillverkad av aluminium

YTGEOMETRI · GS CERTIFIERAD ARTIKEL NR.

 plan · ja   BO 600.92V

Vridmoment  8 Nm

Material i suglyftare  Aluminium

Sugplatta  ø 90 mm

GS certifierad  ja

Typ av fastsättning M8 Gänga

 Denna universellt användbara sugkoppshållare från Veribor® erbjuder en 
rad olika möjligheter, t.ex. för att montera hjälpmedel och schabloner. Tack 
vare vakuumsäkerhetsindikeringen säkerställs en konstant visuell kontroll 
av vakuumet. Om suglyftaren skulle förlora vakuum vid användningen 
signaleras detta till användaren genom att indikeringsknappen hoppar ut.

Veribor® sugkoppshållare tillverkad av aluminium

YTGEOMETRI · TYP AV FASTSÄTTNING ARTIKEL NR.

 plan · ø 6,6 mm   BO 600.90

 plan · M8 Gänga  BO 600.92

Vridmoment  8 Nm

Material i suglyftare  Aluminium

Sugplatta  ø 90 mm

 Universell sugkoppshållare för att montera hjälpmedel och schabloner · 
avsedd för material med jämn, plan, lufttät yta
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Veribor® sugkoppshållare, med anslagsstopp av plast

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

med anslagsstopp av plast     BO 600.21

Vridmoment  16 Nm

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  plan

GS certifierad  nej

Veribor® plast sugkoppshållare

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Sugkopp    SP 6020.09

Material i suglyftare  plast

Ytgeometri  välvd

Typ av fastsättning  avlånga hål  5,8 x 9,8 mm

GS certifierad  nej

 Avsedd för allt material med jämna lufttäta ytor såsom glas, plast, 
metall, laminat, marmor, etc. · speciellt för transport av stora böjda ytor som 
buss- och lastbilsrutor · Sugradie min. 750 mm · med avlånga hål 

Veribor® sugkopp av plast

ARTIKEL NR.

BO 6020.2G

 Den universellt användbara sugplattan från Veribor® erbjuder en rad olika 
lösningar för att fixera slutprodukter som t.ex. mätinstrument eller displayer, 
och lämpar sig för alla material med plana och gastäta ytor.

Typ av vakuumgenerering  Vipparmsaktiverad suglyftare

Material i suglyftare  plast

Ytgeometri  plan

Sugplatta  ø 120 mm

Typ av fastsättning  avlånga hål  5,8 x 9,8 mm

Vakuummätare  nej

GS certifierad  nej

 Avsedd för allt material med jämn, lufttät yta · speciellt lämplig för att 
montera steg
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Linjalanslag Silberschnitt®

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Standard set BO 670.0

Justerbar anslagsvinkel BO 670.1

Omonterad produkt BO 670.0U

 Suganslaget kan anbringas mot linjalen med hjälp av en justerbar vinkel, 
speciellt lämpligt vid långa skär. Stoppvinkeln kan justeras med millimeter 
nogrannhet. Denna sugkopp är speciellt passande till att fixera displayer och 
liknande. Som extra tillbehör kan ett höjdstopp anbringas (BO 670.1)

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  plan

Sugplatta  ø 55 mm

GS certifierad  nej

Verifix® sugenhet

SUGPLATTA · TYP AV FASTSÄTTNING ARTIKEL NR.

 ø 55 mm ·  M5 Gänga  BO 633.11

Sugplatta med vred för frisläppning ø 55 mm ·  M5 Gänga  BO 633.13

Sugplatta med vred för frisläppning ø 36,5 mm ·  ø 3,2 mm   BO 650.11

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  plan 

 Universalsugkopp med hållare för snabb fixering av mätinstrument, 
displayer, etc. · avsedd för lufttäta material såsom glas, plast, 
metall, laminat och marmor · även användbar i konstruktioner som 
fastsättningsanordning

Sugkopp vägghängare

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Färg svart    BO 672.10

Färg benvit    BO 672.0

Material i suglyftare  plast

Ytgeometri  plan · strukturerad

GS certifierad  nej

 olika färger möjliga från en beställningsvolym på 500 st. · erbjuds i svart 
eller vitt
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Veribor® sugplatta med invändigt hål

SUGPLATTA · TYP AV FASTSÄTTNING ARTIKEL NR.

 ø 80 mm ·  M8 Gänga  SP 6221.01

 ø 80 mm ·  M6 Gänga  BO 6221.02

 ø 55 mm ·  M6 Gänga  BO 6223.01

Ytgeometri  plan

Vakuumindikator  nej

GS certifierad  nej

 Universell suglyftare för att snabbt fixera föremål · Vakuumet genereras 
genom att enkelt trycka på suglyftaren  på motsvarande yta

PVC sugkopp

ARTIKEL NR.

