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Bohle Online Shop
Bohle Online Shop erbjuder er våra allra 

senaste produkter dygnet runt på ett 
tydligt, informativt och strukturerat sätt; 
när ni beställer via online får ni ytterligare 

fördelar. En snabbare orderhantering och 
ingen minimiorder avgift, vilket gör online 
beställningen av Bohle mer attraktiv.  
Se fram emot ett tydligare upplägg, bättre 

kapacitet och förbättrade funktioner. 
www.bohle-group.com

Optimerad för all typer av terminaler.

Kundfält med online och offline  
orderhistorik.

Klar strukturerad produktpresentation med 
filterfunktion.

Alltid nya specialpriser och erbjudanden.

Bekväm sökfunktion.

24-7 det senaste bland produkter med era 
individuella priser. 
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Seminars

Workshops&emi
orksh

Upptäck Bohle
Bohle Group är Europas ledande tillverkare 
och grossister  för verktyg, maskiner 
och tillbehör för glasbearbetning och 
färdigglasning. Familjeföretaget som 
grundades 1923, är nu representerat 

med över 300 medarbetare på 14 platser 
i Tyskland och övriga länder. Uppdelat 
i produktsegmenten Glashantering, 
Glasskärning, Glaslimning, Glasning, 
Verktyg, Maskiner, Beslag och 

Ytbehandling, hela produktområdet är 
skräddarsytt för respektive kundgrupp inom 
hantverk, industri och detaljhandel.  

Bohle besökscenter 

IBohle besökscenter, beläget i huvud-
kontoret i Haan, presenteras en mängd 

produkter på en väl tilltagen utställningsy-
ta. Vare sig du vill se beslag, maskiner, 
mätinstrument eller förbrukningsartiklar: 
Alla produkter finns tillgängliga för att se 
och prova. Utöver hämtlagret som erbjuder 
varor att ta med omgående utan väntetid, 
finns även ett litet museum som ger en 
överblick av Bohle´s 90-åriga historia.  
 

Besök oss gärna  – vi ser fram emot att 
välkomna Dig! 8.00 - 15.00

Planering och Designhandbok 

Denna nya upplaga av beslagskatalog 
erbjuder två praktiska hjälpmedel på 

en gång: 
En Designhandbok och en 
Planeringshandbok.

Planeringshandboken, som ni håller i er 
hand, har över 700 sidor och innehåller 
alla relevanta tekniska data och diagram. 
Den är meningen att fungera som en 
bas för snabb och enkel kalkylering 
och förverkligande av era projekt och 
beställning av Bohle produkter. 

Designhandboken, innehåller alla 
väsentliga produktlinjer på ca. 160 sidor, 
generöst illustrerad med ett flertal 
avbildade miljöer. Denna katalog är t.ex 
avsedd för att visa era slutkunder vid val 
av beslag.  Användarvänliga tabell-guider 
leder er till rätt produkt; stora designbilder 
och olika möjligheter av applikationer av 
produkterna. Utöver detta, hänvisningar i 
Designhandboken till motsvarande sida i 
Planeringshandboken. 

Bohle Glasakademi

Bohle Glasakademi erbjuder er ett 
omfattande seminarieprogram inom 

många glasområden. Lär er nya teknologier 
eller bredda er kunskap inom välkända 
områden. 

Våra praktiska seminarier:
 UV-limning 
 Ytlimningar 
 Manuell glasskärning 
 Skjutdörrsinstallationer  

Varje seminarie inkluderar:
  Seminariematerial 
  Användning av material och verktyg 
  Tillverkning av referensprover 
  Lösning av kundproblem 
  Dryck, snacks och lunch 
  Bohle seminariecertifikat 

 

För gällande seminariedatum, besök vår 
websida www.bohle-group.com.



®

Bohle´s produktnamn
Både våra produkter och service lyder 

under högsta kvalitetsstandard. Bohle´s 
samarbetsfilosofi sträcker sig längre än 
råd om applikationer eller professionella 
råd att välja rätt produkt. Vi erbjuder 

även assistans för vardagliga ting genom 
kundbesök och know-how. 

 
 

Bohle´s produktnamn har tillkommit under 
en 90-årig verksamhet. De representerar 
inte bara traditionell kvalité utan identifie-
ras även med en komplett produktgrupp. 

Produktnamnet Silberschnitt® med sitt omfattande produkturval erbjuder världens bredaste program för glasskärning och glasbrytning. 

Inom glasvärlden har Veribor® under en lång tid, varit likhetstecken med pålitlighet och säkerhet för applikationer inom vakuumteknologin.

Från UV-lim till fixering och doseringshjälpmedel: samtliga produkter behöver hålla en hög kvalité och ge hållbara limningar.

Det välkända märkesnamnet Diamantor® omfattar specialglasskärare såväl som ett omfattande program av diamantverktyg för mindre 
maskiner.

Bohle har nu, med BriteGuard®, lyckats utveckla ett ytskyddssystem som sätter nya standarder. 
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Vi försöker leverera senast dagen efter om varan finns på lager. Vi ger företräde för order via Online Shop.
Om möjligt leverans samma dag.

Paket 1 - 5 kg  115,-
Paket - 20 kg  160,-
Budbil Storstockholm     160,-
Paket över 20 kg och skrymmande  320,-
Fraktfritt vid (gäller ej ÅF)  8000,-
Miniavgift vid order under sek 300,-  50,-
Vid köp av långgods över 2,0 meter debiteras en
tilläggskostnad för långgods frakt och emballage med kr 200,-

Telefon / Fax
 
Måndag - Torsdag 7.30 - 16.30
Fredag  7.30 - 15.30

Priser återfinns i prislistan.
Dra fördel av våra kvantitetspriser.
Fråga gärna efter rabatter vid större kvantiteter.

Direkt visning av era kundspecifika priser. Dessutom, speciella 
månadserbjudanden, exklusivt för Online Shop kunder.

Finn mer under www.bohle.se

Internet
www.bohle.se 

24 timmar / 365 dagar

Beställ snabbt och enkelt

Priser Priser

Leveranser Leveranser

Fraktkostnader



Leverans
Vi levererar ordern direkt till ert lager. Vi säkerställer att produkten kommer fram i gott skick genom att vara noga med paketeringen. 
Skulle leveransen vara skadad är det viktigt att ni noterar detta på fraktsedeln. Vi väljer det snabbaste och billigaste fraktsättet. Alla 
småpaket som går, skickar vi med Schenker Parcel, övrigt sänder vi via normal speditionstrafik. 

Leveranstid
Det är vår ambition att leverera er order så fort som möjligt. Om beställda varor finns på lager, levererar vi normalt inom 18 timmar  
efter vi erhållit ordern. 
Order som beställts genom Bohle Online Shop ger vi prioritet i hanteringen.

Hämtningar
Hämttider:  Måndag till Torsdag 07.30 - 16.30 
  Fredagar 07.30 - 15.30 
  Lunchstängt: 12.00 – 12.45

Om möjligt beställ er order i god tid innan genom fax, e-post eller telefon. På så sätt kan vi göra klart er order i förväg. Naturligtvis, ni kan 
alltid besöka oss utan att ha beställt i förväg. Vår serviceinriktade personal är alltid glad att hjälpa er och plocka ihop er order så fort som 
möjligt. Om ni vill vara säker på att varorna finns på lager, rekommenderar vi er att kontakta oss i förväg. 

Retur av varor 
Ni kan alltid returnera varor som ni beställt fel eller fått över, så länge de är i oskadat skick och i oskadd originalförpackning. För 
specialbeställningar och tillverkningar gäller särskilda villkor.
Returvaror kräver mycket extra arbete och hantering. Av den andledningen debiterar vi 15% på nettobeloppet för varje retur. Vänligen 
returnera ej varor utan kommentarer – kontakta någon av våra representanter och märk upp ert gods därefter. 
Tack!  

Vad händer efter beställningen? 
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Innehåll

Manuell glasskärning · Glasbrytning · Produkter för konstglas

Skärhjul · Hjulhållare · Knivar för folieskärning · Kompletta lösningar · Skärolja för automatskärning · 
Tillbehör

Glasslipning · Glasborrning · Glassågning

Glaslyftare · Lyfthjälpmedel · lyftsystem

Mätverktyg · Glasningstillbehör · Handverktyg · Rengöringsmaterial/Ytbehandlingar · Skyddsfilm · Fogsprutor · El- och 
tryckluftverktyg · Skyddsmaterial · Bilglasning

BriteGuard® · Tillbehör

Rengöring och förbehandling · Positionering och fixering · Glaslimning · Doseringsutrustning och tillbehör · Härdning · 
Glaslimnings-satser · Glaslimning i möbelindustrin

Maskiner för glasslipning · Maskiner för glasborrning ·Tvättmaskiner · Kyl- och reningssystem · 
Sandblästring · Autoklavfri laminering · Verkstadsutrustning

Glasbärare · Profiler för glasväggar · Spegeluppsättningar · Skylt- och informationssystem · Tillbehör fönstersystem · 
Fjäderhållare och tillbehör

Ny produkt
Produkt som är ny och visas för första gången i denna 
katalog.

Farligt gods
Gods som klassas som farligt gods och speciella fraktvillkor.



Glasskärning ∙ Glasbrytning

Automatisk glasskärning

Verktyg för slipning, borrning, sågning

Glashantering

Glasning

Ytbehandlingar

Glaslimning
Inn

eh
åll

Innehållsförteckning

Glasbearbetningsmaskiner

Glasbeslag och profiler

Skrymmande gods
Produkt som betraktas som skrymmande.
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10 Ni	hittar	våra	priser	i	prislistan	eller	i	Online	Shop.

Glasskärning & Glasbrytning
Ett	av	de	första	stegen	att	hantera	
glas	är	att	skära	stora	skivor	i	mindre	
bitar.	Genom	att	ritsa	i	glasytan,	
släpper	spänningar	i	glaset	och	leder	
till	ett	brott	när	skivan	bryts	under	
kontrollerade	former	-	antingen	för	
hand	eller	genom	ett	verktyg.	Endast	

genom	att	använda	ett	speciellt	
verktyg	garanteras	att	glaset	bryts	på	
önskat	ställe.	Produkter	för	skärning	
och	brytning	av	glas	var	de	första	
produkterna	Josef	Bohle	startade	
att	tillverka	1923.	Märkesnamn	som	
Silberschnitt®	och	Diamantor®	har	

ett	rykte	över	hela	världen	och	tillhör	
Bohle`s	kärnkompetens.	Inom	detta	
produktområde	finner	ni	världens	
bredaste	urval	av	produkter	för	
skärning	och	brytning	av	glas.
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|01 Manuell glasskärning

Vid	skärning	av	runda	glas,	ovaler,	segment,	längsurtag	och	hörnurtag	eller	tjockt	glas:	Med	Silberschnitt®	
System	2000,	en	enda	glasskärare	betjänar	klarar	alla	dessa	moment:	Produkter	som	är	en	del	av	detta	
mångsidiga	system	identifieras	på	följande	sidor	av	Silberschnitt®	2000	logo.

Silberschnitt® System 2000

Oljeglasskärare
Ett	perfekt	snitt	kräver	skärolja	-för	att	enklare	öppna	ett	skär	(skäroljan	flyter	ner	i	skäret)	och	att	smörja	hjulet	och	axeln.	Gör	ert	dagliga	arbete	
enklare	använd	skärare	med	oljebehållare.

Silberschnitt® 2000 oljeglasskärare - perfekt skärning av alla glas

Denna	unika	oljeglasskärare	är	basen	i	Silberschnitt®	2000	system.	Den	kan	utrustas	individuellt	och	är	därför	idealisk	för	komplicerad	användning	
-	antingen	för	tjockt	eller	tunt	glas,	former	eller	raka	skär.	Idealisk,	speciellt	i	kombination	men	det	ergonomiska	T-handtaget.

Oljeglasskärare	Silberschnitt®	2000	MASTER
Perfekt	skärsnitt	genom	ett	optimalt	flöde	av	skärolja	·	för	figurskärning	·	
2-ventils	teknik	·	runt	skärhuvud	·	löstagbart,	utbytbart	Toplife	skärhuvud	·	
stadigt	mässingshandtag

	Skärvinkel	155°	·	Linjalavstånd	6	mm	·	Glastjocklek	6	-	15	mm

Artikel nr

BO 2000.M
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Oljeglasskärare	Silberschnitt®	2000	STANDARD
Perfekt	skärsnitt	genom	ett	optimalt	flöde	av	skärolja	·	för	figurskärning	·	2-ventils	teknik	·	runt	skärhuvud	·	löstagbart,	
utbytbart	Toplife	skärhuvud	·	stadigt	mässingshandtag

	Skärvinkel	145°	·	Linjalavstånd	6	mm	·	Glastjocklek	upp	till	6	mm

Artikel nr

BO 2000.S Oljeglasskärare

Oljeglasskärare	Silberschnitt®	2000	POWER
Perfekt	skärsnitt	genom	ett	optimalt	flöde	av	skärolja	·	för	figurskärning	·	2-ventils	teknik	·	runt	skärhuvud	·	löstagbart,	
utbytbart	Toplife	skärhuvud	·	stadigt	mässingshandtag

	Skärvinkel	158°	·	Linjalavstånd	6	mm	·	Glastjocklek	upp	till	19	mm

Artikel nr Beskrivning

BO 2000.P Silberschnitt®	2000.P	POWER	Oljeglasskärare

Reservskärhjul	Silberschnitt®	2000
För	Silberschnitt®	2000	oljeglasskärare	och	rundskärare

Artikel nr Glastjocklek · Skärvinkel · Beskrivning

BO 2449.0 0,8	-	2	mm	·	Hjulhållare	120°	

BO 2449.1 1	-	2	mm	·	Hjulhållare	127°	

BO 2449.2 2	-	4	mm	·	Hjulhållare	135°	

BO 2449.3 3	-	5	mm	·	Hjulhållare	140°	

BO 2449.4 4	-	6	mm	·	Hjulhållare	145°	

BO 2449.5 4	-	8	mm	·	Hjulhållare	150°	

BO 2449.6 6	-	12	mm	·	Hjulhållare	155°	

BO 2449.7 12	-	19	mm	·	Hjulhållare	158°	

BO 2449.8 19	-	25	mm	·	Hjulhållare	160°	

BO 2449.9 19	-	25	mm	·	Hjulhållare	165°	

BO 2449.10 Set	med	alla	10	skärvinklar	

BO 2449.11 Set	135°,	145°,	155°,	158°	

Tvärhandtag	för	glasskärare	Silberschnitt®

Ergonomiskt	tvärhandtag	för	optimalt	tryck	vid	skärningen	·	kan	monteras	på	alla	metall	modeller	av	Silberschnitt®	
glasskärare	ur	serie	2000,	5000	så	väl	som	art.	nr.	BO	448.8	·	individuellt	inställbar	beroende	på	handstorlek

Artikel nr

BO 2045.0 Tvärhandtag	för	glasskärare	Silberschnitt®
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Silberschnitt® 5000 oljeglasskärare - Optimalt skär till rätt pris

Den	nya	Silberschnitt®	5000	oljeglasskäraren	är	utrustad	med	ett	Toplife	skärhjul	i	hårdmetall	med	optimerad	geometri.	Tack	vare	avstämd	
skärvinkel	och	-slipning	får	man	optimala	skärresultat	med	utomordentligt	hög	kantkvalitet.	Det	slittåliga	skärhuvudet	är	tillverkad	med	en	
specialmetod	och	har	upp	till	dubbelt	så	lång	livslängd	som	konkurrerande	produkter.	Silberschnitt®	5000	övertygar	också	med	ett	utmärkt	
oljeflöde,	även	i	de	tuffaste	förhållanden.	Kan	fås	med	mässings-	eller	plastbehållare.	

Oljeglasskärare	Silberschnitt®	5000	Mässingshandtag
Mässingshandtag	med	förbättrade	skäregenskaper	·	Brett	skärhuvud	·	
Original	Toplife	kvalité	med	betydligt	längre	livslängd	·	Toppkvalité	för	
pengarna!

	Skärvinkel	140°	·	Linjalavstånd	2,5	mm	·	Brett	skärhuvud

Artikel nr Beskrivning

BO 5000.0 Mässingshandtag

Oljeglasskärare	Silberschnitt®	5000	Plasthandtag
Transparent	blått	plasthandtag	med	förbättrade	skäregenskaper	·	Brett	
skärhuvud	·	Original	Toplife	kvalité	med	betydligt	längre	livslängd	·	
Toppkvalité	för	pengarna!

	Skärvinkel	140°	·	Linjalavstånd	2,5	mm	·	Brett	skärhuvud

Artikel nr Beskrivning

BO 5001.0 Plasthandtag
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Reservskärhuvud	Silberschnitt®	5000
För	alla	Silberschnitt®	oljeglasskärare	och	Speed	Cutter

	Skärvinkel	140°	·	Linjalavstånd	2,5	mm

Artikel nr Beskrivning · Skärvinkel · Skärhuvud

BO 5010.0 Reservskärhuvud	·	140°	·	brett°

Oljeglasskärare	Silberschnitt®	4000	Active	Plus
För	skärning	av	belagt	glas	·	„Active“	slipningen	hindrar	att	skärhjulet	täpps	till	av	beläggningen

	Skärvinkel	138°	·	Linjalavstånd	2,5	mm	·	Brett	skärhuvud

Artikel nr

BO 4000.0EA Oljeglasskärare

Skärhuvud	Silberschnitt®	Active	Plus
För	skärning	av	belagt	glas	·	„Active“	slipningen	hindrar	att	skärhjulet	täpps	till	av	beläggningen

	Skärvinkel	138°	·	Linjalavstånd	2,5	mm

Artikel nr

BO 5010.3 Silberschnitt®	skärhuvud	Active	Plus

Oljeglasskärare	Silberschnitt®	4000
Mässingshandtag	med	fingergrepp

	Skärvinkel	138°	·	Linjalavstånd	2,5	mm	·	Skärhuvud	vridbar	30°	·	Smalt	skärhuvud

Artikel nr Beskrivning · Skärhuvud

BO 4000.1 Oljeglasskärare

BO 4010.1 Reservskärhuvud,	smalt	·	138°

Oljeglasskärare	Silberschnitt®	4000
Blått	plasthandtag	med	fingergrepp

	Skärvinkel	138°	·	Linjalavstånd	2,5	mm	·	Skärhuvud	vridbar	30°	·	Smalt	skärhuvud

Artikel nr Beskrivning · Skärhuvud

BO 4001.1 Oljeglasskärare

BO 4010.1 Reservskärhuvud,	smalt	·	138°

Skärhuvud	Silberschnitt®

För	alla	Silberschnitt®	oljeglasskärare	och	Speed	Cutter

	Skärvinkel	138°

Artikel nr Beskrivning · Skärhuvud

BO 4010.1 Reservskärhuvud,	smalt	·	138°
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Välkända Silberschnitt® oljeglasskärare

De	beprövade	Silberschnitt®	oljeglasskärarna	med	traditionellt	handtag	eller	med	gummi-manschett	är	nu	tillgängliga	med	skärhuvuden	från	
4000	serien.	En	stor	utveckling	beträffande	skärkvalité	och	livslängd!

Oljeglasskärare	Silberschnitt®	för	blyglas
Med	utbytbart	skärhuvud	·	hög	kvalitativt	HM-hjul	·	plast	handtag	med	transparent	behållare	·	homogent	
mässingsgrepp	·	traditionell	form·	Det	större	skärhjulet	underlättar	följsamheten	vid	schablonskärning

	Skärvinkel	127°	·	Linjalavstånd	2,5	mm

Artikel nr Beskrivning · Skärvinkel

BO 441.5 Smalt	skärhuvud	·	127°

BO 4010.5 Smalt	skärhuvud

Oljeglasskärare	Silberschnitt®

Med	utbytbart,	brett	skärhuvud	·	hög	kvalitativt	HM-hjul	·	plast	handtag	med	transparent	behållare	·	homogent	
mässingsgrepp	·	traditionell	form

	Skärvinkel	140°	·	Linjalavstånd	2,5	mm

Artikel nr Beskrivning · Skärvinkel · Skärhuvud

BO 441.0 Ledat	skärhuvud	30°	

BO 441.2 Fast	skärhuvud	

BO 5010.0 Reservskärhuvud	·	140°	·	brett°	

Oljeglasskärare	Silberschnitt®

Med	utbytbart	skärhuvud	·	HM-hjul	·	solid	mässingsmodell	med	manschett	·	tillbehör:	BO	2045.0	T-handtag

	Skärvinkel	138/140°	·	Linjalavstånd	2,5	mm	·	Skärhuvud	vridbar	30°

Artikel nr Beskrivning · Skärvinkel · Skärhuvud

BO 448.8 Brett	skärhuvud	·	140°

BO 447.8 Smalt	skärhuvud	·	138°

BO 5010.0 Reservskärhuvud	·	140°	·	brett°
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Bohle	Speed	Cutter
För	snabb	och	enkel	skärning	av	stora	skivor	·	med	integrerad	
oljeförsörjning	och	Silberschnitt®	skärhuvud	med	Toplife	skärhjul

	Skärvinkel	138°

Artikel nr Skärbredd · Beskrivning · Skärvinkel

BO 4580.0 110	-	600	mm

BO 4580.1 110	-	1200	mm

BO 4580.2 110	-	1800	mm

BO 4580.5 Reservskärhuvud	komplett

BO 4580.6 Reservrulle

BO 4580.7 Reservskärhuvud	138°

BO 4580.145 Reservskärhuvud	145°

BO 4580.155 Reservskärhuvud	155°

Oljeglasskärare	Toyo
Med	„Tap“	hjul

	Skärvinkel	138°	·	Linjalavstånd	2,5	mm	·	HM-skärhjul

Artikel nr Modell-nr. · Skärhuvud · Handtag

BO 6021294 TC17VVB	·	brett	·	

BO 6021295 TC17VVP	·	brett	·	

BO 6021201 TC10B	·	smalt	·	mässing

BO 6021204 TC	1	P	·	smalt	·	transparent	plast

BO 6021203 Reservskärhuvud,	smalt

BO 6021296 Reservskärhuvud,	brett
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Glasskärare med HM-hjul
Skärhjul	av	hårdmetall	har	egenskapen	att	ge	ett	gott	skärresultat	och	har	lång	livslängd.	Bohle`s	långa	erfarenhet	att	producera	dessa	hjul	har	lett	
till	hög	kvalité	och	mångsidiga	applikationer.

