
 

Verifix® Pro 45° vinkelsugare
Exakt geringslimning 



Verifix® Pro 45° vinkelsugare

”Lagringsbara” positioner
Handhavandet av Verifix® Pro 45° geringssugare är överraskande enkelt. Den nya positione-
ringsarmen är en unik detalj på detta hjälpmedel. På detta sätt kan vinkelsugaren placeras på en 
45° gering och den vertikala skivan kan omedelbart sättas på plats i rätt position. När glasski-
vorna är fixerade i önskad limningsposition med Verifix® Pro 45°, lyfter man den vertikala skivan 
och riktar in fogspalten exakt med hjälp av ett slitsmått. Den bästa skikttjockleken på limmet kan 
härigenom bestämmas mycket noggrant. Lägger man om en spak, kan man också lyfta den ver-
tikala skivan, så att det blir lättare att applicera medel- eller lågviskösa limmer. Därefter sänks 
skivan ned långsamt igen till den tidigare lagrade positionen. Nu kan den första härdningen 
börja. Därefter avlägsnas fixeringsverktyget genom att man lossar bägge spakarna. Objektet är 
nu klart för sluthärdning.

»	Imponerande	detaljer	»
 Finjusteringar på tiondels millimeter 
 ”Lagringsbara” positioner för repeterbar serietillverkning
 Förstklassiga sugplattor ger ett säkert grepp
 Spak för lyft av vertikala skivor 
 Made in Germany

Finjustering i intervallet tiondels millimeter
Verifix® Pro 45° vinkelsugare består av två sugplattor (90 mm diameter) som sitter rätvinkligt 
mot varandra. Med hjälp av precisionsställskruvarna kan man göra finjusteringar på tiondels 
millimeter. Den fogspalt som är avhängig av tjockleken på limskiktet kan ställas in steglöst. 
Felfrekvensen minskas till nära noll och hantverkarens höga kvalitetskrav uppfylls. Det extra 
stadiga utförandet på sugaren ger en hög bärförmåga och tillförlitlighet – en nog så viktig faktor 
om man ser till kostnadseffektiviteten i de korta arbetsintervallen inom glasmöbeltillverkning och 
bearbetande glasindustri.

Geringslimning
Verifix® Pro 45° geringssugare från Verifix® produktsortiment, precis som Verifix® Pro, 
kännetecknas den av hög precision, maximal pålitlighet och enkel användning, som gör att ni 
slipper störande vibrationer och glidningar vid UV-limningen. Den specifika positioneringsarmen 
är en unikt detalj för detta hjälpmedel. Den underlättar för en snabb och exakt positionering av 
vinkelsugaren vid alla 45° gerade kanter, oberoende av glastjocklek. Till sist, glasskivor med 
45° gerade kanter kan positioneras snabbt och exakt mot varandra med Verifix® geringsstopp. 
Komplicerade lösningar för justeringar av glasen är inte längre nödvändigt.

Exakt positionering med hjälp  
av flera sugare. 

Fininställning med  
precisionsställskruvar

Spännanordning för exakt  
serietillverkning



Eloxerad aluminium
För hög elasticitet  
och vridstyvhet. 

Förstklassig sugplatta
Även för säker fixering av
större glasskivor.

Fininställningsskruvar
För steglös inställning av erforderlig fogspalt,  
så att limskiktet blir optimalt.

Spak
Lyfter den vertikala glasskivan. På 
detta sätt kan medium- och högviskösa 
limmer bearbetas utan problem.

Positioneringsarm 45°
För en snabb, exakt
placering längs alla 45°
gerade kanter.

Maximal precision och enkelt handhavande

Robusta väskor för säker transport  
och enkel förvaring.

Förstklassig sugplatta
Även för säker fixering av
större glasskivor. 

Geringsstopp 
För exakt positionering
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Sverige

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 44957-50
F +46 8 44957-59

info@bohle.se

Verifix® Pro 45° vinkelsugare

Art.nr  Beskrivning 

BO 639. 0 Verifix® Pro vinkelsugare  

BO 639. 1 Set med 2 styck BO 639. 2

Verifix® Pro 45° vinkelsugare för limning av gerade kanter är ett högkvalitativt positionerings- och 
fixeringsverktyg för glaslimning. Verifix® Pro 45° erbjuder utmärkt skydd mot vibrationer och glidning. 
Den är speciellt avsedd för UV-limning av glasmöbler och monterkonstruktioner. Exakt justering av 
limspalten (= tjockleken på limlagret).

Art.nr Beskrivning 

BO 639. 4 Geringsstopp, Set med 2 styck  