     BO 6200.02

Ytgeometri  plan

Sugplatta  ø 37 mm

Typ av fastsättning  M4 Gänga

 Med M4 gänga · 6 mm lång
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Veribor® Platt- och skivspännare

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Singelprodukt      BO 650.30A

Material i suglyftare  Aluminium

Ytgeometri  plan

Sugplatta  ø 120 mm

 Idealisk för att dra samman  stora, flata, släta skivor med millimeter-
passning, t.ex. vid limning av skivor på diskar, glasväggar mm · avsedd för 
material med jämn, lufttät yta såsom glas, plast, metall, laminat, etc. Vaku-
um erhålles genom att pressa ner vipparmarna. När vakuumplattorna inte är 
aktiverade trycks plattspännaren stadigt mot underlaget. När vipparmarna 
pressas mot underlaget skall ni känna ett motstånd som på så sätt ger ett 
vakuum. Genom vridhandtaget kan materialen dras samman eller särskiljas · 
om nödvändigt, kan även små skillnader i höjd korrigeras med vipparmarna 
på sidorna · även som set i väska: BO 650.32A

Plattspännare set med 2 x BO650.30A i väska     BO 650.32A

Veribor® Platt- och skivspännare

ARTIKEL NR.

     BO 650.20

Material i suglyftare  plast

Ytgeometri  plan

Sugplatta  ø 213 mm

 Om nödvändigt, kan även små skillnader höjd korrigeras med 
vipparmarna på sidorna.
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Klämhandtag „Tragkuli“

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Klämhandtag “Tragkuli”     BO 5000200

 En ny fördel är att Bohle bärhandtag nu är utrustade med en gummibe-
läggning med diamantformad struktur. Denna beläggning motverkar att blött 
material glider, speciellt sten och marmor. Transporterat gods hålls säkert 
med två klämmbackar – ju tyngre last, desto mer klämmer mekanismen · 
Öppnar upp till 40 mm · Bärkraft 160 kg per par

Reservplatta för bärhandtag     BO 5000222

Transporthjälpmedel

Lyftare för installationsgolv med matta

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Jobo® lyftare för installationsgolv med matta     BO 619.9

 Avsedd för alla mattförsedda golv · genom att pressa ner handtaget
och spak griper spikarna ner i mattan och ger ett säkert grepp för att lyfta 
golvelementen. Vid transport säkerställer ett permanent tryck på spaken 
att golvplattan inte lossnar.

Reservkloplattor för 619.9   BO 619.91
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 Veribor® hörnskydd av trä med inbyggd sugplatta passar utmärkt som 
skydd vid transport av glas eller gastäta skivor av olika material · Veribor® 
hörnskydd kan enkelt monteras på hörnet samt fixeras med hjälp av 
sugplattan.

 Höjd 575 mm · Bredd 410 mm · Bärkraft upp till 300 kg · minsta tjocklek  
på materialet som ska transporteras 3 mm · maximal höjd på materialet 
som ska transporteras 2000 mm · maximal längd på materialet som ska 
transporteras 3000 mm

Veribor® Transportvagn med integrerad suglyftare

Veribor® Hörnskydd av trä

ARTIKEL NR.

BO 680.0

Bärkraft  300 kg

Sugplatta  ø 120 mm

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Skivtjocklek max. 30 mm BO 680.30

Skivtjocklek max. 60 mm BO 680.60
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Lyftsystem

Vakuumlyftare Liftmaster Quadro 300

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Vakuumlyftare Liftmaster Quadro 300 BO B30DA4

 Kan vridas 360° (i 12 steg) och svängas 90° · Avbrottsfri användning 
tack vare utbytbart batteri · Akustiska och optiska varningssignaler vid låg 
batteri- och vakuumnivå · Stänkvattenskyddad enligt IPX4

Typ  Vakuumlyftare

Kategori  Bohle vakuumlyft

Bärkraft  300 kg

Antal sugplattor  4

Roterar  Manuellt 360 °

Tiltning  Manuellt 90 °

INGÅR I LEVERANS:
1x       BO B30DA4 Vakuumlyftare
1x       SP 88.B0214 Uppladdningsbart batteri 12V 3AH
1x       SP 88.B0254 Laddare 230-12V

Vakuumlyftare Liftmaster Quadro
Bohles nya vakuumlyftare Liftmaster kan man lita på: medan ett tvåkrets-vakuumsystem enligt EN13155 möjliggör säker användning inom- och utomhus sörjer 
en genomgående ledstång och en patenterad och centralt placerad manöverpanel för unik och intuitiv användning. Tack vare den smarta konstruktionen är alla 
kablar och ledningar skyddat dragna inuti stommen. Lyftaren är modulärt konstruerad: fyra extra förlängningsarmar, och ett uppladdningsbart batteri som kan 
bytas med några få handgrepp, gör lyftaren till ett flexibelt och perfekt monteringshjälpmedel.
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Vakuumlyftare Liftmaster Quadro 600

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Vakuumlyftare Liftmaster Quadro 600 BO B60DA8

 Kan vridas 360° (i 12 steg) och svängas 90° · Avbrottsfri användning 
tack vare utbytbart batteri · Akustiska och optiska varningssignaler vid låg 
batteri- och vakuumnivå · Stänkvattenskyddad enligt IPX4