Special	glasskärare	Silberschnitt®	2000
Glasskärare	i	Silberschnitt®	2000	kvalité	·	Toplife	skärhjul	·	plasthantag	
med	traditionell	glasmästarform	·	kan	placeras	under	linjal	för	att	bryta	
upp	skäret	·	mycket	lättviktigt	skärhuvud	av	speciell	legering	·	mycket	fint,	
mjukt	skär	·	en	idealisk	glasskärare	för	alla	ändamål	·	hjul	inte	utbytbart

	Skärvinkel	138°	·	Linjalavstånd	2,5	mm	·	Glastjocklek	2	-	6	mm

Artikel nr Plasthandtag

BO 2004.0 blå

BO 2004.01 orange

HM-Glasskärare	Silberschnitt®

Träskaft	·	utbytbart,	härdad	rosett	·	speciellt	utvald	hårdmetall	garanterar	lång	livslängd	·	speciellt	lämplig	för	tjockt	
och	hårt	glas

	Skärvinkel	135°	·	Linjalavstånd	2,5	mm	·	HM-skärhjul	5	mm	Ø

Artikel nr Beskrivning

BO 400.0 HM-Glasskärare	

HM-Glasskärare	Silberschnitt®

HM-skärhjul	för	tunnt	och	hårt	glas	·	behöver	endast	lätt	tryck	·	speciellt	lämplig	för	tekniska	glas	som	Ceran	and	
Tempax	eller	glas	som	tål	växlande	höga	temperaturer

	Skärvinkel	120°

Artikel nr Beskrivning

BO 400.1 HM-glasskärare



18 Ni	hittar	våra	priser	i	prislistan	eller	i	Online	Shop.

HM-glas	och	kakelskärare	Silberschnitt®

Ergonomiskt	format,	plasthandtag	speciellt	lämplig	för	skärning	av	kakel	som	behöver	högt	skärtryck	·	utbytbart,	
härdad	skärrosett	med	ett	HM-hjul	ø	5	mm

	Skärvinkel	135°	·	Linjalavstånd	2,5	mm

Artikel nr Beskrivning

BO 410.0 HM-glas	och	kakelskärare

HM-hjul	Silberschnitt®	Basic
För	glasskärare	BO	400.0,	BO	410.0	och	400.1

	Slipning	Basic	·	Diameter	5	mm	·	Tjocklek	1	mm	·	Borrhål	1,3	mm

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO 02B120 120°	·	Basic	·	10	styck

BO 02B135 135°	·	Basic	·	10	styck

BO 02B120H 120°	·	100	styck	·	BO	400.1

BO 02B135H 135°	·	100	styck	·	BO	400.0	/	410.0

Rosett	Silberschnitt®

För	glasskärare	BO	400.0,	BO	410.0	och	400.1

	HM-skärhjul	med	5	mm	Ø

Artikel nr Skärvinkel · Säljenhet

BO 401.120 120°	·	10	styck

BO 401.135 135°	·	10	styck

Behållare	för	glasskärare
Tillverkad	av	aluminium	för	säker	förvaring

Artikel nr

BO 671.1 Behållare	för	glasskärare

HM-Glasskärare	Diamantor®

	Skärvinkel	135°	·	Linjalavstånd	2,5	mm

Artikel nr

BO 260.0 HM-Glasskärare	
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Tjockglas	skärare	Silberschnitt®	2000
Roterande	handtag	för	bättre	tryck	·	med	runt	skärhuvud	·	roterande,	självvinklande	skärhuvud	·skärhjul	i	Toplife	
kvalité

	Skärvinkel	158°	·	Linjalavstånd	6	mm	·	Glastjocklek	upp	till	19	mm

Artikel nr Beskrivning · Glastjocklek · Skärvinkel

BO 2003.0 Tjockglas	skärare

BO 2449.7 12	-	19	mm	·	Hjulhållare	158°

Glasrör-skärare
Förnicklad	·	för	glasrör	4	-	30	mm	i	diameter

	Skärvinkel	90°

Artikel nr Beskrivning · Skärvinkel

BO 5000117 Glasrör	avskärare

BO 5000118 Reservhjul	90°

Glasskärare med stålhjul
Skärhjul	gjorda	av	härdat	stål	var	den	första	artikeln	Josef	Bohle	startade	att	tillverka	1923.	Den	mest	kända	och	mest	tillverkade	glasskäraren	i	
hela	världen	-	speciellt	den	legendariska	nr.	100.0	-	är	utrustad	med	dessa	hjul.	Glasskärare	med	stålhjul	sörjer	för	ett	ekonomiskt	sätt	att	skära	
glas.

Glasskärare	Silberschnitt®

6	skärhjul	av	legerat	stål,	som	genom	en	patenterad	metod	garanterar	hög	
skärkvalité	och	lång	livslängd.	Rosetten	och	skärhuvudet	är	förnicklad.	
En	oljesugande	filtring	sörjer	för	smörjning	av	hjul	och	axel.	Handtaget	
är	producerat	exklusivt	och	från	ekoligiskt	kontrollerat	och	utvaldt	trä.	
Silberschnitt®	glasskärare	är	speciellt	ekonomiska	då	hjul	och	rosetten	är	
utbytbara.	Glasskäraren	är	lämplig	för	allmänt	förekommande	skärning.	

	Skärvinkel	130°	·	Linjalavstånd	2,5	mm	·	Glastjocklek	3	-	10	mm	·	
Förpackningsenhet	12	styck

Originalet!
Beprövad	miljontals	gånger	
och	känd	över	hela	världen.	
Den	mest	sålda	glasskära-

ren	i	världen!

Artikel nr

BO 100.0
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Rosett	Silberschnitt®

Avsedd	för	alla	Silberschnitt®	glasskärare	och	rundskärare	BO	516.0

	Skärvinkel	130°	·	Förpackningsenhet	12	styck

Artikel nr Beskrivning

BO 101.0 Silberschnitt®	rosett

Reservhjul	Silberschnitt®

Rostfritt	stål	·	special	härdat	·	för	alla	Silberschnitt®	glas-	och	rundskärare

	Skärvinkel	130°	·	Förpackningsenhet	i	dispenser	om	10	duss.

Artikel nr Beskrivning

BO 102.0 Reservhjul

Reservhjul	Silberschnitt®

Rostfritt	stål	·	special	härdat	·	för	alla	Silberschnitt®	glas-	och	rundskärare	·	förpackat	per	dussin	på	nål	i	plastpåse.

	Skärvinkel	130°	·	Förpackningsenhet	12	styck

Artikel nr Beskrivning

BO 102.1 Reservhjul

Glasskärare	Silberschnitt®

Brett	utförande

	Skärvinkel	130°

Artikel nr Beskrivning

BO 110.0 Glasskärare

Glasskärare	Diamantor®

Med	runt	trähandtag	·	med	ett	stålhjul

	Skärvinkel	130°	·	Linjalavstånd	1,5	mm	·	Förpackningsenhet	12	styck

Artikel nr Beskrivning

BO 200.1 Glasskärare
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Tjockglas skärning
Skärning	av	tjockt	glas	är	alltid	viktigt.	Emellertid	kan	problem	uppstå	beroende	på	glaskvalité	och	den	förväntade	glaskanten.	Lösningen:	
Innovativa	Bohle	produkter	för	bearbetning	av	tjockt	glas.	För	skärning	och	öppnande	av	skäret,	för	raka	och	skarpa	kanter	-	här	finner	ni	allt	som	
behövs!

Set	för	tjockglasskärning	i	aluminiumväska
Detta	set	innehåller	alla	nödvändiga	verktyg	för	att	skära	cirklar	och	raka	
skär.	För	25	mm	glas	rekommenderar	vi	hjulhållare	BO	2449.8	med	160°	
och	skäröppnare	BO	710.1.	Inklusive	oljeglasskärare	BO	2000.P	POWER	
och	praktisk	aluminiumväska.

	Glastjocklek	upp	till	25	mm	·	Diameter	max.	120	cm

Artikel nr

BO 2740.0

Detta set innehåller följande artiklar:
BO 2000.P Oljeglasskärare 1 styck
BO 2045.0 Tvärhandtag för glasskärare Silberschnitt® 1 styck
BO 702.0 Silberschnitt® skäröppnartång 1 styck
BO 710.0 Silberschnitt® Skäröppnare för tjockt glas 1 styck
BO 521.0 Silberschnitt® Rundskärare för tjockt glas 1 styck
BO 5002800 Silberschnitt® skärolja för tjockt glas 1 flaska
BO 5002810 Tomflaska för skärolja 1 styck

Oljeglasskärare	Silberschnitt®	2000	POWER
Perfekt	skärsnitt	genom	ett	optimalt	flöde	av	skärolja	·	för	figurskärning	·	2-ventils	teknik	·	runt	skärhuvud	·	löstagbart,	
utbytbart	Toplife	skärhuvud	·	stadigt	mässingshandtag

	Skärvinkel	158°	·	Linjalavstånd	6	mm	·	Glastjocklek	upp	till	19	mm

Artikel nr Beskrivning

BO 2000.P Silberschnitt®	2000.P	POWER	Oljeglasskärare



22 Ni	hittar	våra	priser	i	prislistan	eller	i	Online	Shop.

Reservhjulhållare
För	Silberschnitt®	2000	oljeglasskärare	och	rundskärare

Artikel nr Glastjocklek · Skärvinkel

BO 2449.7 12	-	19	mm	·	Hjulhållare	158°	

BO 2449.8 19	-	25	mm	·	Hjulhållare	160°	

Tvärhandtag	för	glasskärare	Silberschnitt®

Ergonomiskt	tvärhandtag	för	optimalt	tryck	vid	skärningen	·	kan	monteras	på	alla	metall	modeller	av	Silberschnitt®	
glasskärare	ur	serie	2000,	5000	så	väl	som	art.	nr.	BO	448.8	·	individuellt	inställbar	beroende	på	handstorlek

Artikel nr

BO 2045.0 Tvärhandtag	för	glasskärare	Silberschnitt®

Tjockglas	skärsläde	set	Silberschnitt®	2000
Användes	tillsammans	med	Bohle	glaslinjal	·	tillsammans	med	Silberschnitt®	2000.P	POWER	oljeglasskärare	(ingår),	
med	dess	speciella	hjul	och	skärolja	,	uppnås	ett	utmärkt	resultat.	För	25	mm	glas	rekommenderar	vi	hjulhållare	
BO	2449.8	med	160°.

	Glastjocklek	upp	till	25	mm

Artikel nr Beskrivning

BO 2720.0 Tjockglas	skärsläde	set

Detta set innehåller följande artiklar:
BO 2000.P Oljeglasskärare 1 styck
BO 2045.0 Tvärhandtag för glasskärare Silberschnitt® 1 styck
BO 5002800 Silberschnitt® skärolja för tjockt glas 1 flaska
BO 5002810 Tomflaska för skärolja 1 styck

Tjockglas	skärare	Silberschnitt®	2000
Roterande	handtag	för	bättre	tryck	·	med	runt	skärhuvud	·	roterande,	självvinklande	skärhuvud	·skärhjul	i	Toplife	
kvalité

	Skärvinkel	158°	·	Linjalavstånd	6	mm	·	Glastjocklek	upp	till	19	mm

Artikel nr Beskrivning · Glastjocklek · Skärvinkel

BO 2003.0 Tjockglas	skärare

BO 2449.7 12	-	19	mm	·	Hjulhållare	158°

Rundskärare	för	tjockt	glas	Silberschnitt®

Kraftig	konstruktion	sörjer	för	en	stor	säkerhet	·	handtagsknoppen	ovan	skärhjulet	gör	kraftöverföringen	så	maximal	
söm	möjligt	för	tjockt	glas

	Skärvinkel	158°	·	Glastjocklek	10	-	25	mm

Artikel nr Diameter · Glastjocklek · Skärvinkel

BO 521.0 20	-	120	cm

BO 521.1 20	-	180	cm

BO 521.5 Skärhuvud	komplett

BO 2449.7 12	-	19	mm	·	Hjulhållare	158°
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Skäröppnartång	Silberschnitt®

Kraftigt	utförande	·	metallkonstruktion	·	exakt	inställbar	för	rätt	glastjocklek	·	optimal	överföring	av	brytkraften	·	Tips:	
BO	702.5	för	smala	remsor

	Brytkraft	upp	till	6	m

Artikel nr Beskrivning · Glastjocklek

BO 702.0 Skäröppnartänger	·	upp	till	25	mm	

SP B0734.1 Reserv	Plasttrycken	10	x	14	mm	

BO 702.5 Tryckbalk	80	x	12	mm	·	

Skäröppnare	för	tjockt	glas	Silberschnitt®

Kraftig	·	metall	konstruktion	·	justerbar	anslagsstyrka	·	för	en	kontrollerad	brytning	med	rena	kanter	·	även	för	
komplicerade	tillfällen

Artikel nr Glastjocklek

BO 710.0 10	-	20	mm

BO 710.1 15	-	25	mm

Skärolja	för	tjockt	glas	Silberschnitt®

Optimalt	brytresultat	av	glastjocklekar	från	12	mm	·	även	för	problematiska	tjocklekar	upp	till	25	mm	·	vattenlöslig	
och	miljövänlig	·	ger	bra	smörjning	av	skärhjulet

	Glastjocklek	12	-	25	mm	·	Viskositet	ca.	5	mPas

Artikel nr Innehåll

BO 5002800 1	liter

BO 5002801 30	liter

BO 5002810 Tomflaska	för	skärolja	250	ml
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Rundskärare
Skärning	av	cirklar	fordrar	en	hög	skärkvalité	-	speciellt	gäller	detta	tjockt	glas.	vid	sidan	av	de	traditionella	rundskärarna	för	„normal“	glastjocklek,	
erbjuder	Bohle	ett	brett	sortiment	av	rundskärare	för	alla	användningsområden.

Rundskärare	Silberschnitt®	System	2000
Den	idealiska	rundskäraren	att	användas	tillsammans	med	SILBERSCHNITT	
2000.S,	2000.M	eller	2000.P	oljeglasskärare	·	utmärkt	skärkvalité	tack	vare	
TOPLIFE	skärhjul	och	integrerad	oljeförsörjning	·	oljeglasskärare	och	T-handtag	
ingår	ej	(beställes	separat)

Artikel nr Diameter

BO 2511.0 60	cm

BO 2514.0 120	cm

BO 2516.0 200	cm

Rundskärare	Silberschnitt®	med	kullagrat	skärhuvud
Roterande	HM-hjul	i	Toplife	kvalité	·	förbättrad	brytkvalité	även	för	små	radier	
·	lång	livslängd	·	mindre	skärtryck

	Skärvinkel	135°	·	Diameter	min.	72	mm

Artikel nr Diameter · Glastjocklek · Skärvinkel · Beskrivning · Utförande

BO 511.5 60	cm

BO 511.51 24“

BO 514.5 120	cm

BO 514.51 48“

BO 516.5 200	cm

BO 516.51 80“

BO 2449.2 2	-	4	mm	·	Hjulhållare	135°

BO 518.5 Reservhjulhållare	·	metall

BO 519.5 Reservgummiplatta
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Rundskärare	Silberschnitt®	med	6	stålhjul
Hjul	och	rosett	kan	enkelt	bytas

	Skärvinkel	130°	·	Diameter	min.	72	mm

Artikel nr Diameter · Beskrivning

BO 511.0 60	cm

BO 511.1 24“

BO 514.0 120	cm

BO 514.1 48“

BO 516.0 200	cm

BO 516.1 80“

BO 518.0 Hjulhållare	för	rundskärare

BO 101.0 Silberschnitt®	rosett

BO 519.5 Reservgummiplatta

Segment	skärsystem	2000	Silberschnitt®	System	2000
Segmentskärning	blir	enkelt	·	justerbar	för	skär	·	inkluderar	T-handtag	och	oljeglasskärare	Silberschnitt®	2000.S	
STANDARD	

	Radie	16	-	300	cm	·	Skärvinkel	145°	·	Glastjocklek	upp	till	6	mm

Artikel nr Beskrivning

BO 2522.0 Segment	skärsystem	2000

Rundskärare	för	serieskärning	Silberschnitt®

Speciellt	för	att	skära	små,	runda	glas	10	-	185	mm	ø	i	serier	·	roterande	skärhjul	155°	·	olika	skärvinklar	för	olika	
glastjocklekar	finns	att	beställa	separat	·	Förlängningsplatta	av	hårdpapper	finns	för	separat	beställning

	Användar	tips:	BO	701.5	-	för	att	nibbla	glasbitar!	

Artikel nr Beskrivning · Glastjocklek · Skärvinkel

BO 534.0 Rundskärare

BO 2449.6 6	-	12	mm	·	Hjulhållare	155°

Rundskärningsapparat	Silberschnitt®

För	exakt	skärning	av	stora,	runda	skivor	·	rosett	med	6	stål	hjul	·	kan	lätt	monteras	på	arbetsbord	eller	platta	(ingår	
ej)

	Skärvinkel	130°

Artikel nr Diameter · Beskrivning

BO 530.0 30	cm

BO 532.0 60	cm

BO 518.1 Reservhjulhållare	Silberschnitt®
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Rundskärningsapparat	Silberschnitt®

Kullagrad	·	för	små	cirklar	upp	till	9	cm	ø	·	utbytbar	stålhållare	med	Silberschnitt®	HM-	microhjul	för	små	radier

	Glastjocklek	upp	till	6	mm	·	Skärvinkel	140°

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 533.0 Rundskärare

BO 415.0 hjulhållare	140°

BO 518.2 Reservhjulhållare	·	Med	hjul

Ovalskärare
Inga	problem	med	pappers-	eller	trämallar	-	ovaler	med	individuella	dimensioner	skäres	lätt	med	den	förbättrade	Silberschnitt®	ovalskärare	
(naturligtvis,	också	för	„normala“	cirklar).	Försedd	med	Silberschnitt®	2000	system	med	integrerad	tillförsel	av	skärolja,	resultatet	blir	nu	om	möjligt	
bättre!

Rund-	och	ovalskärningsapparat	Silberschnitt®	System	2000
Exakta	skär	för	22	-	122	cm	·	för	glas	upp	till	25	mm	tjocklek	med	olika	
hjulhållare	·	minimum	diameter	differans	6	cm	·	inklusive	oljeglasskärare	
2000.S	STANDARD	145°,	T-handtag,	Jobo	glasbrytstav	BO	705.0,	skärolja,	
2	filt	pennor	med	adapter	·	i	praktisk	aluminiumväska

Artikel nr Diameter · Beskrivning

BO 2550.0 22	-	122	cm	

BO 2550.1 9	-	48“	

BO 2551.0 Förlängningsset	upp	till	182	cm	

BO 2551.1 Förlängningsset	upp	till	70“	
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Formskärning
Skärning	av	former	är	betydligt	lättare	med	det	omfattande	program	av	schabloner	som	Bohle	erbjuder,	den	större	delen	är	gjord	att	användas	
tillsammans	med	Silberschnitt®	2000	system.	Oftast	finns	det	en	enkel	lösning	på	alla	skärproblem.

Verktygsset	för	hörnurtag
Hörnuttag	kan	göras	snabbt	och	enkelt	·	inget	mer	problem	med	sågning	
och	borrning	·	t.ex	underlättar	inför	härdning	·	för	manuell	skärning	av	glas	·	
levereras	i	praktisk	väska

	Radie	7	mm	·	Glastjocklek	3	-	15	mm

Artikel nr

BO 578.0

Detta set innehåller följande artiklar:
BO 078 Schablon för hörnuttag 1 styck
BO 027 Silberschnitt® skärolja 1 flaska
BO 2000.M Oljeglasskärare 1 styck
BO 2449.4 Hjulhållare för oljeglasskärare typ Silberschnitt®, 145° 1 styck
BO 2045.0 Tvärhandtag för glasskärare Silberschnitt® 1 styck
BO 704.0 Silberschnitt® skäröppnartång 1 styck

Verktygsset	för	mitturtag
Med	justerbar	schablon	·	Silberschnitt®	2000	oljeglasskärare	360°	roterande	
skärhuvud	·	unika	BOHLE	skäröppnare	·	idealisk	för	produktion	av	härdat	glas	
och	vitriner	·	inklusive	väska

	Radie	7	mm	·	Glastjocklek	upp	till	10	mm

Artikel nr

BO 578.2

Detta set innehåller följande artiklar:
BO 078.2 Schablon för mitturtag 1 styck
BO 027 Silberschnitt® skärolja 1 flaska
BO 2000.M Oljeglasskärare 1 styck
BO 2449.4 Hjulhållare för oljeglasskärare typ Silberschnitt®, 145° 1 styck
BO 2045.0 Tvärhandtag för glasskärare Silberschnitt® 1 styck
BO 706.0 Skäröppnare Silberschnitt® 1 styck
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Schablon	för	hörn-	och	trekants	urskärningar
Plast	·	med	2	sugkoppar	för	säker	fixering	·	justerbara	anhåll	för	hörn-	eller	
mitturtag	·	hörnurtag	justerbart	från	45	till	400	mm,	mitturtag	justerbart	från	
45	till	350	mm

	Hörnradie	7	mm

Artikel nr

BO 078.1

Schablon	för	hörnuttag
Plast	·	med	2	sugplattor	för	säker	fixering	·	justerbar	från	45	to	175	mm

	Hörnradie	7	mm

Artikel nr

BO 078 Schablon	för	hörnuttag

Schablon	för	mitturtag
Plast	·	med	2	sugkoppar	för	säker	fixering	·	justerbar	från	min.	40	x	10	mm	till	max.	240	x	100	mm

	Hörnradie	7	mm

Artikel nr

BO 078.2 Schablon	för	mitturtag

Hörnschablon
Med	2	sugkoppar	för	säker	fixering	·	att	användas	med	glasskärare	2000.M,	2000.P	eller	2000.S

	Linjalavstånd	6	mm	·	Radie	10	-	70	mm

Artikel nr

BO 078.5 Hörnschablon

Hörnschablon
Tillverkad	av	plast	·	att	användas	med	standardglasskärare	med	2.5	mm	linjalavstånd

	Radie	10	-	70	mm

Artikel nr

BO 5000110 Hörnschablon
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Flexibel	formschablon
För	modellskärning	av	glas	·	idealisk	vid	reparation	av	bågformiga	fönster	och	dörrar	·	lämplig	för	in-	och	utvändig	
form	·	fixering	på	glaset	med	sugkoppar	BO	670.5	(beställes	separat)	·Behov:	3st	för	90cm,	6st	för	180cm

	Material:	tillverkad	av	flexibelt	metallband

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5140509 90	cm	·	40	mm

BO 5140518 180	cm	·	40	mm

Sugkopp	hållare
För	formschablon	BO	51	405	09	/	BO	51	405	18	·	för	fastsättning	på	glas

Artikel nr Beskrivning

BO 670.5 Sugkopp	hållare

BO 519.5 Reservgummiplatta

Segment	skärsystem	2000	Silberschnitt®	System	2000
Segmentskärning	blir	enkelt	·	justerbar	för	skär	·	inkluderar	T-handtag	och	oljeglasskärare	Silberschnitt®	2000.S	
STANDARD	

	Radie	16	-	300	cm	·	Skärvinkel	145°	·	Glastjocklek	upp	till	6	mm

Artikel nr Beskrivning

BO 2522.0 Segment	skärsystem	2000

Vinkelmätare
Plast	·	för	säker	och	effektiv	skärning	av	vinklar	(20	-	160°)	·	stabiliseringsstag	·	enkel	läsbar	skala

	Skärsida	95	cm	·	Skala	0	-	180°

Artikel nr

BO 075 Vinkelmätare

Schablon	för	hörnskärning
Justerbar	vinkel	·	måttskalan	på	utkanten	·	vinkeln	gjord	i	ett	stycke

	Skänkellängd	upp	till	300	mm

Artikel nr

BO 560.0 Schablon	för	hörnskärning
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Hörnradie-skärare
Justerbar	vinkel	·	måttskalan	på	utkanten	·	vinkeln	gjord	i	ett	stycke	·	tilläggsskala	på	linjal	·	radien	justerbar	·	
Mittpunkten	på	cirkeln	justerbar	·	med	stålhjul

	Skänkellängd	upp	till	300	mm	·	Radie	35	-	200	mm	·	Skärvinkel	130°

Artikel nr Beskrivning

BO 561.0 Hörnradie-skärare

BO 101.0 Silberschnitt®	rosett

L-vinklar och linjaler
Bohle´s	vinklar	och	linjaler	är	tillverkade	med	hög	precision	av	CNC	maskiner	med	minsta	möjliga	tolerans.	Hög	kvalité	på	material	och	nogrann	
tillverkning	leder	till	en	kvalité	som	är	svår	att	mäta	sig	med.

Glasvinklar

Bohle´s	vinklar	är	tillverkade	av	åldringsbeständigt	syntetiskt	material	och	är	producerade	enligt,	eller	bättre	än	DIN	normer	beträffande	tolerans.	
Toleransen	av	VARJE	vinkel	kontrolleras	innan	den	lämnar	fabriken.	Vinklar	med	ännu	mindre	tollerans	på	förfrågan.

Glasvinklar	Bohle	utan	stag

Observera:
Alla	Bohle	vinklar	har	bättre	
tolerenser	än	det	som	krävs	

enligt	DIN	7168	och	ISO	
286/VSM58400

Dessa	vinklar	tillverkade	av	högkvalitativt	material	har	två	blå	plast-glasstöd	vilket	gör	glaskanten	fullt	synlig.	Det	
ljusgrå	materialet	ger	god	kontrast	mot	den	svarta	skärbordsfilten.

Artikel nr Längd · Bredd · Färg · Beskrivning

BO 029.5 30	cm	·	17	cm	·	svart

BO 029.00 30	cm	·	17	cm	·	svart	·	utan	glasstöd

BO 030.5 50	cm	·	27	cm	·	grå

BO 031.5 60	cm	·	27	cm	·	grå

BO 032.5 80	cm	·	37	cm	·	grå

BO 033.5 105	cm	·	37	cm	·	grå

BO 034.5 135	cm	·	47	cm	·	grå

BO 035.5 150	cm	·	47	cm	·	grå

BO 036.5 175	cm	·	47	cm	·	grå
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Glasvinklar	Bohle	med	stag	svart

Observera:
Alla	Bohle	vinklar	har	bättre	
tolerenser	än	det	som	krävs	

enligt	DIN	7168	och	ISO	
286/VSM58400

Dessa	glasvinklar	är	tillverkade	i	ett	stycke	av	högkvalitativt	material.	Det	integrerade	staget	garanterar	bästa	
precision.

Artikel nr Längd · Bredd · Beskrivning

BO 031.1 60	cm	·	30	cm

BO 032.1 80	cm	·	34	cm

BO 033.1 105	cm	·	40	cm

BO 034.1 135	cm	·	45	cm

BO 035.1 150	cm	·	45	cm

BO 036.1 175	cm	·	50	cm

BO 037.1 205	cm	·	60	cm	·	skrymmande

BO 038.1 250	cm	·	70	cm	·	skrymmande

Bohle	skärram
Praktiskt	hjälpmedel	för	skärning	av	serier	i	samma	dimension

Artikel nr Längd

BO 070.040 40	cm

BO 070.060 60	cm

BO 070.080 80	cm

BO 070.100 100	cm

T-vinkel	Bohle
Traditionell	T-vinkel	i	standard	kvalité	·	urtag	i	vinkeln	gör	det	möjligt	skära	från	glasets	kant	·	lätt	att	använda

	Material

Artikel nr Längd · Bredd

BO 6022026 1320	mm	·	350	mm
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Linjaler

Bohle´s	linjaler	finns	i	olika	material	tjocklekar	(4,	5	and	10	mm)	såväl	med	eller	utan	inbyggda	sugkoppar.	För	fixering	av	linjaler	utan	sugkoppar,	
rekommenderar	vi	linjalanslag	art.nr.	BO	670.0.	Alla	linjaler	(10	mm)	med	inbyggda	sugkoppar	är	gjorda	att	passa	med	Silberschnitt®	skärsläde	art.
nr.	BO	2720.0.

Skärlinjal	Bohle	med	inbyggda	sugkoppar

Observera:
Längder	på	2	meter	eller	

mer	levereras	ej	som	
paketgods.

Tillverkade	av	högkvalitativt	syntetiskt	material	·	i	längder	150	-	400	cm	·	BO	051.xxx	=	5	mm	tjock	·	BO	052.xxx	=
10	mm	tjock,	dessa	anpassade	för	Silberschnitt®	skärsläde	för	tjockt	glas	BO	2720.0

Artikel nr Längd · Bredd · Sugkoppar

BO 051.152 150	cm	·	8	cm	·	2

BO 051.202 200	cm	·	8	cm	·	2

BO 052.203 200	cm	·	8	cm	·	3

BO 051.253 250	cm	·	8	cm	·	3

BO 052.253 250	cm	·	8	cm	·	3

BO 052.304 300	cm	·	8	cm	·	4

BO 052.355 350	cm	·	8	cm	·	5

BO 052.405 400	cm	·	8	cm	·	5

Reservsugplatta
För	linjaler,	komplett	med	vipparm,	bricka	och	bult

Artikel nr

BO 051.01 Reservsugplatta

Skärlinjal	Bohle
Tilverkat	av	högkvalitativt	syntetiskt	material

	Längd	80	-	350	cm

Artikel nr Längd · Bredd · Tjocklek

BO 042.0 80	cm	·	5,5	cm	·	4	mm

BO 044.0 130	cm	·	6,0	cm	·	4	mm

BO 045.0 150	cm	·	8,0	cm	·	5	mm

BO 046.0 200	cm	·	8,0	cm	·	5	mm

BO 046.1 200	cm	·	7,0	cm	·	10	mm

BO 047.0 250	cm	·	8,0	cm	·	5	mm

BO 047.1 250	cm	·	7,0	cm	·	10	mm

BO 048.0 300	cm	·	7,0	cm	·	10	mm

BO 049.0 350	cm	·	7,0	cm	·	10	mm
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Linjalanslag	Silberschnitt®

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)

	Sugplatta	ø	55	mm	·	Antal	sugplattor	1	·	avsett	för	Glas	·	avsett	för	plast	·	avsett	för	metall	·	avsett	för	·	avsett	för

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 670.0 Linjalanslag	·	standard

BO 670.1 Linjalanslag	·	ställbar

BO 519.5 Reservgummiplatta

Excenteranslag	Verifix®

Excentrisk,	plan	plastrondell	·	integrerad	sugkopp	·	avsedd	för	limning	av	golv	
eller	hyllor	i	montrar	·	kan	även	användas	parvis	för	finjustering	av	skärlinjaler

	Höjd	20	mm	·	Justerbart	område	6	mm

Artikel nr Invändigt · utvändigt · Beskrivning

BO 637.1 55	mm	Ø	·	70	mm	Ø

BO 637.5 Reservgummiplatta

Filt	för	skärbord

	Bredd	200	cm	·	Tjocklek	4	mm	·	Vikt	800	g/m²	·	Färg	svart

Artikel nr Beskrivning

BO 2300005 Filt	för	skärbord

Spray	77	universallim

Observera:
Ni	hittar	mer	inramnings-
produkter	på	vår	websida	

www.bohle-group.com

För	limning	av	skärbordsfilt	·	fäster	omedelbart,	blöter	ej	igenom	·	värme	och	åldringsbeständig	·	fri	från	fluorocarbon	
som	drivgas	·	En	burk	räcker	till	ca	5m²	

Artikel nr Innehåll

BO 3202070 500	ml
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Skäroljor
Beroende	på	viskositet	och	speciella	egenskaper	,	tränger	skäroljan	in	i	skäret	och	håller	det	„varmt“,	vilket	leder	till	betydligt	enklare	och	
kontrollerad	brytning.	dessutom,	smörjer	oljan	hjul	och	axel	och	binder	glasdamm	som	bildas	vid	skärningen.	Lämplig	för	oljeglasskärare	såväl	som	
för	glasskärare	utan	oljebehållare.	Finns	även	för	automat	skärning.

Skärolja	Silberschnitt®

Observera:
Garanterar	en	mjuk	och	
perfekt	brytning	·	lågt	

ytmotstånd	·	tränger	lätt	
ner	i	skäret	·	binder	glaspar-
tiklar,	garanterar	att	hjulet	

löper	lätt

För	manuell	skärning	av	glas	upp	till	12	mm	·	garanterar	en	mjuk	och	perfekt	brytning	·	lågt	ytmotstånd	·	tränger	lätt	
ner	i	skäret	·	binder	glaspartiklar,	garanterar	att	hjulet	löper	lätt

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO 027 50	ml	·	Flaska

BO 026 1	liter	·	för	manuell	skärning

BO 5002805 30	liter	·	snabbdunstande

BO 5002810 Tomflaska	för	skärolja	250	ml

Skärolja	för	tjockt	glas	Silberschnitt®

Optimalt	brytresultat	av	glastjocklekar	från	12	mm	·	även	för	problematiska	tjocklekar	upp	till	25	mm	·	vattenlöslig	
och	miljövänlig	·	ger	bra	smörjning	av	skärhjulet

	Glastjocklek	12	-	25	mm	·	Viskositet	ca.	5	mPas

Artikel nr Innehåll

BO 5002800 1	liter

BO 5002801 30	liter

BO 5002810 Tomflaska	för	skärolja	250	ml
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|02 Glasbrytning
Skäröppnartänger
Brottet	och	det	slutgilltiga	öppnandet	av	skäret	görs	bäst	med	bryttänger	vilka	normalt	användes	vid	slutet	av	skäret.	Beroende	på	glastjocklek	och	
komplexiteten	av	skäret,	erbjuder	Bohle	olika	verktyg	vilka	garanterar	utmärkta	skärresultat	och	brytningar.	Dessa	Bohle	verktyg	är	även	lämpliga	
för	formskärningar!

Skäröppnartång	Silberschnitt®

Kraftigt	utförande	·	metallkonstruktion	·	exakt	inställbar	för	rätt	glastjocklek	·	optimal	överföring	av	brytkraften	·	Tips:	
BO	702.5	för	smala	remsor

	Brytkraft	upp	till	6	m

Artikel nr Beskrivning · Glastjocklek

BO 702.0 Skäröppnartänger	·	upp	till	25	mm	

SP B0734.1 Reserv	Plasttrycken	10	x	14	mm	

BO 702.5 Tryckbalk	80	x	12	mm	·	

Skäröppnartång	Silberschnitt®

Helt	i	metall	·	med	justerbar	skruv	för	önskad	glatjocklek	·	optimal	kraftöverföring	·	idealisk	för	att	öppna	raka	skär,	
hörnurtag,	etc.	·	Tips:	BO	704.5	för	öppnande	av	smala	remsor	

Artikel nr Beskrivning · Glastjocklek

BO 704.0 Skäröppnartänger	·	6	-	15	mm	

SP B0734.1 Reserv	Plasttrycken	10	x	14	mm	

BO 704.5 Tryckbalk	60	x	12	mm	

Skäröppnare	Silberschnitt®

För	komplicerade	skär	·	idealisk	för	att	öppna	hörn,	mitturtag	och	andra	formskärningar	·	vridbar	tryckratt	för	optimal	
inställning	av	alla	skär·	max	djup	100	mm

	Glastjocklek	6-10	mm

Artikel nr Glastjocklek

BO 706.0 6	-	10	mm
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Skäröppnartång

	Glastjocklek	3	-	8	mm	·	Längd	230	mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5009636 Skäröppnartång

BO 5009637 Reserv	Plasttrycken

Skäröppnartång
Med	ställbar	skruv	·	streckmarkering	på	övre	käften	·	speciellt	lämplig	för	brytning	av	smala	strimlor

	Glastjocklek	3	-	5	mm	·	Längd	200	mm	·	Käftbredd	24	mm

Artikel nr

BO 5008800 Skäröppnartång

Kröjseltänger
Bohles	kröjseltänger	är	av	hög	kvalité	och	lämpade	för	ett	flertal	olika	användninngsområden.	De	har	alla	en	sak	gemensamt:	den	höga	kvalitén!

Radie	bryttång
Idealisk	för	att	göra	runda	hörn	snabbt	före	slutlig	finslipning	·	exakt	brott	och	lång	livslängd	tack	vare	diamant-
polerade	bett.

	Färg	svart

Artikel nr Radie

BO 5008233 10	mm

BO 5008234 20	mm

BO 5008235 30	mm

Glasbryttång	Made	in	Germany
Plastöverdraget	handtag	·	slipat	huvud	·	Made	in	Germany

	Färg	svart	·	Längd	200	mm	·	Käftbredd	24	mm

Artikel nr

BO 5008020 Glasbryttång
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Glasbryttång	Made	in	Germany
Plastöverdraget	handtag	·	slipat	huvud	·	Made	in	Germany

	Längd	180	mm	·	Käftbredd	24	mm	·	Färg	svart

Artikel nr

BO 5008118 Glasbryttång

Glasbryttång	Made	in	Germany
Blå	lackerad	·	slipat	huvud	·	Made	in	Germany

	Färg	blå	·	Längd	200	mm	·	Käftbredd	20	mm

Artikel nr

BO 5008120 Glasbryttång

Glasbryttång	Made	in	Germany
Med	böjd	käft	·	blått	lackat	handtag	·	Made	in	Germany

	Längd	200	mm	·	Käftbredd	20	mm	·	Färg	blå

Artikel nr

BO 5008220 Glasbryttång

Glasbryttång	Made	in	Germany
Med	böjd	käft	·	svart	lackerad	·	slipat	huvud	·	Made	in	Germany

	Längd	180	mm	·	Käftbredd	14	mm

Artikel nr

BO 5008218 Glasbryttång

Glasbryttång
Kraftigt	utförande	·	extra	långa	skenklar	·	handsmidd

	Längd	380	mm	·	Glastjocklek	upp	till	20	mm

Artikel nr

BO 5009638 Glasbryttång
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Ytterligare	tänger	finner	ni	på	sidan	43.

Observera:
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|03 Produkter för konstglas
Glasskärare

Special	glasskärare	Silberschnitt®	2000
Glasskärare	i	Silberschnitt®	2000	kvalité	·	Toplife	skärhjul	·	plasthantag	
med	traditionell	glasmästarform	·	kan	placeras	under	linjal	för	att	bryta	
upp	skäret	·	mycket	lättviktigt	skärhuvud	av	speciell	legering	·	mycket	fint,	
mjukt	skär	·	en	idealisk	glasskärare	för	alla	ändamål	·	hjul	inte	utbytbart

	Skärvinkel	138°	·	Linjalavstånd	2,5	mm	·	Glastjocklek	2	-	6	mm

Artikel nr Plasthandtag

BO 2004.0 blå

BO 2004.01 orange

Special	glasskärare	Silberschnitt®	2000
För	rationell	skärning	av	större	antal	lika	strimlor	·	justerbar	strimmelbredd	·	för	höger-	eller	vänsterhända

	Strimmelbredd	max.	2	cm	·	Skärvinkel	138°

Artikel nr Dörr

BO 2005.0R höger

BO 2005.0L vänster
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Oljeglasskärare	Silberschnitt®	för	blyglas
Med	utbytbart	skärhuvud	·	hög	kvalitativt	HM-hjul	·	plast	handtag	med	transparent	behållare	·	homogent	
mässingsgrepp	·	traditionell	form·	Det	större	skärhjulet	underlättar	följsamheten	vid	schablonskärning

	Skärvinkel	127°	·	Linjalavstånd	2,5	mm

Artikel nr Beskrivning · Skärvinkel

BO 441.5 Smalt	skärhuvud	·	127°

BO 4010.5 Smalt	skärhuvud

HM-oljeskärare	Silberschnitt®	Easy	Grip
Blått	plast	handtag	·	transparent	oljebehållare	för	kontroll	av	skäroljan	·	justerbar	längd	på	handtag

	Skärvinkel	138°	·	Smalt	skärhuvud

Artikel nr Beskrivning · Skärhuvud

BO 444.0 Easy	Grip

BO 4010.1 Reservskärhuvud,	smalt	·	138°

Hårdmetall	glasskärare	Silberschnitt®	Easy	Grip
Grått	plasthandtag	·	längd	individuellt	justerbart	beroende	på	handstorlek	·	HM-hjul	·	för	opalescent	eller	hårt	glas	·	
reservskärhuvud	BO	424.2	+	BO	427.4

	Skärvinkel	120°

Artikel nr Färg · Beskrivning · Skärvinkel

BO 424.0 grå

BO 428.0 grön	·	integrerad	guide	för	skärning	längs	linjal

BO 427.2 Reservskärhuvud	·	120°

BO 427.3 Reservskärhuvud	·	135°

Glasskärare	Silberschnitt®	Easy	Grip
Rött	plasthandtag	·	med	ett	ekonomiskt	skärhjul	av	specialstål	·	integrerat	skärhuvud	för	skärning	längs	linjal	·	SB-
pack

	Skärvinkel	120°

Artikel nr Beskrivning

BO 128.01 Easy	Grip

BO 128.1 Reservskärhuvud

BO 128.1 Reservskärhuvud

Oljeglasskärare	Silberschnitt®

Försedd	med	ett	högkvalitativt	HM-hjul	·	solid	mässingsmodell	med	gummi-manschett

	Skärvinkel	138°	·	Linjalavstånd	2,5	mm	·	Smalt	skärhuvud	·	Skärhuvud	vridbar	30°

Artikel nr Beskrivning · Skärvinkel

BO 447.8 Smalt	skärhuvud	·	138°
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Glasskärare	Diamantor®

Med	runt	trähandtag	·	med	ett	stålhjul

	Skärvinkel	130°	·	Linjalavstånd	1,5	mm	·	Förpackningsenhet	12	styck

Artikel nr Beskrivning

BO 200.1 Glasskärare

Oljeglasskärare	Silberschnitt®	4000
Mässingshandtag	med	fingergrepp

	Skärvinkel	138°	·	Linjalavstånd	2,5	mm	·	Skärhuvud	vridbar	30°	·	Smalt	skärhuvud

Artikel nr Beskrivning · Skärhuvud

BO 4000.1 Oljeglasskärare

BO 4010.1 Reservskärhuvud,	smalt	·	138°

Oljeglasskärare	Toyo
Smalt	skärhuvud	·	HM-skärhjul

	Linjalavstånd	2,5	mm	·	Skärvinkel	138°

Artikel nr Modell-nr. · Skärhuvud · Handtag

BO 6021201 TC10B	·	smalt	·	mässing

BO 6021204 TC	1	P	·	smalt	·	transparent	plast

BO 6021203 Reservskärhuvud,	smalt

Skär- och brythjälpmedel

Rundskärare	för	serieskärning	Silberschnitt®

Speciellt	för	att	skära	små,	runda	glas	10	-	185	mm	ø	i	serier	·	roterande	skärhjul	155°	·	olika	skärvinklar	för	olika	
glastjocklekar	finns	att	beställa	separat	·	Förlängningsplatta	av	hårdpapper	finns	för	separat	beställning

	Användar	tips:	BO	701.5	-	för	att	nibbla	glasbitar!	