Typ  Vakuumlyftare

Kategori  Bohle vakuumlyft

Bärkraft  600 kg

Antal sugplattor  8

Roterar  Manuellt 360 °

Tiltning  Manuellt 90 °

INGÅR I LEVERANS:
1x       BO B60DA8 Vakuumlyftare
4x       BO 88.WO280 Förlängningsarm inkl. sugplatta ø 305 mm 
1x       SP 88.B0214 Uppladdningsbart batteri 12V 3AH
1x       SP 88.B0254 Laddare 230-12V



36

Vakuumlyftare Liftmaster Quadro 400 Pro

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Vakuumlyftare Liftmaster Quadro 400 Pro BO B40DA4

 Kan vridas 360° (i 12 steg) och svängas 90° · Avbrottsfri användning 
tack vare utbytbart batteri · Akustiska och optiska varningssignaler vid 
låg batteri- och vakuumnivå · Stänkvattenskyddad enligt IPX4 · digital 
yttertemperaturindikator med varningssystem · 4 signallampor · TÜV-testad

Typ  Vakuumlyft

Kategori  Bohle vakuumlyft

Bärkraft  400 kg

Antal sugplattor  4

Roterar  Manuellt 360 °

Tiltning  Manuellt 90 °

Vakuumlyftare Liftmaster Quadro 800 Pro

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Vakuumlyftare Liftmaster Quadro 800 Pro BO B80DA8

 Kan vridas 360° (i 12 steg) och svängas 90° · Avbrottsfri användning 
tack vare utbytbart batteri · Akustiska och optiska varningssignaler vid 
låg batteri- och vakuumnivå · Stänkvattenskyddad enligt IPX4 · digital 
yttertemperaturindikator med varningssystem · 4 signallampor · TÜV-testad

Typ  Vakuumlyft

Kategori  Bohle vakuumlyft

Bärkraft  800 kg

Antal sugplattor  8

Roterar  Manuellt 360 °

Tiltning  Manuellt 90 °

INGÅR I LEVERANS:
1x       BO B40DA4 Vakuumlyftare
2x       SP 88.B0214 Uppladdningsbart batteri 12V 3AH
1x       SP 88.B0254 Laddare 230-12V

INGÅR I LEVERANS:
1x       BO B80DA8 Vakuumlyftare
4x       BO 88.AL360 Förlängningsarm inkl. sugplatta ø 360 mm 
2x       SP 88.B0214 Uppladdningsbart batteri 12V 3AH
1x       SP 88.B0254 Laddare 230-12V
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Manuellt lyfthjälpmedel

 Vakuumindikering via 2 vakuummätare·Maximal arbetshöjd 1680 m 
över havet Arbetstemperaturer 10 ° - + 40 ° C Mått 910 x 510 x 100 mm · 
Dimension 910 x 510 x 100 mm

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Manuellt lyfthjälpmedel BO B18DM4GS

Typ  Vakuumlyft

Kategori  Bohle vakuumlyft

Bärkraft  180 kg

Antal sugplattor  4

Roterar  Manuellt 360 °

Tiltning  Manuellt 90 °
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Liftmaster B1 lyftsystem

 manuell pumpning · Längd 1200 mm · Höjd 1950 mm · Bredd 800 mm 
(med utdragna axlar för att bredda hjulbasen 1,1 m) · Vakuumlyftaren · 
kan roteras 360° · kan lyftas bort mycket enkelt och användas separat 
tillsammans med en kran · har två-krets vakuumsystem med 4 sugplattor · 
är mycket platt och kompakt · är utrustad med vakuumindikator för att 
mäta vakuumet · Vakuum uppnås med en handpump, därmed alltid redo 
att användas (ingen laddning av batterier nödvändigt) · Lyftanläggningens 
vikt ca 22 kg

BESKRIVNING ARTIKEL NR.

Manuellt lyfthjälpmedel BO 88.01

Typ  Vakuumlyft

Kategori  Bohle vakuumlyft

Bärkraft  180 kg

Antal sugplattor  4

Roterar  Manuellt 360 °

Tiltning  Manuellt 90 °



Haan

MADE IN GERMANY
Det börjar med vår egen tillverkning av gummiplattor och slutar med 
den manuella monteringen av suglyftare. Produktionen och den tillhö-
rande kvalitetskontrollen äger rum i Haan i Nordrhein-Westfalen. Till 
och med enskilda komponenter som levereras av långvariga affärspart-
ner kommer från en omnejd på 5 mil. Resultatet är en högkvalitativ 
Veribor®- suglyftare som bokstavligen håller vad den lovar. 





Övertygar med  
säkerhet  
Arbetar du med Veribor®-suglyftare dagligen? Då är det ännu viktigare 
att suglyftarna har maximal lyftförmåga samt garanterar ett flexibelt 
och riskfritt arbete. Din säkerhet ligger alltså i våra händer. Därför  
genomgår alla Veribor®-komponenter flera egna kvalitetskontroller. 
Detta innebär till exempel separata vakuumprov av ventilerna och  
gummiplattorna eller test av bärkraften där suglyftaren måste kunna 
motstå maximal belastning. Först efter detta får Veribor®-suglyftare  
sin certifiering av Bohle. 
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Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 4495750
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