Artikel nr Beskrivning · Glastjocklek · Skärvinkel

BO 534.0 Rundskärare

BO 2449.6 6	-	12	mm	·	Hjulhållare	155°
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Rulle	Silberschnitt®

Mobil,	utrullbar	arbetsplats	för	glaskonstnärer	och	hobbyfolk	·	inklusive	gummiunderlag,	styrskena,	strimmel-	och	
rundskärare,	rosett	med	1	HM-hjul	135°	och	instruktionsmanual

Artikel nr

BO 536.0 Silberschnitt®	Roll-up

SP 3603.01 Reservskärhuvud

Geo-Master	Silberschnitt®

Effektiv	skärning	av	glas:	strimlor,	parallelogram,	geringar,	diamanter,	trapetsoid,	hexagoner,	oktogoner,	för	dekorera	
lampor,	stjärnmotiv,	för	små	växthus,	etc.

Artikel nr

BO 536.1 Geo-Master

Skäröppnartänger	och	trycklister
	Även	mycket	smala	strimlor	kan	öppnas	med	denna	trycklist.

Artikel nr Beskrivning · Glastjocklek

BO 702.0 Skäröppnartänger	·	upp	till	25	mm

BO 702.5 Tryckbalk	80	x	12	mm	·	

BO 704.0 Skäröppnartänger	·	6	-	15	mm

BO 704.5 Tryckbalk	60	x	12	mm

Glasbrytstav	Jobo®

Hjälpmedel	för	att	öppna	skär	av	cirklar	och	ovaler	eller	för	att	bryta	strimlor	i	hand	eller	på	bord	·	för	kontrollerat	
brott	utan	risk	för	skador	·	långsidorna	har	olika	kurvor	·	nummer	anger	kurva	på	motsatt	sida

	Glastjocklek	upp	till	6	mm

Artikel nr

BO 705.0 Glasbrytstav	Jobo®

Joker	Silberschnitt®

Vid	brytning,	fördelar	tryck	och	mottryck	jämnt	över	ytan,	garanterar	kontrollerad	och	säker	brytning	av	glaset	·	anti-
glid	gummibeläggning

	Glastjocklek	upp	till	5	mm	·	Längd	90	mm	·	Bredd	60	mm	·	Höjd	3	mm

Artikel nr

BO 707.0 Joker
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Glasbryttång	Ringstar
Glasbryttång	av	stark	plast.	Ett	fönster	ger	exakt	sikt	av	skäret.

Artikel nr

TG H120 Ringstar

Reservdelsset	för	Ringstar

Artikel nr

TG H120A Reservdelsset	för	Ringstar

Skäröppnartång	Silberschnitt®

För	Tiffany	konstglas	arbete	·	bryter	glaset	under	kontrollerade	former	·	vridbar	brytplatta	·	tryckplatta	och	tryckbalk	
finns	även	separat

	Glastjocklek	upp	till	5	mm

Artikel nr Beskrivning

BO 700.0 Skäröppnartänger

SP 7002 Reservtryckplatta

SP 7003.01 Reservtryckbalk

Kröjseltänger
För	borttagning	av	små	glasbitar,	Bohle	erbjuder	ett	brett	program	av	tänger	för	alla	arbeten.

Glaskröjseltång	Made	in	Germany
Svartlackad	·	enkel	kröjsling	·	speciellt	för	hål	(t.ex	talhål)	·	Made	in	Germany

	Längd	200	mm	·	Glastjocklek	upp	till	8	mm

Artikel nr

BO 5008320 Hålkröjseltång
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Glaskröjseltång	Silberschnitt®	Made	in	Germany
Plastade	handtag	·	slipat	huvud	·	speciellt	för	konstglasarbeten	·	liten	kontaktyta	·	behöver	liten	kraft	·	mindre	brytrisk	
·	Made	in	Germany

	Längd	160	mm	·	Käftbredd	4	mm

Artikel nr

BO 089 Glaskröjseltång

Glaskröjseltång	Knipex	Made	in	Germany
För	konstglas	·	plastade	handtag	·	slipat	huvud	·	Made	in	Germany

	Längd	160	mm	·	Käftbredd	9,5	mm

Artikel nr

BO 5008300 Kröjseltång	Knipex

Glaskröjseltång
Fjäderbelastad

	Käftbredd	9,5	mm

Artikel nr

TG 22210 Glaskröjseltång

Glaskröjseltång
Fjäderbelastad

	Käftbredd	4	mm

Artikel nr

TG TR027 Glaskröjseltång

Glasbitartång	Silberschnitt®	med	HM-skärhjul
För	effektiv	nibbling	av	formade	glaskanter	·	när	ytan	på	hjulet	blivit	slitet,	kan	hjulet	vridas	och	användas	igen.

Artikel nr Beskrivning

BO 701.5 Glasbitartång

BO 703.1 Reservskärhjul

Glasbitartång
Med	HM·käftar	·	lackerad	·	plastat	handtag	·	enkel	nibbling	av	små	glas	·	idealisk	för	kantbearbetning

Artikel nr

BO 5009520 Glasbitartång
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Glasbitartång
Bittång	med	fjäder	för	mosaikarbeten	·	svart	·	plastbelagda	handtag

Artikel nr Beskrivning

BO 5008400 Glasbitartång

BO 5008401 Reservskärhjul

ZAG-ZAG tänger
Denna	artikel	är	utvecklad	ab	Bohle.	Zag-Zag	står	för	„klipper	som	en	sax“	för	proffs,	konstglas	och	hobby.

Glasbitartång	Zag-Zag
„	Den	röde“	·	all-round	verktyget	för	all	Tiffany	och	mosaikarbete	·	med	fjäderlänk	och	uppsamlingspåse	·	för	justering	
av	brutna	kanter	på	utvändiga	radier	·	klipper	som	en	sax!

Artikel nr Beskrivning

BO 703.01 Glasbitartång

BO 703.1 Reservskärhjul

SP B0803 Reservfjäder

Glasbitartång	Zag-Zag
„Profi“	·	ett	högkvalitativt	verktyg	·	den	proffesionella	tången	för	det	mesta	inom	konstglas	·	med	uppsamlingspåse	·	
för	Tiffany	och	konstglasarbeten	·	skär	lätt	små	bitar

Artikel nr Beskrivning

BO 701.0 Glasbitar	tång	Zag-Zag

BO 701.1 Reservskärhjul

BO 701.9 Splitterpåse	för	701.0

Glasbitartång	Zag-Zag
„Junior“	·	bas	modell	för	nybörjare	·	med	fjäder	och	splitterskydd	·	för	justering	av	brutna	kanter	och	utvändiga	radier	
·	skär	som	en	sax!

Artikel nr Beskrivning

BO 703.5 Glasbitar	tång	Zag-Zag

SP B0856 Reservskärhjul
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Musselbryttång
Detta	praktiska	och	universella	verktyg	har	redan	blivit	oumbärligt	för	många	användare.	Det	snabba	och	effektiva	sättet	att	bearbeta	kanter,	
speciellt	tjockt	glas,	ger	ett	optiskt	attraktivt	utseende.	Ingen	bit	blir	den	andra	lik.

Musselbryttång	Silberschnitt®	för	kantdekoration

Egenskaper

Ger	snabbt	en	likformig	
musseldesign	på	glaskanten	utan	
behov	av	en	dyr	maskin.	Djupet	och	
bredden	på	„musslan“	kan	justeras	
till	önskad	dimension	och	efter	
glastjocklek.	Om	och	om	igen,	olika	
glaskanter	kan	bearbetas,	varje	bit	
blir	unik	och	handgjord	och	kan	ge	
er	en	god	förtjänst:	Alla	bitar	blir	
olika!	

Artikel nr Beskrivning · Glastjocklek

BO 719.0 Musselbryttång	·	3	-	25	mm

BO 719.1 Reservmejsel
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Automatisk glasskärning
I	ett	tidigt	skede,	insåg	Bohle	de	stora	
fördelarna	med	hårdmetall.	En	av	de	
främsta	fördelarana	med	materialet	
är	att	dess	livslängd	är	flera	gånger	
längre	än	konventionella	stålhjul.		
Dessutom	ger	hårdmetallhjulet		

konstant	gott	skär	med	rena	kanter	för	
olika	glastjocklekar.	En	liknande		
utveckling	kan	ses	med	PCD		
(polycristalline	diamond).	Bohle		
investerar	fortlöpande	med	forskning	
och	utveckling	inom	glasskärning	

teknologin.	Nya	material	testas	säväl	
i	vårt	eget	laboratorium	som	i	daglig	
användning	på	försöksanläggningar.
För	ytterligare	produkter	och		
information	hänvisar	vi	till		
www.bohle-group.com.
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Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	06A000H Active	·	100	styck

BO	06B000H Basic	·	100	styck

BO	06C000H Contact	Plus	·	100	styck

Artikel nr Slipning · Säljenhet

BO	66A000H Active	·	100	styck

BO	66B000H Basic	·	100	styck

BO	66C000H Contact	Plus	·	100	styck

01 Skärhjul
HM-skärhjul
Silberschnitt	skärhjul	finns	i	många	olika	dimensioner,	skärvinklar	och	slipningar.	Här	nedan	presenteras	de	mest	förekommande	typerna.	Alla	
hjul	är	tillverkade	av	högkvalitativ	hårdmetall,	är	nogrannt	tillverkade	av	maskiner	med	stor	pecision	som	leder	till	utmärkt	skärresultat	och	lång	
livslängd.

Silberschnitt®	HM-skärhjul	06
Standardförpackningen	är	angivet	för	10	styck.	För	att	få	en	förpackning	med	100	styck	så	lägger	ni	till	ett	H	till	Art.
nr.(	ex		BO	06B135H).	Andra	vinklar	anges	med	artikelnummer	BO	06B000	och	skärvinkeln	anges	i	beställningen	·	
passande	HM-axel	BO	496.080	·	passande	HM-hållare	BO	432.6

	Diameter	2,5	mm	·	Tjocklek	0,65	mm	·	Borrhål	0,80	mm

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	06B135 135	°	·	Basic	·	10	styck

BO	06B140 140	°	·	Basic	·	10	styck

BO	06B145 145	°	·	Basic	·	10	styck

BO	06B150 150	°	·	Basic	·	10	styck

BO	06A000 Active	·	10	styck

BO	06B000 Basic	·	10	styck

BO	06C000 Contact	Plus	·	10	styck

Silberschnitt®	HM-skärhjul	66
Standardförpackningen	är	angivet	för	10	styck.	För	att	få	en	förpackning	med	100	styck	så	lägger	ni	till	ett	H	till	Art.
nr.(	ex	66A135H).	Andra	vinklar	anges	med	artikelnummer	66A000	och	skärvinkeln	anges	i	beställningen	·	passande	
HM-axel	BO	496.080	·	passande	HM-hållare	BO	432.6

	Diameter	3,00	mm	·	Tjocklek	0,65	mm	·	Borrhål	0,80	mm

Artikel nr Slipning · Säljenhet

BO	66A000 Active	·	10	styck

BO	66B000 Basic	·	10	styck

BO	66C000 Contact	Plus	·	10	styck
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Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	05A000H Active	·	100	styck

BO	05B000H Basic	·	100	styck

BO	05C000H Contact	Plus	·	100	styck

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	04A000H Active	·	100	styck

BO	04B000H Basic	·	100	styck

Silberschnitt®	HM-skärhjul	05
Standardförpackningen	är	angivet	för	10	styck.	För	att	få	en	förpackning	med	100	styck	så	lägger	ni	till	ett	H	till	Art.
nr.(	ex	05A135H).	Andra	vinklar	anges	med	artikelnummer	05A000	och	skärvinkeln	anges	i	beställningen	·	passande	
HM-axel	BO	496.130	·	passande	HM-hållare	BO	432.3

	Diameter	3,00	mm	·	Tjocklek	1,00	mm	·	Borrhål	1,30	mm

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	05A135 135	°	·	Active	·	10	styck

BO	05A140 140	°	·	Active	·	10	styck

BO	05A145 145	°	·	Active	·	10	styck

BO	05A150 150	°	·	Active	·	10	styck

BO	05B135 135	°	·	Basic	·	10	styck

BO	05B140 140	°	·	Basic	·	10	styck

BO	05B145 145	°	·	Basic	·	10	styck

BO	05B150 150	°	·	Basic	·	10	styck

BO	05A000 Active	·	10	styck

BO	05B000 Basic	·	10	styck

BO	05C000 Contact	Plus	·	10	styck

Silberschnitt®	HM-skärhjul	04
Standardförpackningen	är	angivet	för	10	styck.	För	att	få	en	förpackning	med	100	styck	så	lägger	ni	till	ett	H	till	Art.
nr.(	ex	04A135H).	Andra	vinklar	anges	med	artikelnummer	04A000	och	skärvinkeln	anges	i	beställningen	·	passande	
HM-axel	BO	496.130	·	passande	HM-hållare	BO	432.3

	Diameter	4,00	mm	·	Tjocklek	1,00	mm	·	Borrhål	1,30	mm

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	04A135 135	°	·	Active	·	10	styck

BO	04A140 140	°	·	Active	·	10	styck

BO	04A145 145	°	·	Active	·	10	styck

BO	04B135 135	°	·	Basic	·	10	styck

BO	04B140 140	°	·	Basic	·	10	styck

BO	04B145 145	°	·	Basic	·	10	styck

BO	04A000 Active	·	10	styck

BO	04B000 Basic	·	10	styck
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Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	12A000H Active	·	100	styck

BO	12B000H Basic	·	100	styck

BO	12C000H Contact	Plus	·	100	styck

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	02A000H Active	·	100	styck

BO	02B000H Basic	·	100	styck

BO	02C000H Contact	Plus	·	100	styck

Silberschnitt®	HM-skärhjul	12
Standardförpackningen	är	angivet	för	10	styck.	För	att	få	en	förpackning	med	100	styck	så	lägger	ni	till	ett	H	till	Art.
nr.(	ex	12A135H).	Andra	vinklar	anges	med	artikelnummer	12A000	och	skärvinkeln	anges	i	beställningen	·	passande	
HM-axel	BO	496.139F	·	passande	HM-hållare	BO	432.0	·	För	ytterligare	skärvinklar	hänvisar	vi	till	vår	Online	Shop

	Diameter	4,10	mm	·	Tjocklek	1,08	mm	·	Borrhål	1,42	mm

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	12A135 135	°	·	Active	·	10	styck

BO	12A140 140	°	·	Active	·	10	styck

BO	12A145 145	°	·	Active	·	10	styck

BO	12A150 150	°	·	Active	·	10	styck

BO	12A155 155	°	·	Active	·	10	styck

BO	12A158 158	°	·	Active	·	10	styck

BO	12B120 120	°	·	Basic	·	10	styck

BO	12B127 127	°	·	Basic	·	10	styck

BO	12B135 135	°	·	Basic	·	10	styck

BO	12A000 Active	·	10	styck

BO	12B000 Basic	·	10	styck

BO	12C000 Contact	Plus	·	10	styck

Silberschnitt®	HM-skärhjul	02
Standardförpackningen	är	angivet	för	10	styck.	För	att	få	en	förpackning	med	100	styck	så	lägger	ni	till	ett	H	till	Art.
nr.(	ex	02A135H).	Andra	vinklar	anges	med	artikelnummer	02A000	och	skärvinkeln	anges	i	beställningen	·	passande	
HM-axel	BO	496.130	·	passande	HM-hållare	BO	432.3	·	För	ytterligare	skärvinklar	hänvisar	vi	till	vår	Online	Shop

	Diameter	5,00	mm	·	Tjocklek	1,00	mm	·	Borrhål	1,30	mm

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	02A127 127	°	·	Active	·	10	styck

BO	02A135 135	°	·	Active	·	10	styck

BO	02A140 140	°	·	Active	·	10	styck

BO	02A145 145	°	·	Active	·	10	styck

BO	02B127 127	°	·	Basic	·	10	styck

BO	02B135 135	°	·	Basic	·	10	styck

BO	02B140 140	°	·	Basic	·	10	styck

BO	02B145 145	°	·	Basic	·	10	styck

BO	02A000 Active	·	10	styck

BO	02B000 Basic	·	10	styck

BO	02C000 Contact	Plus	·	10	styck
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Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	02A00LH Active	·	100	styck	·	

BO	02B00LH Basic	·	100	styck	·	

BO	02C00LH Contact	Plus	·	100	styck	·	

BO	02A135LH Active	·	100	styck	·	135	°

BO	02A145LH Active	·	100	styck	·	145	°

BO	02A155LH Active	·	100	styck	·	155	°

BO	02C118LH Contact	Plus	·	100	styck	·	118	°

Silberschnitt®	HM-skärhjul	02	med	specialtolerans	för	Lisec	skärutrustning
Dessa	hjul	är	tillverkade	med	en	specialtolerans	(tjocklekstolerans	+0,01).I	anslutning	till	skärvinkeln	anges	ett	L	
(Lisec)		·	passande	HM-axel	BO	496.439	·	passande	HM-hållare	BO	439.1/439.2																																

	Diameter	5,00	mm	·	Tjocklek	1,00	mm	·	Borrhål	1,30	mm

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	02A135L 135	°	·	Active	·	10	styck

BO	02A145L 145	°	·	Active	·	10	styck

BO	02A150L 150	°	·	Active	·	10	styck

BO	02A155L 155	°	·	Active	·	10	styck

BO	02A160L 160	°	·	Active	·	10	styck

BO	02A165L 165	°	·	Active	·	10	styck

BO	02B127L 127	°	·	Basic	·	10	styck

BO	02B135L 135	°	·	Basic	·	10	styck

BO	02A000L Active	·	10	styck

BO	02B000L Basic	·	10	styck

BO	02C000L Contact	Plus	·	10	styck



53För	ytterligare	produkter	och	information	hänvisar	vi	till	www.bohle-group.com.

02

Au
to

ma
tis

k
gla

ss
kä

rn
ing

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	03A000H Active	·	100	styck

BO	03B000H Basic	·	100	styck

BO	03C000H Contact	Plus	·	100	styck

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	07A000H Active	·	100	styck

BO	07B000H Basic	·	100	styck

BO	07C000H Contact	Plus	·	100	styck

Silberschnitt®	HM-skärhjul	03
Standardförpackningen	är	angivet	för	10	styck.	För	att	få	en	förpackning	med	100	styck	så	lägger	ni	till	ett	H	till	Art.
nr.(	ex	03A135H).	Andra	vinklar	anges	med	artikelnummer	03A000	och	skärvinkeln	anges	i	beställningen	·	passande	
HM-axel	BO	496.139F	·	passande	HM-hållare	BO	432.0	·	För	ytterligare	skärvinklar	hänvisar	vi	till	vår	Online	Shop

	Diameter	5,60	mm	·	Tjocklek	1,08	mm	·	Borrhål	1,42	mm

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	03A135 135	°	·	Active	·	10	styck

BO	03A140 140	°	·	Active	·	10	styck

BO	03A145 145	°	·	Active	·	10	styck

BO	03A150 150	°	·	Active	·	10	styck

BO	03A155 155	°	·	Active	·	10	styck

BO	03A160 160	°	·	Active	·	10	styck

BO	03A162 162	°	·	Active	·	10	styck

BO	03A165 165	°	·	Active	·	10	styck

BO	03B120 120	°	·	Basic	·	10	styck

BO	03B127 127	°	·	Basic	·	10	styck

BO	03B135 135	°	·	Basic	·	10	styck

BO	03B140 140	°	·	Basic	·	10	styck

BO	03B145 145	°	·	Basic	·	10	styck

BO	03C120 120	°	·	Contact	Plus	·	10	styck

BO	03C127 127	°	·	Contact	Plus	·	10	styck

BO	03A000 Active	·	10	styck

BO	03B000 Basic	·	10	styck

BO	03C000 Contact	Plus	·	10	styck

Silberschnitt®	HM-skärhjul	07
Standardförpackningen	är	angivet	för	10	styck.	För	att	få	en	förpackning	med	100	styck	så	lägger	ni	till	ett	H	till	
Art.nr.(	ex	07A135H).	Andra	vinklar	anges	med	artikelnummer	07A000	och	skärvinkeln	anges	i	beställningen.	·	För	
ytterligare	skärvinklar	hänvisar	vi	till	vår	Online	Shop

	Diameter	6,00	mm	·	Tjocklek	1,14	mm	·	Borrhål	1,51	mm

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	07A135 135	°	·	Active	·	10	styck

BO	07A145 145	°	·	Active	·	10	styck

BO	07B127 127	°	·	Basic	·	10	styck

BO	07B135 135	°	·	Basic	·	10	styck

BO	07B145 145	°	·	Basic	·	10	styck

BO	07A000 Active	·	10	styck

BO	07B000 Basic	·	10	styck

BO	07C000 Contact	Plus	·	10	styck



54 Ni	hittar	våra	priser	i	prislistan	eller	i	Online	Shop.

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	08A000H Active	·	100	styck

BO	08B000H Basic	·	100	styck

Silberschnitt®	HM-skärhjul	63
Standardförpackningen	är	angivet	för	10	styck.	Andra	vinklar	anges	med	artikelnummer	BO	63A000	och	skärvinkeln	
anges	i	beställningen.	·	För	ytterligare	skärvinklar	hänvisar	vi	till	vår	Online	Shop

	Diameter	6,00	mm	·	Tjocklek	3,00	mm	·	Borrhål	1,60	mm

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	63A145 145	°	·	Active	·	10	styck

BO	63A150 150	°	·	Active	·	10	styck

BO	63A155 155	°	·	Active	·	10	styck

BO	63A000 Active	·	10	styck

Silberschnitt®	HM-skärhjul	08
Standardförpackningen	är	angivet	för	10	styck.	För	att	få	en	förpackning	med	100	styck	så	lägger	ni	till	ett	H	till	Art.
nr.(	ex	08B135H).	Andra	vinklar	anges	med	artikelnummer	08B000	och	skärvinkeln	anges	i	beställningen.

	Diameter	8,00	mm	·	Tjocklek	2,00	mm	·	Borrhål	2,60	mm

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	08A160 160	°	·	Active	·	10	styck

BO	08A000 Active	·	10	styck

BO	08B135 135	°	·	Basic	·	10	styck

BO	08B077 77	°	·	Basic	·	10	styck

BO	08B090 90	°	·	Basic	·	10	styck

BO	08B000 Basic	·	10	styck

Silberschnitt®	HM-skärhjul	64
Standardförpackningen	är	angivet	för	10	styck.	Andra	vinklar	anges	med	artikelnummer	64A000	och	skärvinkeln	
anges	i	beställningen.	·	Den	passande	HM-axeln	har	art.nr	BO	496.300

	Diameter	12,50	mm	·	Tjocklek	4,00	mm	·	Borrhål	3,00	mm

Artikel nr Vinkel · Slipning · Säljenhet

BO	64A150 150	°	·	Active	·	10	styck

BO	64A155 155	°	·	Active	·	10	styck

BO	64A160 160	°	·	Active	·	10	styck

BO	64A165 165	°	·	Active	·	10	styck

BO	64A000 Active	·	10	styck
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Skärning av speglar som är belagda med säkerhetsfolie

För	att	skära	speglar	som	försetts	med	splitterfolie	vid	tillverkningen	krävs	ett	hjul	som	är	speciellt	förfasetterat.	Beroende	på	glastjocklek	
användes	olika	skärvinklar.	

Silberschnitt®	HM-hjul	03

	Diameter	5,60	mm	·	Tjocklek	1,08	mm	·	Borrhål	1,42	mm

Artikel nr Skärvinkel · Glastjocklek · Säljenhet

BO	03A100M 100	°	·	4	mm	·	10	styck

BO	03A110M 110	°	·	4	mm	·	10	styck

BO	03A115M 115	°	·	5/6	mm	·	10	styck

Silberschnitt®	hjulhållare	i	plast	med	HM-skärhjul

	Säljenhet	10	styck

Artikel nr Skärvinkel · Glastjocklek · Säljenhet

BO	416A100M 100	°	·	4	mm	·	10	styck

Silberschnitt®	hjulhållare	i	plast	med	HM-skärhjul

	Säljenhet	10	styck

Artikel nr Skärvinkel · Glastjocklek · Säljenhet

BO	416A110M 110	°	·	4	mm	·	10	styck

Silberschnitt®	hjulhållare	i	plast	med	HM-skärhjul

	Säljenhet	10	styck

Artikel nr Skärvinkel · Glastjocklek · Säljenhet

BO	416A115M 115	°	·	5/6	mm	·	10	styck
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Artikel nr Säljenhet

BO	03A00HI 100	styck

BO	03A135HI 100	styck

BO	03A145HI 100	styck

BO	03A148HI 100	styck

BO	03A152HI 100	styck

BO	03A154HI 100	styck

BO	03A156HI 100	styck

BO	03A158HI 100	styck

BO	03A160HI 100	styck

BO	03A165HI 100	styck

Silberschnitt®	HM-skärhjul

	Slipning	Active	·	Diameter	5,6	mm	·	Tjocklek	1,08	mm	·	Borrhål	1,42	mm

Artikel nr Säljenhet

BO	03A135I 10	styck

BO	03A145I 10	styck

BO	03A148I 10	styck

BO	03A150I 10	styck

BO	03A152I 10	styck

BO	03A153I 10	styck

BO	03A154I 10	styck

BO	03A156I 10	styck

BO	03A158I 10	styck

BO	03A160I 10	styck

BO	03A165I 10	styck

SILBERSCHNITT HM-skärhjul

Bohle	har	utökat	sitt	breda	program	med	skärhjul	med	inskription.	Efter	artikel	nummer	nedan,	kan	skärhjulen	
nu	erbjudas	med	ingraverat	skärvinkel.	På	detta	sätt	kan	användaren	enkelt	bestämma	respektive	vinkel	vid	
hjulbyte.	Förvirring	kan	därmed	uteslutas.	Följande	standardvinklar	finns	på	lager.	För	övriga	vinklar,	vänligen	
ange	artikelnummer	12A00HI*	eller	03A00HI*	och	ange	önskad	skärvinkel.	Observera	att	specialvinklar	kan	
bara	beställas	vid	minimum	100	stycken.	
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Artikel nr Säljenhet

BO	12A00HI 100	styck

BO	12A135HI 100	styck

BO	12A145HI 100	styck

BO	12A148HI 100	styck

BO	12A150HI 100	styck

BO	12A152HI 100	styck

BO	12A153HI 100	styck

BO	12A154HI 100	styck

BO	12A155HI 100	styck

BO	12A156HI 100	styck

BO	12A160HI 100	styck

BO	12A165HI 100	styck

Silberschnitt®	HM-skärhjul

	Slipning	Active	·	Diameter	4,1	mm	·	Tjocklek	1,08	mm	·	Borrhål	1,42	mm

Artikel nr Säljenhet

BO	12A135I 10	styck

BO	12A145I 10	styck

BO	12A148I 10	styck

BO	12A150I 10	styck

BO	12A152I 10	styck

BO	12A153I 10	styck

BO	12A154I 10	styck

BO	12A155I 10	styck

BO	12A156I 10	styck

BO	12A160I 10	styck

BO	12A165I 10	styck
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Silberschnitt®	HM-skärhjul	Cutmaster®	Gold	med	10-faldig	livslängd

Den rätta lösningen:
vid	val	av	rätt	hjulhållare,	
vänligen	följ	maskintillver-

karens	specifikation.

För	att	uppnå	optimalt	skärresultat	och	livslängd,	monteras	Cutmaster®	Gold	i	hjulhållare	av	metall.	
Standardmaskiner	från	tillverkare	Hegla,	Bavelloni,	Bottero,	Bystronic,	Intermac,	Macotec	och	Lisec	kan	därmed	utan	
problem	utrustas	med	Cutmaster®	Gold.

Artikel nr Diameter · Tjocklek · Borrhål · Vinkel · Slipning

BO	12A130G 4,10	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	130	°	·	Active

BO	12A135G 4,10	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	135	°	·	Active

BO	12A145G 4,10	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	145	°	·	Active

BO	12A148G 4,10	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	148	°	·	Active

BO	12A150G 4,10	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	150	°	·	Active

BO	12A152G 4,10	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	152	°	·	Active

BO	12A153G 4,10	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	153	°	·	Active

BO	12A154G 4,10	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	154	°	·	Active

BO	12A155G 4,10	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	155	°	·	Active

BO	12A158G 4,10	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	158	°	·	Active

BO	12C110G 4,10	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	110	°	·	Contact	Plus

BO	12C118G 4,10	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	118	°	·	Contact	Plus

BO	12C120G 4,10	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	120	°	·	Contact	Plus

BO	12C125G 4,10	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	125	°	·	Contact	Plus

BO	02A135GL 5,00	mm	·	1,00	mm	·	1,30	mm	·	135	°	·	Active

BO	02A145GL 5,00	mm	·	1,00	mm	·	1,30	mm	·	145	°	·	Active

BO	02A155GL 5,00	mm	·	1,00	mm	·	1,30	mm	·	155	°	·	Active

BO	03A130G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	130	°	·	Active

BO	03A135G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	135	°	·	Active

BO	03A145G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	145	°	·	Active

BO	03A148G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	148	°	·	Active

BO	03A150G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	150	°	·	Active

BO	03A152G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	152	°	·	Active

BO	03A153G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	153	°	·	Active

BO	03A154G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	154	°	·	Active

BO	03A155G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	155	°	·	Active

BO	03A158G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	158	°	·	Active

BO	03B135G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	135	°	·	Basic

BO	03B145G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	145	°	·	Basic

BO	03C110G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	110	°	·	Contact	Plus

BO	03C125G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	125	°	·	Contact	Plus

BO	03C130G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	130	°	·	Contact	Plus

BO	03C135G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	135	°	·	Contact	Plus

BO	03C145G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	145	°	·	Contact	Plus

BO	03C148G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	148	°	·	Contact	Plus

BO	03C150G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	150	°	·	Contact	Plus

BO	03C153G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	153	°	·	Contact	Plus

BO	03C155G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	155	°	·	Contact	Plus

BO	03C158G 5,60	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm	·	158	°	·	Contact	Plus

Cutmaster® Gold
Den	innovativa	HM-trissan	Cutmaster®	Gold	klarar	av	språnget	mellan	sänkta	kostnader	och	en	samtidig	kvalitetshöjning.	I	synnerhet	vid	skärning	
av	lamellsäkerhetsglas	och	vid	kantskärning	på	floatglaslinjer	kan	man	få	en	livslängd	som	är	minst	tio	gånger	utöver	vad	som	är	normalt	för	en	
HM-trissa	av	standardtyp.	På	floatglasanläggningar	uppnår	man	med	en	Cutmaster®	Gold	en	skärkapacitet	långt	över	250	kilometer.	Detta	med	
bibehållen	konstant	hög	skärkvalitet.
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Silberschnitt® PCD - hjul

Silberschnitt®	PCD-hjul

Den rätta lösningen:
vid	val	av	rätt	hjulhållare,	
vänligen	följ	maskintillver-

karens	specifikation.

Enastående	lång	livslängd	·	Likartad	skärkvalité	genom	hela	livslängden	·	Överlägsen	snittkvalité	·	Väsentligt	minskad	
flisning	·	Anpassas	till	varje	användningsfall

	Material:	PCD	·	Diameter	2,5	mm

Artikel nr Tjocklek · Borrhål · Hållare · Axel

BO	484D000 0,65	mm	·	0,80	mm	·	490.6	·	497D300	·	

Silberschnitt®	PCD-hjul

Den rätta lösningen:
vid	val	av	rätt	hjulhållare,	
vänligen	följ	maskintillver-

karens	specifikation.

Enastående	lång	livslängd	·	Likartad	skärkvalité	genom	hela	livslängden	·	Överlägsen	snittkvalité	·	Väsentligt	minskad	
flisning	·	Anpassas	till	varje	användningsfall

	Material:	PCD	·	Diameter	3	mm

Artikel nr Tjocklek · Borrhål · Vinkel · Hållare · Axel

BO	485D000 0,65	mm	·	0,80	mm	·	490.6	·	497D300	·	

BO	485D115 0,65	mm	·	0,81	mm	·	115	°	·	490.6	·	497D300

BO	485D120 0,65	mm	·	0,81	mm	·	120	°	·	490.6	·	497D300

BO	485D125 0,65	mm	·	0,81	mm	·	125	°	·	490.6	·	497D300

BO	485D130 0,65	mm	·	0,81	mm	·	130	°	·	490.6	·	497D300
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Silberschnitt®	PCD-hjul

Den rätta lösningen:
vid	val	av	rätt	hjulhållare,	
vänligen	följ	maskintillver-

karens	specifikation.

Enastående	lång	livslängd	·	Likartad	skärkvalité	genom	hela	livslängden	·	Överlägsen	snittkvalité	·	Väsentligt	minskad	
flisning	·	Anpassas	till	varje	användningsfall

	Material:	PCD	·	Diameter	5	mm

Artikel nr Tjocklek · Borrhål · Vinkel · Hållare · Axel

BO	483D000 1,08	mm	·	1,51	mm	·	490.7	·	497D400	·	

BO	483D110 1,08	mm	·	1,51	mm	·	110	°	·	490.7	·	497D400

BO	483D114 1,08	mm	·	1,51	mm	·	114	°	·	490.7	·	497D400

BO	483D115 1,08	mm	·	1,51	mm	·	115	°	·	490.7	·	497D400

BO	483D120 1,08	mm	·	1,51	mm	·	120	°	·	490.7	·	497D400

BO	483D125 1,08	mm	·	1,51	mm	·	125	°	·	490.7	·	497D400

BO	483D127 1,08	mm	·	1,51	mm	·	127	°	·	490.7	·	497D400

BO	483D130 1,08	mm	·	1,51	mm	·	130	°	·	490.7	·	497D400

BO	483D135 1,08	mm	·	1,51	mm	·	135	°	·	490.7	·	497D400

BO	483D145 1,08	mm	·	1,51	mm	·	145	°	·	490.7	·	497D400

BO	483D150 1,08	mm	·	1,51	mm	·	150	°	·	490.7	·	497D400

BO	486D000 1,0	mm	·	1,30	mm	·	439.1/439.2	·	497D439	·	

BO	486D135 1,0	mm	·	1,30	mm	·	135	°	·	439.1/439.2	·	497D439

BO	486D138 1,0	mm	·	1,30	mm	·	138	°	·	439.1/439.2	·	497D439

BO	486D140 1,0	mm	·	1,30	mm	·	140	°	·	439.1/439.2	·	497D439

BO	486D145 1,0	mm	·	1,30	mm	·	145	°	·	439.1/439.2	·	497D439

BO	486D155 1,0	mm	·	1,30	mm	·	155	°	·	439.1/439.2	·	497D439

Silberschnitt®	PCD-hjul

Den rätta lösningen:
vid	val	av	rätt	hjulhållare,	
vänligen	följ	maskintillver-

karens	specifikation.

Enastående	lång	livslängd	·	Likartad	skärkvalité	genom	hela	livslängden	·	Överlägsen	snittkvalité	·	Väsentligt	minskad	
flisning	·	Anpassas	till	varje	användningsfall

	Material:	PCD	·	Diameter	4,1	mm

Artikel nr Tjocklek · Borrhål · Vinkel · Hållare · Axel

BO	487D000 1,08	mm	·	1,40	mm	·	432.0C/422.0C	·	497D141/497D422	·	

BO	487D135 1,08	mm	·	1,40	mm	·	135	°	·	432.0C/422.0C	·	497D141/497D422
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Silberschnitt®	PCD-hjul

Den rätta lösningen:
vid	val	av	rätt	hjulhållare,	
vänligen	följ	maskintillver-

karens	specifikation.

Enastående	lång	livslängd	·	Likartad	skärkvalité	genom	hela	livslängden	·	Överlägsen	snittkvalité	·	Väsentligt	minskad	
flisning	·	Anpassas	till	varje	användningsfall

	Material:	PCD	·	Diameter	5,6	mm

Artikel nr Tjocklek · Borrhål · Vinkel · Hållare · Axel

BO	488D000 1,08	mm	·	1,40	mm	·	432.0C/422.0C	·	497D141/497D422	·	

BO	488D140 1,08	mm	·	1,40	mm	·	140	°	·	432.0C/422.0C	·	497D141/497D422

BO	488D155 1,08	mm	·	1,40	mm	·	155	°	·	432.0C/422.0C	·	497D141/497D422
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02 Hjulhållare 

Hjulhållare av plast
Byte	av	skärhjul	i	automat	skärbord	sker	mycket	lättare	om	man	använder	hjulhållare	med	intergrerat	skärhjul	.	En	del	modeller	har	fördelen	att	
vara	färgade	för	att	identifiera	skärvinkeln.

Silberschnitt®	Hjulhållare	416	av	plast	med	HM-skärhjul
Hjulhållare	av	plast	·		andra	vinklar	kan	beställas	under	BO416A000	med	angivande	av	skärvinkel	i	texten

	Säljenhet	10	styck

Artikel nr Skärvinkel · Färg · Slipning · Beskrivning

BO	416A127 127	°	·	gul	·	Active

BO	416A130 130	°	·	orange	·	Active

BO	416A135 135	°	·	vit	·	Active

BO	416A140 140	°	·	blå	·	Active

BO	416A145 145	°	·	svart	·	Active

BO	416A150 150	°	·	brun	·	Active

BO	416A155 155	°	·	röd	·	Active

BO	416A160 160	°	·	mörkgrön	·	Active

BO	416A165 165	°	·	ljusgrön	·	Active

BO	416B115 115	°	·	Basic	·	

BO	416B120 120	°	·	ljusblå	·	Basic

BO	416B125 125	°	·	Basic	·	

BO	416B127 127	°	·	gul	·	Basic

BO	416B130 130	°	·	orange	·	Basic

BO	416B135 135	°	·	vit	·	Basic

BO	416B140 140	°	·	blå	·	Basic

BO	416B145 145	°	·	svart	·	Basic

BO	416B150 150	°	·	brun	·	Basic

BO	416B155 155	°	·	röd	·	Basic

BO	416C112 112	°	·	benvit	·	Contact	Plus

BO	416C118 118	°	·	ljusblå	·	Contact	Plus

BO	416C125 125	°	·	gul	·	Contact	Plus

BO	416C145 145	°	·	svart	·	Contact	Plus

BO	416A000 special	vinkel	·	Active

BO	416B000 special	vinkel	·	Basic

BO	416C000 special	vinkel	·	Contact	Plus
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Silberschnitt®	Hjulhållare	417	av	plast	med	HM-skärhjul
Hjulhållare	av	plast	·		andra	vinklar	kan	beställas	under	BO417A000	med	angivande	av	skärvinkel	i	texten

	Säljenhet	10	styck

Artikel nr Skärvinkel · Färg · Slipning · Beskrivning

BO	417A135 135	°	·	vit	·	Active

BO	417A145 145	°	·	svart	·	Active

BO	417A155 155	°	·	röd	·	Active

BO	417B120 120	°	·	ljusblå	·	Basic

BO	417B127 127	°	·	gul	·	Basic

BO	417B135 135	°	·	vit	·	Basic

BO	417B140 140	°	·	vit	·	Basic

BO	417B145 145	°	·	svart	·	Basic

BO	417B150 150	°	·	röd	·	Basic

BO	417B155 155	°	·	röd	·	Basic

BO	417A000 special	vinkel	·	Active

BO	417B000 special	vinkel	·	Basic

Hjulhållare av metall 

Silberschnitt®	Hjulhållare	metall
Utan	hjul	och	axel	(beställes	separat)	·	tillverkad	av	högkvalitativ	metallegering	·	precisions	bearbetad	·	lämplig	för	
Armatec,	Bavelloni,	Bottero,	Bystronic,	Grenzebach,	Hegla,	Intermac,	Laser,	Lisec,	MacoTec,	Olbricht,	Pannkoke,	
Pfister,	Rohmer	&	Stimpfig	·	Härdat	stål

	Säljenhet	10	styck

Artikel nr för HM-hjul · Passande HM-axel

BO	432.0 12,	03	·	BO	496.138F,	496.139F

BO	432.1 12,	03	·	BO	496.138F,	BO	496.139F

BO	432.3 05,	02L	·	BO	496.130

BO	432.6 06,	66	·	BO	496.080

BO	432.M 12,	03	·	496.138F,	496.139F

BO	432.080 12,	03	·	BO	496.138F,	BO	496.139F

BO	432.380 3x1x1,3;	5x1x1,3	·	BO	496.130

Silberschnitt®	Hjulhållare	metall
Utan	hjul	och	axel	(beställes	separat)	·	tillverkad	av	högkvalitativ	metallegering	·	precisions	bearbetad	·	lämplig	för	
Armatec,	Bavelloni,	Bottero,	Bystronic,	Grenzebach,	Hegla,	Intermac,	Laser,	Lisec,	MacoTec,	Olbricht,	Pannkoke,	
Pfister,	Rohmer	&	Stimpfig

	Säljenhet	10	styck

Artikel nr

BO	432.4
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Silberschnitt®	Hjulhållare	metall	med	inskription
Utan	hjul	och	axel	(beställes	separat)	·	tillverkad	av	högkvalitativ	metallegering	·	precisions	bearbetad	·	lämplig	för	
Armatec,	Bavelloni,	Bottero,	Bystronic,	Grenzebach,	Hegla,	Intermac,	Laser,	Lisec,	MacoTec,	Olbricht,	Pannkoke,	
Pfister,	Rohmer	&	Stimpfig

	för	HM-hjul	12,	03	·	Passande	HM-axel	BO	496.139F	·	Säljenhet	10	styck

Artikel nr med inskription

BO	432.127 127	°

BO	432.134 134	°

BO	432.135 135	°

BO	432.140 140	°

BO	432.145 145	°

BO	432.148 148	°

BO	432.150 150	°

BO	432.152 152	°

BO	432.153 153	°

BO	432.154 154	°

BO	432.155 155	°

BO	432.156 156	°

BO	432.158 158	°

BO	432.160 160	°

BO	432.163 163	°

BO	432.165 165	°

Silberschnitt®	Hjulhållare	metall
Utan	hjul	och	axel	(beställes	separat)	·	tillverkad	av	högkvalitativ	metallegering	·	precisions	bearbetad	·	lämplig	för	
Bavelloni,	Bottero,	Bystronic,	Grenzebach,	Hegla,	Laser,	Lisec,	MacoTec,	Olbricht,	Pannkoke,	Rohmer	&	Stimpfig

	för	HM-hjul	12,	03	·	Passande	HM-axel	BO	496.422	·	Säljenhet	10	styck

Artikel nr

BO	422.0

Silberschnitt®	Hjulhållare	metall
Utan	hjul	och	axel	(beställes	separat)	·	tillverkad	av	högkvalitativ	metallegering	·	precisions	bearbetad	·	lämplig	för	
Bavelloni,	Bottero,	Bystronic,	Grenzebach,	Hegla,	Laser,	Lisec,	MacoTec,	Olbricht,	Pannkoke,	Rohmer	&	Stimpfig

	för	HM-hjul	63	·	Passande	HM-axel	BO	496.160	·	Säljenhet	10	styck

Artikel nr

BO	422.1

Silberschnitt®	Hjulhållare	metall
Stål,	härdad	·	för	Lisec	skärutrustning				

	Längd	11,5	mm	·	för	HM-hjul	02L	·	Passande	HM-axel	BO	496.439

Artikel nr

BO	439.1
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Silberschnitt®	Hjulhållare	metall
Stål,	härdad	·	för	Lisec	skärutrustning				

	Längd	16	mm	·	för	HM-hjul	02L	·	Passande	HM-axel	BO	496.439

Artikel nr

BO	439.2

Silberschnitt®	Hjulhållare	metall	för	Bottero
Hjulhållare	för	Bottero	lamell-anläggning

	Borrhål	1,4	mm	Ø	·	Spår	1,1	mm	·	för	HM-hjul	12,	03	·	Passande	HM-axel	BO	496.140F

Artikel nr Utförande

BO	439.122 ohärdad

Silberschnitt®	Hjulhållare	metall	för	Maver
Hjulhållare	för	Maver,	ohärdat	stål,	utan	hjul,	inkl.	axel	BO	496.139F	och	skruv

	Borrhål	1,39	mm	Ø	·	för	HM-hjul	12,	03,	33	·	Passande	HM-axel

Artikel nr

BO	439.0303

Silberschnitt®	Hjulhållare	metall	för	Maver

	Borrhål	1,39	mm	Ø	·	Passande	HM-axel	1,39	x	4,6	mm	·	Med	hjul	5,60	mm

Artikel nr Med hjul · Vinkel · Beskrivning

BO	439.1303 BO	03A135I	·	135	°

BO	439.2303 BO	03A145I	·	145	°

BO	439.6303 BO	03A155I	·	155	°

BO	439.8303 BO	03A160I	·	160	°

BO	439.9303 BO	03A165I	·	165	°

SP	0303 Gängad	stift	M2	x	2	mm

Silberschnitt®	Hjulhållare	metall
För	optimal	skärning	erbjuder	Bohle	en	modell	för	standard	hjulhållare	av	plast	typ	416.	Skärresultatet	kan	förbättras	
avsevärt	med	metall	hjulhållare	BO	439.16	och	plastringarna	som	är	färgkodade	indikerar	de	olika	skärvinklarna.	För	
formskärning	och	öppna	skär	rekommenderar	vi	denna	typ	av	hållare.

	Borrhål	1,4	mm	Ø	·	Spår	1,1	mm	·	för	HM-hjul	12,	03	·	Passande	HM-axel	BO	496.140F

Artikel nr Utförande

BO	439.16 ohärdad

BO	439.16V härdad
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Plastringar
Plastringar	för	hjulhållare	BO	439.16	/	BO	439.16V

	Säljenhet	2	styck

Artikel nr Färg · Vinkel

BO	438R135 vit	·	135	°

BO	438R145 svart	·	145	°

BO	438R150 brun	·	150	°

BO	438R155 röd	·	155	°

BO	438R000 grå	·	Diverse	°

Hjulhållare-Modul

Hjulhållare-Modul,	med	inskription,	stål,	med	1	HM-hjul	03	Ø	5.6	mm,	inkl.	HM-axel
Komplett	utrustad	med	HM-hjul	och	HM-axel·	högvärdig	härdad	metalllegering	·	speciellt	bearbetad	·	avsedd	för	
Armatec,	Bavelloni,	Bottero,	Bystronic,	Grenzebach,	Hegla,	Intermac,	Laser,	Lisec,	MacoTec,	Olbricht,	Pannkoke,	
Pfister,	Rohmer	&	Stimpfig

	Säljenhet	10	styck

Artikel nr med inskription

BO	432.1271 127	°

BO	432.1341 134	°

BO	432.1351 135	°

BO	432.1401 140	°

BO	432.1451 145	°

BO	432.1481 148	°

BO	432.1501 150	°

BO	432.1521 152	°

BO	432.1531 153	°

BO	432.1541 154	°

BO	432.1551 155	°

BO	432.1561 156	°

BO	432.1581 158	°

BO	432.1601 160	°

BO	432.1631 163	°

BO	432.1651 165	°
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Hjulhållare-Modul	med	1	HM-hjul,	inkl.	HM-axel
Hjulhållarmodul	·	av	stål	·med	1	HM-hjul	·	HM-axel	·	levereras	i	önskad	vinkel	·	Härdat	stål

	Säljenhet	10	styck

Artikel nr Med hjul · Diameter · Tjocklek · Borrhål

BO	432.10 03A	·	5,6	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm

BO	432.20 12A	·	4,1	mm	·	1,08	mm	·	1,42	mm

BO	432.30 05A	·	3,0	mm	·	1,00	mm	·	1,30	mm

BO	432.60 66A	·	3,0	mm	·	0,65	mm	·	0,80	mm

Hjulhållare-Modul	med	inskription,	stål,	med	1	HM-hjul	12	Ø	4,1	mm,	inkl.	HM-axel
Komplett	utrustad	med	HM-hjul	och	HM-axel·	högvärdig	härdad	metalllegering	·	speciellt	bearbetad	·	avsedd	för	
Armatec,	Bavelloni,	Bottero,	Bystronic,	Grenzebach,	Hegla,	Intermac,	Laser,	Lisec,	MacoTec,	Olbricht,	Pannkoke,	
Pfister,	Rohmer	&	Stimpfig

	Säljenhet	10	styck

Artikel nr med inskription

BO	432.1272 127	°

BO	432.1342 134	°

BO	432.1352 135	°

BO	432.1402 140	°

BO	432.1452 145	°

BO	432.1482 148	°

BO	432.1502 150	°

BO	432.1522 152	°

BO	432.1532 153	°

BO	432.1542 154	°

BO	432.1552 155	°

BO	432.1562 156	°

BO	432.1582 158	°

BO	432.1602 160	°

BO	432.1632 163	°

BO	432.1652 165	°

Hjulhållare-Modul	med	1	PCD-hjul	och	PCD	Axel
Komplett	hållare	·	med	PCD	hjul	·	PCD	axel	·	hållare	med	speciell	beläggning	·	levereras	i	önskad	vinkel	·	Härdat	stål

Artikel nr Med hjul · Diameter · Tjocklek · Borrhål

BO	491D000 484	·	2,5	mm	·	0,65	mm	·	0,8	mm

BO	494D000 485	·	3,0	mm	·	0,65	mm	·	0,81	mm

BO	495D000 487	·	4,1	mm	·	1,08	mm	·	1,40	mm

BO	497D000 487	·	4,1	mm	·	1,08	mm	·	1,4	mm

BO	492D000 483	·	5,0	mm	·	1,08	mm	·	1,51	mm

BO	490D000 483	·	5,0	mm	·	1,08	mm	·	1,51	mm

BO	496D000 488	·	5,6	mm	·	1,08	mm	·	1,40	mm

BO	498D000 488	·	5,6	mm	·	1,08	mm	·	1,4	mm
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HM-axlar

SILBERSCHNITT	HM-axel
Hjulaxel,	HM

	Säljenhet	10	styck

Artikel nr Diameter · Längd · Fas

BO	496.080 0,80	mm	·	4,6	mm	·	0,5	x	45	°

BO	496.380 0,80	mm	·	3,6	mm	·	0,5	x	35	°

BO	496.130 1,30	mm	·	4,2	mm	·	0,2	x	45	°

BO	496.330 1,30	mm	·	3,6	mm	·	0,8	x	45	°

BO	496.439 1,30	mm	·	8,0	mm	·	0,2	x	55	°

BO	496.4391 1,30	mm	·	14,0	mm	·	0,2	x	45	°

BO	496.138 1,38	mm	·	4,2	mm	·	0,4	x	45	°

BO	496.138F 1,38	mm	·	4,2	mm	·	0,4	x	45	°

BO	496.210A 1,38	mm	·	5,3	mm	·	0,4	x	45	°

BO	496.245A 1,38	mm	·	6,2	mm	·	0,4	x	45	°

BO	496.305A 1,38	mm	·	7,7	mm	·	0,4	x	45	°

BO	496.139F 1,39	mm	·	4,6	mm	·	0,8	x	35	°

BO	496.422 1,39	mm	·	9,0	mm	·	0,2	x	45	°

BO	496.140F 1,40	mm	·	12,0	mm	·	0,4	x	45	°

BO	496.150 1,50	mm	·	5,5	mm	·	0,2	x	45	°

BO	496.160 1,60	mm	·	9,0	mm	·	0,2	x	45	°

BO	496.300 3,0	mm	·	11,0	mm	·	0,2	x	45	°
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PCD axlar

SILBERSCHNITT	PCD-axel
För	Silberschnitt®	PCD-hjul

Artikel nr Diameter · Längd · Fas

BO	497D300 0,80	mm	·	4,1	mm	·	0,2	x	30	°

BO	497D306 0,80	mm	·	6,0	mm	·	0,2	x	30	°

BO	497D310 1,10	mm	·	6,0	mm	·	0,2	x	30	°

BO	497D100 1,30	mm	·	4,1	mm	·	0,5	x	30	°

BO	497D439 1,30	mm	·	8,0	mm	·	0,5	x	45	°

BO	497D141 1,39	mm	·	3,9	mm	·	0,5	x	30	°

BO	497D422 1,39	mm	·	9	mm	·	0,5	x	30	°

BO	497D200 1,50	mm	·	4,1	mm	·	0,5	x	30	°

BO	497D400 1,50	mm	·	6,0	mm	·	0,5	x	30	°

PCD axlar, belagda

Silberschnitt®	HM-axlar	med	PCD	beläggning
HM-axlar	med	stark,	stöttålig	PCD	beläggning	är	ett	ekonomiskt	alternativ	för	applicering	inom	automotive	
glasskärning.

Artikel nr Diameter · Längd · Fas

BO	499D080 0,79	mm	·	4,6	mm	·	0,3	x	30	°

BO	499D110 1,10	mm	·	4,4	mm	·	0,5	x	30	°

BO	499D139 1,39	mm	·	4,4	mm	·	0,5	x	30	°

BO	499D939 1,39	mm	·	9,0	mm	·	0,5	x	30	°

BO	499D151 1,49	mm	·	6,0	mm	·	0,5	x	30	°

BO	499D150 1,50	mm	·	4,4	mm	·	0,5	x	30	°
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03 Knivar för folieskärning
Knivar för folieskärning
Genom	att	sätta	i	knivblad	finns	möjligheten,	på	moderna	CNC	skärbord	att	skära	folien	till	sandblästring	samt	andra	schabloner	som	är	
uppmonterade	på	ett	underlag.	Den	smala	kniven	är	för	kontursnitt.	För	raka	snitt	skall	den	breda	kniven	användas.	Folie	i	tjocklekar	från	0,2	till	2,6	
mm	kan	skäras.

Plastclip
Plasticlip	med	smalt	blad	för	formskärning

Artikel nr

BO	416.1

Plastclip
Plastclip	med	brett	blad

Artikel nr

BO	416.2

Stålhållare
Plasticlip	med	smalt	blad	för	formskärning

Artikel nr Utförande

BO	432.7 standard

BO	432.71 vriden	180	°

Stålhållare
Plastclip	med	brett	blad

Artikel nr Utförande

BO	432.8 standard

BO	432.81 vriden	180	°
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04 Kompletta lösningar
Bohle	har	utvecklat	och	producerat	kompletta	lösningar	för	skäranläggningar	i	många	år.	Med	detta	
menar	vi	inte	bara	hjul	och	axlar	utan	också	hjulhållare	och	kompletta	hållare.	Utbudet	av	hållare	enligt	
kunders	specifika	önskemål	ökar	ständigt.	Silberschnitt	hållare	finns	i	olika	versioner:	för	raka	skär	med	
enn	limiterad	rotationpå	skärhjulet,	för	formskärning	med	roterande	hjul	vilket	kan	rotera	upp	till	360°.	
Ni	kan	välja	om	skärhjulet	skall	stanna	i	sista	skärposition	eller	bli	centrerad	tilbaka	till	0°	position	efter	
skärprocessen.Silberschnitt	hållare	släpar	2	mm.	På	förfrågan	kan	vi	tillverka	hållare	med	större	släpning.	
Med	en	komplett	lösning	från	Bohle	kan	ni	vara	säker	på	att	alla	komponenter	-	från	skärhjulet	genom	
axeln	och	hjule	trakt	upp	till	hållaren	-	perfektmatchar	varandra.	Detta	garanterar	optimala	villkor	för	
perfekt	skärning.																																																																																																																																																																										
Alla	tillgängliga	lösningar	kan	ni	hitta	i	katalogen	"Automatic	Glass	Cutting"!	Passande	hållare	
måste	anpassas	till	den	hjulhållare	som	användes	Olika	hållare	måste	användas	enligt	tillverkaren	av	
skärutrustningen

Vi	erbjuder	ett	brett	urval	av	kompletta	applikationer	för	att	möta	era	individuella	önskemål.	Vänligen	kontakta	oss!
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Artikel nr Innehåll

BO	5002810 Tomflaska	för	skärolja	250	ml

Artikel nr Innehåll

BO	5002801 30	liter

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO	024 200	liter

05 Skärolja för  
automatskärning

Skärolja för automatskärning
Precis	som	med	handglasskärare,	är	en	passande	skärolja	nödvändig	vid	automatskärning.	För	detta	ändamål,	erbjuder	Bohle	en	speciell	skärolja	
som	används	och	rekommenderas	av	många	maskintillverkare.

Skärolja	för	tjockt	glas	Silberschnitt®

Optimalt	brytresultat	av	glastjocklekar	från	12	mm		·	även	för	problematiska	tjocklekar	upp	till	25	mm	·	vattenlöslig	
och	miljövänlig	·	ger	bra	smörjning	av	skärhjulet

	Glastjocklek	12	-	25	mm	·	Viskositet	ca.	5	mPas

Artikel nr Innehåll

BO	5002800 1	liter

Silberschnitt®	Skärolja
För	manuell	skärning	av	glas	·	lågt	ytmotstånd	·	tränger	lätt	ner	i	skäret	·	ger	ett	mjukt	brott	·	binder	glaspartiklar	·	
garanterar	att	hjulet	löper	lätt

	Glastjocklek	upp	till	12	mm	·	Viskositet	ca.	5	mPas

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO	026 1	liter	·	för	manuell	skärning

Skärolja	ACECUT	4153
Användning:	Bilglas,	allmän	tillskärning,	formskärning

	Glastjocklek		1,6	-	6	mm	·	Viskositet	ca.	35	mPas	·	Tvättbar

Artikel nr Innehåll

BO	5002802 30	liter
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Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO	5002815 5	liter	·	snabbdunstande

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO	5002835 200	liter	·	snabbdunstande

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO	5002836 200	liter	·	tvättbar

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO	5002837 200	liter	·	snabbdunstande

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO	5002834 200	liter	·	snabbdunstande

Skärolja	ACECUT	5503
Speciellt	lämpad	för	belagt	glas	·	självdunstande	utan	rester	·	binder	små	glaspartiklar	·	extremt	låg	ytspänning	·	för	
speglar,	ornament	och	floatglas	såväl	som	målat	som	screentryckt	glas	·	kan	användas	vid	föoatglasproduktion	upp	
till	10	mm	·	temperaturområde	30°	-	50°	C	

	Viskositet	ca.	2	mPas

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO	5002805 30	liter	·	snabbdunstande

Skärolja	ACECUT	6000
Användning:	Bilglas,	formskärning	med	höga	krav	·	tvättbar

	Användningstemperatur	40°	-	90	°	·	Viskositet	ca.	65	mPas

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO	5002806 30	liter	·	tvättbar

Skärolja	ACECUT	5929
Speciellt	lämpad	för	belagt	glas	·	självdunstande	utan	rester	·	binder	små	glaspartiklar	·	extremt	låg	ytspänning	·	kan	
användas	i	floatglasproduktion	4	-	19	mm	·	temperaturområde	40°	-	60°	C	

	Viskositet	ca.	2	mPas

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO	5002807 30	liter	·	snabbdunstande

Skärolja	ACECUT	5250
Vattenlöslig	·	självdunstande	utan	rester	·	Användning:	Isolerglas,	spegelglas,	allmän	skärning	till	10	mm,	
lamellskärning,	folie	med	kniv

	Användningstemperatur	30°	-	50	°	·	Viskositet	ca.	2	mPas

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO	5002804 30	liter	·	snabbdunstande
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06 Tillbehör
Tillbehör

Skärtrycksmätare
Förr	i	tiden	fanns	det	ingen	möjlighet	att	via	fjädertryck	eller	annat,	
bestämma	aktuellt	tryck	i	Newtons	på	de	äldre	skärutrustningarna.	
Med	skärtrycksmätaren	från	Bohle	(belastning	upp	till	500	N),	kan	det	
skärtrycket	som	är	på	cylindern	till	skärhjulet,	bestämmas	med	exakthet.	
Detta	mätinstrument	är	även	lämpat	för	moderna	skärutrustningar:	en	
maskins	inställda	parametrar	kan	enkelt	kontrolleras	mot	det	tryck	som	
verkligen	ges.

	Skärtryck	upp	till	500	N

Artikel nr

BO	5164850

Montagehjälp	för	HM-hjul
Praktiska	monteringshjälpverktyget	gör	hjulbytet	enkelt

Artikel nr Diameter

BO	440 1,30	mm

BO	441 0,80	mm

Testdorn

	Slitsar	1,14	mm

Artikel nr

BO	438.114
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Artikel nr Beskrivning

BO	5164630 TinCheck®	Industrial	Twin-version

Lupp
	Lupp	plast,	60x	förstoring,	med	LED

Artikel nr

BO	4402.0

TinCheck®	Industrial
En	uppföljning	av	original	TinCheck®,	vilken	ger	en	indikation	snabb	och	pålitlig	indikation	vilket	som	är	tennsidan,	TinCheck®	Industrial	
representerar	ett	komplett	mätinstrument	för	att	bestämma	tennsida.	Jämfört	med	liknande	mätinstrument	så	sticker	denna	detektor	ut	genom	
snabba	och	enkla	mätmöjligheter.	Detta	hjälper	glastillverkaren	att	mäta	kvalitén	på	producerade	glas.	Glasproducerande	företag	har	redan	sett	
fördelarna	med	TinCheck®	Industrial	då	de	nu	är	förmögna	att	kontrollera	kvalitén	på	producerade	glas	beträffande	användbarhet	och	justera	
parametrarna	i	processen	enligt	tennskiktet.

Artikel nr Beskrivning

BO	5164622 TinCheck®	Industrial

PC-set	
För	anslutning	och	användning	av	TinCheck®	Industrial	som	mätverktyg	för		mobil	och	fast	applikation	med	en	
Windows	PC	via	USB	port	·	Innehåll	·	Kabelset,	USB	förvandlare,	distanshållare,		TinCheck®	software,	väska

Artikel nr Beskrivning

BO	5164621

BO	5164620
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TinCheck®	Industrial	Twin-version
Set	för	olika	tennside-indikation	i	systemet	bestående	av	2x	basic	instrumnet	och	kabelset

Artikel nr Beskrivning

BO	5164630 TinCheck®	Industrial	Twin-version

Seriell	portkabel
För	anslutning	av	seriell	port	på	TinCheck®	Industrial	till	USB	omvandlare	eller	till	annan	TinCheck®	Industrial	för	
differentierad	mätning	·	Med	5-pin	IEC61076-2-106	anslutning	båda	ändar,	längd	10	m	(andra	längder	på	förfrågan)

Artikel nr

BO	5164627

Seriell	portkabel
För	anslutning	av	seriell	port	på	TinCheck®	Industrial	till		en	annan	extern		applikation	(t.ex.	kontroll	dator)	·	Med	5-pin	
IEC61076-2-106	anslutning	en	ända,	öppen	ända,	längd	10	m	(andra	längder	på	förfrågan)

Artikel nr

BO	5164624

Digital	portkabel
För		anslutning	av	digital	ingång	och	utgång	av	TinCheck®	Industrial	till	en	extern	applikation	(t.ex.	
kontrollkomponenter)	·	Med	8-pin	IEC61076-2-106	anslutning	en	sida,	ända	öppen,	längd	10	m	(andra	längder	på	
förfrågan)

Artikel nr

BO	5164623

Reserv	LED	enhet
Ersättningsmodul

Artikel nr

BO	5164625

Reservskyddsskiva	med	ram
Ersättningsmodul

Artikel nr

BO	5164626
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Glasbearbetningsmaskiner
Sedan i början av 1990-talet har Bohle 
utvecklat och tillverkat glasbearbetnings-
maskiner - till en början med vid 
dotterbolaget i Torgau och sedan 2009 
vid huvudkontoret i Haan. Det 
omfattande maskinprogrammet har 
konstant expanderat - både med andra 
maskiner från Bohle´s egen produktion 
men också från utvalda leverantörer 
där maskinerna har utvecklats och/eller 
modifierats enligt våra önskemål. 

Nuförtiden, med kortare serier, är det 
inte längre relevant att tillverka alla 
delar i eget hus: allt handlar om kvalité, 
kundservice, tekniska råd och prisvärdhet 
- alla dessa faktorer är prioritet för Bohle. 
Oberoende av vilken bearbetningsmas-
kin ni väljer, så kan ni alltid räkna med 
ett utmärkt resultat - därför att Bohle´s 
maskiner är konstruerade och tillverkade 
av glasproffs för glassproffs. Denna 
produktkatalog ger er en överblick av 

vårt omfattande produktprogram från 
Bohle´s maskindivision. Vi skickar er 
gärna tekniska detaljer för de maskiner 
ni är intresserade av. Notera att 
specifikationerna kan förändras pga. 
tekniska förbättringar. För ytterligare 
information så kontakta oss.

För ytterligare produkter och information 
hänvisar vi till www.bohle-group.com.
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 |  01  Processvatten-
reningssystem 

 Sedimentor teknologi 
 Sedimentorer från Bohle arbetar i två steg: de grova glaspartiklarna fastnar permanent vid 
genomströmning tack vare en optimal tankkonstruktion (effektiv sedimentering). Därefter utförs en rening 
från de fina beståndsdelarna i en process. Därvid binder anläggningen även de finaste glaspartiklarna i en 
automatiserad cykel med hjälp av ett optimerat flockningsmedel och ger ett i det närmaste klart vatten för 
systemet. 

 Sedimentor 
 Lång användning av kylvattnet från glasbearbetningsmaskiner gynnar inte endast miljön utan också plånboken. Anläggningar från Bohle för 
beredning av kylvatten är då en god hjälp. Den arbetskrävande rengöringen av maskinens reningssystem blir då kraftigt reducerad. Ytterligare 
förbättringar genom rent kylvatten: Verktygen håller längre och en märkbart förbättrad bearbetningskvalitet av glaset. 

 Egenskaper
 
 n  Tillverkad av Bohle Tyskland 

 n  I det närmaste klart vatten för systemet tack vare effektivt sedementationsgranulat 

 n  Tydligt förbättrad bearbetningskvalitet, speciellt vid polering 

 n  Rengöringsarbetet med glasbearbetningsanläggningen reduceras avsevärt 

 n  Kompakt, platsbesparande system 

 n  Decentraliserad lösning för direkt anslutning till maskinen 

 n  Kontinuerligt hög slipkavalité 

 Sedimentor 2.4 

 Tillbehör 

 Optimerat sedimentationsgranulat 
· Smutsvattenpumpar · 
Uppsamlingssystem för smutsvatten 

 Specifikationer  Sedimentor 2.4  Sedimentor 1.0  Sedimentor 0.3 

 Liter/Minut  280   l/min  150   l/min    50   l/min  

 Reningsutförande  ca.   7,2   kg/h   ca.   3,6   kg/h   ca.   1,0   kg/h  

 Fyllnadsmängd  2100   liter    1000   liter    320   liter  

 Optimerat sedimentationsgranulat  Pulver       Pulver       Pulver      

 Elektrisk anslutning  2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE       2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE       2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE      

 Slammpåse   300   liter    300   liter   70   liter  

 Artikel nr  BO SEDI24  BO SEDI10  BO 85.30 
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 |  02  Sandblästringssystem 
 Sandblästringssystem SBM 

 Sandblästringssystem SBM 1500 / SBM 2500P 
 Den nya Bohle SBM möjliggör helautomatisk sandblästring av dekorer eller ytor, eller manuell punkt- och ytblästring, lekande lätt. Till skillnad 
från andra system är arbetsstycket upprättstående, och kabinen flyttar sig över glaset. Detta sparar plats eftersom in- och utmatning bortfaller. 
Dessutom undviker man repor på glasets baksida.   

 Egenskaper
 
 n  Tillverkad av Bohle Tyskland 

 n  Praktiskt taget dammfri sandblästring 

 n  Enkel manövrering via ” touch screen” 

 n  Automatisk blästring,  200 program kan lagras 

 n  Luftkuddehjälp för manuell sandblästring (SBM 1500) 

 n  Konstant jämn kvalité på blästersanden 

 n  Modern, platsbesparande design: 

 n Ingen dyrbart emballage: Inga packkostnader. 

 n  Ingen tidsödande installation - plug and play Maskinen levereras monterad inkl. blästersand. Endast transportsäkringen måste avlägsnas, el 
och tryckluft måste anslutas till maskinen samt invägning. 

 n Ingen extra utbildning behövs: Om ni redan har erfarenhet av sandblästring behövs ingen extra utbildning. Mjukvaran är självlärande och en 
detaljerad manual bifogas. Övningsprogram är redan förinlagt. 

 n  Låga tryckluftkostnader: Mycket goda blästerresultat kan uppnås med låg tryckluft från 2 bar. 

 n  Låga kostnader för blästerfolie: Sandblästring med lågt tryck tillåter användandet av en tunnare och ekonomisk folie. 

 n  Låga kostnader för blästersand: Sandblästring med lågt tryck är inte bara välmående för maskinen utan reducerar även förslitningen av sanden.  

 n  Låga utsläpp: Jämfört med andra maskiner är SBM mycket tyst och lämnar ifrån sig mycket lite damm. 

 n  Schabloner: för återkommande disigner och logotyper från lot storlek 3, så är schabloner av stål mera bestående jämnfört med schabloner av 
folie. 

 n  Rationell arbetsprocess: medan maskinen är i arbete kan nästkommande objekt förberedas och laddas. 

 Tillbehör 

 Aluminium oxid · Högkvalitativ  
korundum, vit, 120 µm, järnfri · 
Magnetset för användning med 
metall schabloner · Extra sugkoppar 
på blästerytan för arbete med flera 
skivor samtidigt · Version med 
skuggprogrammöjlig · ytterligare 
blästringsfält 
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Specifikationer Sandblästringssystem SBM 1500 Sandblästringssystem SBM1500P 
progessiv strålning · Skuggprogram

Sandblästringssystem SBM2500P ·  
Skuggprogram

Antal drivningar 2 2 2 

Hastighet X-axel steglöst inställbar 6 m/min steglöst inställbar 6 m/min steglöst inställbar 6 m/min 

Hastighet Y-axel steglöst inställbar 24 m/min steglöst inställbar 24 m/min steglöst inställbar 24 m/min 

Glastjocklek 3 - 40 mm 3 - 40 mm 3 - 40 mm 

Max. glashöjd 2000 mm 2000 mm 2600 mm 

Skivlängd ingen begränsning ingen begränsning ingen begränsning 

Max. blästeryta 2900 x 1500 mm 2900 x 1500 mm 4000 x 2550 mm 

Blästertryck steglöst inställbar 5,5 bar steglöst inställbar 5,5 bar steglöst inställbar 5,5 bar 

Blästerkapacitet 8 m²/h 8 m²/h 16 m²/h 

Elektrisk anslutning 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Dimension 4100 x 1850 x 2500 mm 4100 x 1850 x 2500 mm 5100 x 2060 x 3420 mm 

Arbetstemperatur 10 - 40 °C 10 - 40 °C 10 - 40 °C 

Artikel nr BO SBM1500 BO SBM1500P BO SBM2500P
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|03 Slipmaskiner
Kryssbandslipmaskiner
Bohle kryssbandslipmaskiner används för effektiv fasning av glasskivor. Maskinerna levereras i olika varianter för torr- och våtslipning och lämpar 
sig i synnerhet för flerskiktig högeffektiv industriell glasbearbetning.

Kryssbandslipmaskin Twin Belt för torrslipning
Bohle kryssbandslipmaskiner för torrslipning lämpar sig bland annat utmärkt för bearbetning av glas med skyddsfolie eller vattenkänslig 
beläggning. Effektiva filtreringsanläggningar sörjer för rena glasytor efter slipningen. På så sätt undviks repor.

Egenskaper

n Tillverkad av Bohle Tyskland

n Manuell maskin för torrslipning

n Högkvaltativ slipning av känsliga glas, typ Low-E

n Optimal kylning genom speciella kylmunstycken

n Kraftfull filtrerings teknologi sörjer för en arbetsplats som uppfyller standard

n Mycket hög produktivitet när diamantband användes 

n Extra luftkuddebord för bekväm hantering och skydd mot repor

Tillbehör

Arbetsbord med klothjul och 
förlängsningar · Bord med 
luftkuddar, inställbara efter 
glasvikt · Uppläggningsrullar för 
stora glasskivor · Pneumatiskt 
fällbart anslag för positionering · 
Hörnsliputrustning för torrglasning · 
Filtreringssystem för torrslipning

Specifikationer Twin Belt KSA 15T Twin Belt Compact KSA-C 15T

Utförande för raka kanter och former för raka kanter 

Bandstorlek 100 x 1830 mm 100 x 1160 mm 

Bandhastighet 15 m/s 15 m/s 

Elektrisk anslutning 6 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Dimension 1100 x 1050 x 1800 mm 700 x 660 x 1600 mm 

Glastjocklek 3 - 20 mm 3 - 12 (20) mm 

Artikel nr BO 80.12-T BO 80.13-T
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Kryssbandslipmaskin - Twin Belt för våtslipning
Kryssbandslipmaskin speciellt för användning med diamantband och andra högkvalitativa band i industri och glasverkstad · idealisk för raka eller 
formskurna kanter med 2 typer av arbetssätt: slipning med "hårt" band för raka kanter, slipning med "mjuk" band för formskurna kanter · hög 
effektivitet · förbättrad slipprofil · låg vibrationsnivå för bästa slipresultat · steglöst ställbar bandspänning geonom pnumatisk kontroll · anslutning 
till cirkulerande kylsystem möjlig · enkelt byte av slipband · lätt inställbar glastjocklek och fastning · kraftig konstruktion

Egenskaper

n Tillverkad av Bohle Tyskland

n Manuell maskin för våtslipning

n Effektiv för perfekt kantkvalitet

n Inställbar glastjocklek och fasdjup

n Mycket hög produktivitet när diamantband användes 

Tillbehör

Arbetsbord med klothjul och 
förlängsningar · Uppläggningsrullar 
för stora glasskivor · Pneumatiskt 
fällbart anslag för positionering · 
Hörnsliputrustning för torrglasning · 
Cirkulationssystem för kylmedel

Specifikationer Twin Belt KSA 15/30 Twin Belt compact KSA-C 15/30

Bandtyp hårt och mjuk hårt 

Bandstorlek 100 x 1830 mm 100 x 1160 mm 

Bandhastighet 15 / 30 m/s 15 / 30 m/s 

Elektrisk anslutning 4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Dimension 1100 x 1050 x 1800 mm 700 x 660 x 1600 mm 

Glastjocklek 3 - 20 mm 3 - 20 mm 

Artikel nr BO 80.12-P BO 80.13-P
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Bandslipmaskiner
För varje användning den rätta lösningen: Bohle bandslipmaskiner finns i konstruktionsserieerna Master Belt och Versalux. Samtliga modeller kan 
som option utrustas med omfattande tillbehör. Naturligtvis är högvärdig bearbetning och lång livslängd garanterade hos Bohle: Skruvar, plåtar och 
rullaxlar, som utsätts för fukt, tillverkas av rostfritt stål; maskinhöljet är förzinkat och lackerat. Gummiklädda rullar ger en lugn arbetsgång.

Bandslipmaskiner Master Belt
Bohle glasbandslipmaskiner finns med kulrullbord och olika bandhastigheter. · Alla modeller kan extrautrustas med ett brett program av tillbehör. 

Egenskaper

n Tillverkad av Bohle Tyskland

n Stor kontaktrulle (Ø 200 mm) för minimal urholkning

n Alla maskindelar som är utsatta för fukt är gjorda av rostfritt stål

n Bord med klothjul, 1200 x 600 mm

n Slipning och fasningsenhet försedd med handratt och ett specialstopp för exakt fasning

n Inkl. höjdjustering för slip- och fasenhet

n Stickproppsurtag för cirkulerande kylsystem och termiskt motorskydd

n På/av strömbrytare med nödstoppfunktion och underspänningsutlösning

n Sidlig justering av bandet inom räckhåll för operatören

n Ledbar kylvattenmunstycke för direktkylning på slipområdet

n Anslutning av cirkulerande kylsystem möjligt

n Fästpunkter för ett flertal tillbehör

Master Belt med tillbehör

Tillbehör

Bordsförlängningar och 
-utdragsstycken · Uppsamlingskar 
och cirkulationssystem för kylmedel · 
Slipbord för små skivor · Stopprullar 
för slipning av runda glas

Specifikationer Master Belt 11 Master Belt 11/22 Master Belt 8/30 -S Master Belt 8/25 -SE

Bandstorlek 100 x 1830 mm 100 x 1830 mm 100 x 1830 mm 100 x 1830 mm 

Elektrisk anslutning 1,1 KW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 1,4/1,8 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 1,1 kW, 230 V, 50 Hz, 1 NPE 

Arbetshöjd 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm 

Kontaktrulle 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 

Bandhastighet 11 m/s 2-steg 11/22 m/s Steglös justerbar 8 - 30 m/s Steglös justerbar 8 - 25 m/s 

Dimension 1200 x 1130 x 1720 mm 1200 x 1130 x 1720 mm 1200 x 1130 x 1720 mm 1200 x 1130 x 1720 mm 

Artikel nr BO 80.3-1N BO 80.5N BO 80.6-SN BO 80.6-SEN
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Master Belt med tillbehör

Bandslipmaskiner Versalux MkV

Egenskaper

n Manuell maskin med en bandhastighet

n För enkla sliparbeten

n Integrerat kylande cirkulationssysstem

n Enkelt bandbyte för kant- och fasslipning

n Alla gängse slipband kan användas (100 x 2690 mm)

Bandposition "kantslipning" 

Bandposition "undre fas slipning" 

Bandposition övre fas slipning

Specifikationer Versalux MkV

Elektrisk anslutning 2 Kw, 230 V, 50 Hz, 1 NPE 

Bandhastighet  7,5 m/s 

Dimension  900 x 500 x 1700 mm 

Artikel nr BO 6300601
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Planslipmaskin
Våtslipmaskin avsedd för plan- eller kantslipning samt polering av glasdetaljer. De magnetbelagda slipskivorna kan enkelt bytas på stålplattan.

Planslipmaskin

Egenskaper

n Tillverkad av Bohle Tyskland

n Elektroniskt styrt varvtal åt båda håll

n Precisssionsslipad ståltallrik  ø 600 mm

n Vibbrationsfri gång för optimalt slipresultat

n Snabbt och enkelt byte av magnetiska sliptallrikar

n Centrumkylning genom axeln på sliptallriken

n Extra kylning via länkad slang

n Med- och moturs rotationför optimal användning av slipmedlet

n Kylkar av rostfritt stål med element för reducering av vattenstänk

Extra tillbehör 

Tillbehör

Justerbart anslagssystem, fällbart 
· Prisma för slipning av cylindriska 
delar · Vinkelanslag 45° · Cirkulerande 
kylsystem

Specifikationer Plano 600-S

Varvtal steglöst inställbar 100 - 800 rpm 

Slipplatta 600 mm Ø 

Rotationsriktning Med- och moturs 

Vattenanslutning 1/2 " 

Elektrisk anslutning 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Dimension 800 x 800 x 1000 mm 

Artikel nr BO 81.3-S
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Kantslipautomater

Vetrocraft® Kantslipmaskiner
De vertikala kantslipautomater från Bohle lämpar sig för effektiv slipning, polering och fasning av raka kanter. Maskinerna levereras med 
4, 6, 8 och 9 spindlar och bearbetar upp till 300 kg tunga glasskivor av 3 till 28 mm tjocklek. Arbetshastigheten kan ställas in steglöst från 
0,8 till 3 meter per minut.

Egenskaper

n Automatisk vertikal slipmaskin för kanter och faser

n Enkel manövrering via PLC-styrning

n Automatisk eller manuell reglering av sliphjul

n Utmärkta slipresultat

n Stabil och vibrationsfri konstruktion

n Låg underhållskostnad

n Mycket förmånligt pris i förhållande till sin kapacitet

Tillbehör

Processvattenn-reningssystem · 
Kylmedel · Slip- och polerhjul för 
laminerat säkerhetsglas

Specifikationer Vetrocraft SL4328A Vetrocraft SL6328A Vetrocraft SL8328A Vetrocraft SL9328A

Spindlar 4 6 8 9 

Glastjocklekar ställbart halvautomatiskt halvautomatiskt halvautomatiskt halvautomatiskt 

Dimension 5600 x 1600 x 2100 mm 6500 x 1600 x 2500 mm 6500 x 1600 x 2600 mm 7000 x 1500 x 2500 mm 

Effekt 7,5 kW 11 kW 13,8 kW 19 kW 

Elektrisk anslutning 400 V, 50 Hz, 3 NPE 400 V, 50 Hz, 3 NPE 400 V, 50 Hz, 3 NPE 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Artikel nr BO SL4328A BO SL6328A BO SL8328A BO SL9328A
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|04 Borrmaskiner
Automatiska borrmaskiner

Super Drill Eco
Automatiska glasborrmaskiner hör till standardutrustningen i varje glasbearbetningsverkstad. I synnerhet vid universell bearbetning av glasskivor 
med varierande format bevisar de dagligen sin duglighet. Automatiska glasborrmaskiner från Bohle utmärker sig i synnerhet genom enkel 
inställning, reproducerbara inställningsparametrar och ett stort arbetsområde.

Egenskaper

n Tillverkad av Bohle Tyskland

n Dubbelsidig horisontalborrmaskin

n Kontaktfria digitala mätsystem för borrdjup

n Enkel, digital inställning av borrdjup på räkneverket

n Enkel nollställning av borren via tryckknapp

n Steglös inställning av frammatning för båda spindlarna

n Borrdiameter från 3 till 100 mm

Super Drill Eco 2/1000-2ad

Tillbehör

Bord med klothjul i varierande 
storlekar · Uppsamlingskar och 
cirkulationssystem för kylmedel 
· Mekaniska positioneringsstopp 
· Laserpositioneringsanordning · 
Halogenlampa · Digitala stoppsystem

Specifikationer Super Drill Eco

Dimension 800 x 1660 x 1850 mm 

Elektrisk anslutning 2 x 1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Glastjocklek (ensidigt upp till 40 mm) 3 - 20 mm 

Artikel nr BO 79.9-2D
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Manuella borrmaskiner
Glasborrmaskiner med manuell frammatning hör nu som förr till standardutrustningen i varje glasmästeri. I synnerhet för universell bearbetning av 
små och medelstora glasskivor i mindre antal är de oumbärliga. Eftersom kraven varierar, erbjuder Bohle i detta segment både dubbelsidiga och 
enkla ensidiga bordsborrmaskiner. Maskinerna utmärker sig genom sin enkla inställning och robusthet. 

Profi Drill
På dubbelsidiga horisontalglasborrmaskiner ur konstruktionsserien Profi Drill manövreras båda borrspindlar uppifrån. På så sätt kan borrningen 
utföras snabbt och exakt.

Egenskaper

n Tillverkad av Bohle Tyskland

n Dubbelsidig horisontalborrmaskin

n Elektronisk varvtalsreglering via frekvensomformare

n Stor räckvidd med 1000 mm

n Robust konstruktion - passar även för djupförsänkning

n Professionella borrhuvuden med exakta borrspindlar med lugn arbetsgång

n Enkel manövrering och underhåll

n Alla delar av rostfritt stål, förzinkade eller lackerad i 2 skikt

Profi Drill 2/1000-S

Tillbehör

Bordsförlängningar med klothjul · 
Extra uppläggningar på sidorna och 
fram · Laser positioneringshjälp · 
Positioneringsstopp · Halogenlampa 
· Cirkulerande kylsystem

Specifikationer Profi Drill 2/1000-S

Elektrisk anslutning 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Dimension 760 x 1530 x 1650 mm 

Varvtal steglöst inställbar 300 - 3500 rpm 

Glastjocklek (ensidigt upp till 40 mm) 3 - 20 mm 

Borrdiameter 3 - 80 mm 

Artikel nr BO 79.3-S
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BO 79.200L
BO 79.201L

BO 79.200
BO 79.201

BO 79.250

BO 79.260

Manuell borrmaskin - Pico Drill
Pico Drill från Bohle ist en prisvärd ensidig borrmaskin med steglös varvtalsreglering, som kan användas som mobil enhet ovanpå bord eller 
som borrbord. Tack vare sin mycket kompakta konstruktion är Pico Drill ideal för användning på byggarbetsplatser eller i verkstäder. Den 
standardmässiga jordfelsbrytaren reducerar olycksrisken avsevärt. Utförandet av Pico Drill 100 L med punktlaser-positionering ger möjlighet till 
en väsentligt enklare poitionering av borrmaskinen på glaset.

Egenskaper

n Kraftfull borrmaskin med steglös hastighetskontroll

n Enkel justering av  borrdjupet

n Bra stöd på glaset

n Enkel elanslutning med stickkontakt och jordfelsbrytare

n Borrdiameter upp till 75 mm med 1/2" R utvändig gänga

Specifikationer
Pico Drill 100 T 
borrmaskin-bordsmodell med 
vattenbehållare, 230 V / 50-60 Hz

Pico Drill 100 T med bord 
B 1350 x D 890 mm, arbetshöjd 
960 mm, 230 V / 50-60 Hz

Pico Drill 100, 230 V / 50-60 Hz Pico Drill 100, 110 V / 50-60 Hz

Artikel nr BO 79.250 BO 79.260 BO 79.200 BO 79.201

Specifikationer Pico Drill 100 L med laser, 
230 V / 50-60 Hz

Pico Drill 100 L, 
110 V / 50-60 Hz med punktlaser Laser för Pico Drill 100 Korslaser för Pico Drill 100

Artikel nr BO 79.200L BO 79.201L BO 79.210 BO 79.215
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|05 Tvättmaskiner
Glastvättmaskin Verti-Clean

Verti-Clean
De effektiva anläggningarna ur serien Verti-Clean är utmärkt lämpade för rengöring av planglas efter bearbetning i glasverkstäder och 
industriföretag. Tack vare att konstruktionen är öppen upptill kan även skivor högre än själva maskinen köras genom tvätten.

Egenskaper

n Platsbesparande lodrät konstruktion

n Motordriven in- och utmatning med ändstopp

n 2 - 4 borstar

n Termostatkontrollerat varmvatten

n Automatisk varmluftblåsare i ljudisolerad box för rena och torra skivor

n Utmatningssidan med ljuspanel för en säker kvalitetskontroll av glaset

Fler modeller på förfrågan

Tillbehör

In- och utmatningsförlängningar 
· Strypspjäll för varmluft · 
Borstbestyckning för Low-E · 
Tvättmedel för glas-tvättmaskiner

Specifikationer Verti-Clean 13.2 Verti-Clean 15.4 Verti-Clean 16.4 Verti-Clean 16.4-20

Tvätthöjd 1300 mm 1500 mm 1600 mm 1600 mm 

Antal borstar 2 4 4 4 

Glastjocklek 3-12 mm 3-12 mm 3-12 mm 3-20 mm 

Total längd 4850 mm 5100 mm 5100 mm 5100 mm 

Total höjd  2050 mm 2150 mm 2250 mm 2250 mm 

Artikel nr BO 84.132 BO 84.154 BO 84.164 BO 84.164-2
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|06 Maskintillbehör
Cirkulationssystem för kylmedel

Cirkulationssystem för kylmedel
Cirkulationssystem för kylvatten borde idag vara en självklar komplettering av glasbearbetningsmaskiner. De erbjuder nämligen inte 
endast en avsevärd besparingspotential vad gäller vattenkostnaden: verktygens längre livslängd sörjer också för en snabbare amortering 
av investeringskostnaden. En vacker bieffekt: Även bearbetningsresultatet förbättras genom optimal kylning och möjligheten att använda 
kylsmörjmedel.

Egenskaper

n Tillverkad av Bohle Tyskland

n Vattenförbrukningen reduceras avsevärt

n Det finns möjlighet att använda kylsmörjmedel, varigenom glasbearbetningen förbättras, 
verktygens livslängd förlängs och rengöringsarbetet reduceras

n Anslutningar för rent vatten och avloppsvatten på maskinens uppställningsplats 
blir överflödiga

n Resurskrävande system för avloppsvatten behövs inte längre.

n Avloppsslam kan enkelt tas bort

n Ett speciellt kammarsystem förbättrar vattnets reningseffekt

Tillbehör

Transportrullar för KUS 1 - KUS 2-1 · 
Kylmedel koncentrat

Specifikationer KUS 1-S KUS 2 KUS 2-1 KUS 3

Total kapacitet 50 liter 50 liter 50 liter 100 liter 

Pump 60 l/min 60 l/min 100 l/min 60 l/min 

Dimension 600 x 410 x 540 mm 850 x 500 x 570 mm 850 x 500 x 570 mm 1200 x 800 x 500 mm 

Elektrisk anslutning 0,17 kW, 230 V, 50 Hz, 1 NPE 0,16 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 0,16 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Artikel nr BO 78.81S BO 78.82 BO 78.82-1 BO 78.95

Specifikationer KUS 3-1 KUS 4-1

Total kapacitet 100 liter 200 liter

Pump 100 l/min 100 l/min

Dimension 1200 x 800 x 750 mm 1500 x 1000 x 750 mm

Elektrisk anslutning 0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 0,4 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 

Artikel nr BO 78.95-1 BO 78.96-1
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Dammfilteranläggningar

Dammfilteranläggningar
Vid torrslipning liksom annan spånalstrande bearbetning (t ex sandblästring) bildas damm, som måste sugas upp och filtreras så nära 
arbetsplatsen som möjligt. För detta ändamål levererar Bohle effektiva filteranläggningar, som är byggda speciellt för uppsugning av aggressivt 
glasdamm och uppfyller de stränga miljöföreskrifter, som gäller för uppställning på arbetsplatsen.

Egenskaper

n Avsedd för Twin Belt slipmaskin för torrslipning

n Godkända för uppställning direkt på arbetsplatsen 

n Låga arbetskostnader

n Hög sugeffekt för god rengöring av slipade glasskivor

n Bekväm dammborttagning tack vare tippbart filterhus

n Särskilda filterpatroner speciellt för glasdamm 

n Helautomatisk rengöring av permanent filterpatron (dammklass M)

n Rullbar med 6 länkrullar

n Låg bullernivå tack vare ljudabsorberande filterhus

Tillbehör

Anslutningsmaterial

Specifikationer Filteranläggning Dustomat

Artikel nr BO 89.205
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|07 Arbetsbord
Skärbord tippbart
Bohle´s glastippbord av högsta kvalité erbjuder utmärkt värde för pengarna och kan användas som skärbord såväl som arbetsbord. Bordet är klätt 
med svart filt.

Glaserkipptisch
Arbeta · Tippa · Flytta / lagra

Egenskaper

n Enkel hantering 

n Sparar plats på verkstan

n Flexible användning

n Hel bordsplatta med en högkvalitativ glasfilt, 4 mm 

n Levereras helt monterad

Arbeta 

Tippa 

Flytta / lagra

Specifikationer Skärbord tippbart

Storlek 2500 x 1700 x 900 mm 

Belastning max. 225 kg 

Tippningen Manuellt 

Artikel nr BO WSTT
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Slipning, borrning, sågning
Bohle erbjuder ett brett program 
av stationära och portabla 
glasbearbetningsmaskiner samt 
manuella verktyg för glasslipning, 
borrning och sågning. Omfattande 
tillbehörsprogram, såväl som 

förbrukningsvaror, kompletterar Bohle´s 
produktprogram. Med de väl utvalda 
komponenterna, kan de olika 
teknikerna utföras effektivt och 
efter önskemål av alla användare.

För ytterligare produkter och 
information hänvisar vi till 
www.bohle-group.com.
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01 Glasslipning
Elektriska handverktyg för glasslipning

Makita bandslipmaskin 9404
För torr kantslipning · god viktbalans och stor anläggningsyta för renare slipning · även för stationärt användande (se 
tillbehör) · inkl: dammpåse, grafitplatta, kork platta, slipband · Observera! Verktyg endast för torrslipning!

 Bandhastighet 3,5 - 7,3 m/s · Bandstorlek 100 x 610 mm · Effekt 230 V / 50 Hz / 1010 W

Artikel nr

BO 5300405

Tillbehör för Makita bandslipmaskin
Praktiska tillbehör och passande slipband finns i nedanstående tabell.

Artikel nr Beskrivning · Korn · Längd · Bredd

BO 5300408 stativ

BO 5300406 korkplatta

BO 5300407 grafitplatta

BO 5300409 dammpåse

BO 5061006 SIC slipband · 60

BO 5061008 SIC slipband · 80

BO 5061010 SIC slipband · 100

BO 5061012 SIC slipband · 120

BO 5061015 SIC slipband · 150

BO 5061018 SIC slipband · 180

BO 5061024 SIC slipband · 240

BO 5061032 SIC slipband · 320

BO 5061001N Korkpolerband · 610 mm · 100 mm
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Flex våtbandslip

Observera:
* = Standard kvalité  

** = Industrial kvalité

För glasslipning, keramik och liknande material · snabbt system för bandbyte · inkl. mitthandtag, set av glidbelägg, 
insexnyckel, plan slitsula,böjd slitsula (för inv.radier), slipband BO 5053310, BO 5053324, BO 5353340

 För vattenkylda band  30 x 533 mm · Effekt 230 V / 50 HZ / 550 W · Bandhastighet 10 m/s

BO 80.B1107 Reserv kolborstar

Artikel nr Beskrivning

BO 80.107 För transformator

BO 80.108 Med jordfelsbrytare PRCD

SP 80.B0484 Sliparm 30 mm, rörsliparm

BO 78.BG021 Anläggningsrulle komplett

SP 78.BG003 Slitsula, rundad

SP 78.BG005 Slitsula, plan

SP 78.T0007 Glidbelag

BO 5053305 Polerband, A5 · brun · 533 mm · 30 mm

BO 5053335 Slipband, A35 · grön · 533 mm · 30 mm

BO 5453306 Diamantslipband · K 60 / N 250 · grön · *

BO 5453310 Diamantslipband · K 1000 / N 10 · blå · *

BO 5453312 Diamantslipband · K 120 / N 125 · svart · *

BO 5453322 Diamantslipband · K 220 / N 74 · röd · *

BO 5453340 Diamantslipband · K 400 / N 40 · gul · *

BO 5453360 Diamantslipband · K 600 / N 20 · vit · *

BO 5553306 Diamantslipband · K 60 / N 250 · grön · **

BO 5553310 Diamantslipband · K 1000 / N 10 · blå · **

BO 5553312 Diamantslipband · K 120 / N 125 · svart · **

BO 5553322 Diamantslipband · K 220 / N 74 · röd · **

BO 5553340 Diamantslipband · K 400 / N 40 · gul · **

BO 5553360 Diamantslipband · K 600 / N 20 · vit · **

SDA Diamant-torrslipband 533 x 30 mm

Världsnyhet
Det första 

diamantslipbandet som är 
lika användbart för våt- 

som torrslipning!

 Längd 533 mm · Bredd 30 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 5453306T 60 · grön

BO 5453310T 100 · svart

BO 5453320T 200 · röd

BO 5453340T 400 · gul
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Standard diamantslipband 533 x 30 mm

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är 

väl kyld.

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · 
reducering av sliptiden · * = Standard kvalité  ** = Industrial kvalité

 Längd 533 mm · Bredd 30 mm

Artikel nr Beskrivning · Korn · Färg · Utförande

BO 5453306 Diamantslipband · K 60 / N 250 · grön · *

BO 5453312 Diamantslipband · K 120 / N 125 · svart · *

BO 5453322 Diamantslipband · K 220 / N 74 · röd · *

BO 5453340 Diamantslipband · K 400 / N 40 · gul · *

BO 5453360 Diamantslipband · K 600 / N 20 · vit · *

BO 5453310 Diamantslipband · K 1000 / N 10 · blå · *

Kiselkarbid slipband 533 x 30 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 533 mm · Bredd 30 mm

Artikel nr Beskrivning · Korn

BO 5053306 SIC slipband · 60

BO 5053308 SIC slipband · 80

BO 5053310 SIC slipband · 100

BO 5053312 SIC slipband · 120

BO 5053315 SIC slipband · 150

BO 5053318 SIC slipband · 180

BO 5053322 SIC slipband · 220

BO 5053324 SIC slipband · 240

BO 5053332 SIC slipband · 320

BO 5053340 SIC slipband · 400
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BO 5053306 SIC slipband · 60

BO 5053308 SIC slipband · 80

BO 5053310 SIC slipband · 100

BO 5053312 SIC slipband · 120

BO 5053315 SIC slipband · 150

BO 5053318 SIC slipband · 180

BO 5053322 SIC slipband · 220

BO 5053324 SIC slipband · 240

BO 5053332 SIC slipband · 320

BO 5053340 SIC slipband · 400

BO 5300303 Reserv kolborstar

BO 5053301N Korkpolerband · 533 mm · 30 mm

Handbandslip Makita 9031

Observera!
Verktyg endast för 

torrslipning!

BO 5300300R Komplett rulle

För torrslipning av glaskanter och liknande material  · steglöst justerbar · lätt att använda på svårtåtkomliga ställen 
med sitt löstagbara handtag  · lång slipyta för jämn slipning 

 Effekt 230 V / 50 Hz / 550 W · Bandhastighet 4 - 15 m/s · Bandstorlek 30 x 533 mm · Vikt 2,1 kg

Artikel nr Beskrivning

BO 5300300 Handbandslip Makita

BO 5300302 Slitsula

Luftdriven borrmaskin DB 10 med snabbchuck och kylsystem
Basmaskin från Metabo, utrustad av Bohle som vattenkyld 
glasbearbetningsmaskin (beställ reduktionsslang BO 80.BG103 separat), 
speciellt avsedd för sliparbeten med diamntsliphylsor eller andra slipverktyg. 
för slipning och polering små borrhål, radier och urtag med svår tillgänglighet. 
Bohle erbjuder ett brett program av relaterade sliphylshållare, sliphylsor och 
polerhylsor i olika dimensioner från grovslipning till finpolering. 

 Luftbehov 360 l/min · Varvtal 1800 rpm · borrchuck bredd 3 - 10 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 79.102 Luftdriven borrmaskin DB 10

BO 80.BG103 Reduceringsslang, komplett

Hållare för sliphylsor
Elastisk gummikropp med slitsar för att montera och byta sliphylsor

 Skaft diameter 6 mm

Artikel nr Diameter · Höjd

BO 5007545 15 mm · 30 mm

BO 5007546 45 mm · 30 mm
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Diamantsliphylsa

Observera!
Användes endast med 

kylning!

För slipning av de minsta och mest svåråtkomliga ställen, borrhål, radier och urtag · Diamantsliphylsan monteras på 
hållare Art. nr. BO 50 075 45 · N = för slipning · R = för polering

 Diameter 15 mm · Höjd 30 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 5007585 60 / N 250 · grön

BO 5007586 120 / N 125 · svart

BO 5007587 220 / N 74 · röd

BO 5007588 400 / N 40 · gul

BO 5007589 600 / N 20 · vit

BO 5007590 1000 R  · blå

BO 5007591 8000 R · orange

Diamantslipring, "T"
För hörnslipnings utrustning på kryssbandslipmaskin

Artikel nr Korn · Diameter · Bredd

BO 5007583 120 / N125 · 100 mm · 38 mm

BO 5007584 220 / N74 · 100 mm · 38 mm

Diamantsliphylsa

Observera!
Användes endast med 

kylning!

För slipning av de minsta och mest svåråtkomliga ställen, borrhål, radier och urtag · Diamantsliphylsan monteras på 
hållare Art. nr. BO 50 075 46 · N = för slipning · R = för polering

 Diameter 45 mm · Höjd 30 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 5007592 60 / N 250 · grön

BO 5007593 120 / N 125 · svart

BO 5007594 220 / N 74 · röd

BO 5007595 400 / N 40 · gul

BO 5007596 600 / N 20 · vit

BO 5007597 1000 R  · blå

BO 5007598 8000 R · orange

"Kristall 2000 S" slipmaskin
Glasslipmaskin för allt konstglasarbete. Sliphuvudet avkyles genom en integrerad pump som för vattnet direkt till 
sliphuvudet. Inklusive ett 19 mm sliphuvud. Kan integreras med bandsågtillsats  
TG H200

 Arbetsyta 280 x 235 mm · Effekt 100 W · Volt 230  V · Varvtal 2800 rpm

Artikel nr Beskrivning

TG 003S Kristall 2000 S

TG 003.5 Reservring för arbetsyta · ø 25 mm
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Pump för borrhuvud
För "Kristall 2000 S" slipmaskin · för vattenförsörjning till slipstift / borr

Artikel nr

TG 003BKP

Diamantor® bandsågtillsats
Denna ekonomiska Diamantor® bandsågtillsats (utan motor) är möjlig 
att anbringa på nästan alla glasslipmaskiner (antingen europeiska 
eller amerikanska) och få en fullt funktionell glas- bandsåg med några 
handgrepp. Då Diamantor® sågblad är diamantbelagt runtom gör allt 
annorlunda · därför det då är möjligt att såga väldigt snäva böjar och 
komplicerade former med hög precision. Det självjusterande gången på 
bladet gör att inga styrningar och justeringar behövs. Ni monterar enkelt 
på sågbladet. Diamantor® bandsågtillsats använder naturligtvis kylningen 
som finns från glasslipmaskinen. Den är inte bara avsedd för sågning av 
glas, utan också för andra hårda material som sten, mässing, keramik. 
 
Fördelar: Lätt och exakt sågning av former då sågbandet är diamantbelagt 
runt om.

Artikel nr Beskrivning

TG H200 Bandsågtillsats

TG H201 Reservsågblad · 3,4 mm bred

TG H214 Reservsvamp · 48 x 103 mm

TG H216.01 Reserv drivhjul konisk

TG H218.01 Reservgummiband med krok

Sågblad och sågringar
Tillverkade av hög kvalité, högvärdig kopparlegering, standard blad med diamantbeläggning på en sida 
Andra längder på förfrågan

Artikel nr Längd · Bredd · Höjd · Beskrivning

TG H80 1060 mm · 3 mm · 0,3 mm ·  "Proxxon"

TG H81.1 960 mm · 3 mm · 0,3 mm ·  "Inland"

TG H82.1 ø 145 mm "Taurus"

TG H85.5 2260 mm · 6 mm · 0,3 mm ·  Sågblad 

TG H85.8 2260 mm · 10 mm · 0,5 mm ·  Sågblad 



103För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

04

Sl
ipn

ing
, 

bo
rrn

ing
,

så
gn

ing

Slipband och slipmedel för maskiner
Bohle erbjuder olika sorters glasslipband vilka är lämpliga för olika sorters bandslipmaskiner för float- och övrigt glas. De vanligaste 
banddimensionerna för nästan alla bandslipmaskiner kan levereras från Bohle. Vänligen lägg märke till de många olika kvalitéer som finns för olika 
arbetsändamål. Grovlekar och dimensioner ej upptagna i katalogen kan fås på beställning!

Dessa specialslipband i utmärkt Bohle kvalité är avsedda för krävande slutresultat. Bandet kan monteras i 
vilken rotationstiktning som helst. För att till och med nå bättre slipresultat kan bandriktningen växlas. Alla 
band har en kraftig, syntetisk bärbana. För att uppnå högsta avverkningsgrad, skall diamantbanden köras på 
högt varvtal. Bohles diamantband utmärker sig för sin långa livslängd och effektiva avverkningsgrad, vilket 
resulterar i kortare sliptider. Kylningen sker i regel med vatten, förutom speciella luftkylda slipmaskiner såsom 
kryssbandslip Bohle "Twin Belt" för torrslipning. 

Diamantslipband

Diamantslipband, industrikvalité

Dessa diamantslipband garanterar utmärkt slipkapacitet vid höga krav vilket reducerar sliptiden. Detta är möjligt genom en speciell uppbyggnad av 
diamantbeläggningen och en utvecklad vidhäftning mot bärbanan. Bohles diamantslipband erbjuder toppkvalité och god valuta för pengarna.

Diamantslipband, industrikvalité 533 x 30 mm

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är 

väl kyld.

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · 
reducering av sliptiden · 
* = Standard kvalité  ** = Industrial kvalité

 Längd 533 mm · Bredd 30 mm

Artikel nr Beskrivning · Korn · Färg · Utförande

BO 5553306 Diamantslipband · K 60 / N 250 · grön · **

BO 5553312 Diamantslipband · K 120 / N 125 · svart · **

BO 5553322 Diamantslipband · K 220 / N 74 · röd · **

BO 5553340 Diamantslipband · K 400 / N 40 · gul · **

BO 5553360 Diamantslipband · K 600 / N 20 · vit · **

BO 5553310 Diamantslipband · K 1000 / N 10 · blå · **
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Diamantslipband, industrikvalité 1160 x 100 mm

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är 

väl kyld.

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · 
reducering av sliptiden

 Längd 1160 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 5511622 220 / N74 · röd

BO 5511632 320 / N54 · lila

Diamantslipband, industrikvalité 1830 x 100 mm

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är 

väl kyld.

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · 
reducering av sliptiden

 Längd 1830 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 5518306 60 / N 250 · grön

BO 5518312 120 / N 125 · svart

BO 5518322 220 / N 74 · röd

BO 5518340 400 / N 40 · gul

Diamantslipband, industrikvalité 1830 x 60 mm

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är 

väl kyld.

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · 
reducering av sliptiden

 Längd 1830 mm · Bredd 60 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 55183S12 120 / N 125 · svart

BO 55183S22 220 / N 74 · röd

BO 55183S40 400 / N 40 · gul
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Standard diamantslipband

Dessa Bohle diamantslipband har en traditionell diamantbeläggning „öformad“ , men har en utvecklad vidhäftning mot bärbanan. Detta garanterar 
lång livslängd, hög slipkvalité och ger ett gott slipresultat. Dessa Bohle diamantslipband erbjuder hög kvalité till ett ekonomiskt pris.

Standard diamantslipband 330 x 10 mm

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är 

väl kyld.

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · 
reducering av sliptiden

 Längd 330 mm · Bredd 10 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 5433012 120 / N 125 · svart

BO 5433022 220 / N 74 · röd

BO 5433040 400 / N 40 · gul

BO 5433060 600 / N 20 · vit

Standard diamantslipband 533 x 30 mm

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är 

väl kyld.

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · 
reducering av sliptiden · 
* = Standard kvalité  ** = Industrial kvalité

 Längd 533 mm · Bredd 30 mm

Artikel nr Beskrivning · Korn · Färg · Utförande

BO 5453306 Diamantslipband · K 60 / N 250 · grön · *

BO 5453312 Diamantslipband · K 120 / N 125 · svart · *

BO 5453322 Diamantslipband · K 220 / N 74 · röd · *

BO 5453340 Diamantslipband · K 400 / N 40 · gul · *

BO 5453360 Diamantslipband · K 600 / N 20 · vit · *

BO 5453310 Diamantslipband · K 1000 / N 10 · blå · *
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SDA Diamant-torrslipband 533 x 30 mm

Världsnyhet
Det första diamantslipban-
det som är lika användbart 
för våt- som torrslipning!

 Längd 533 mm · Bredd 30 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 5453306T 60 · grön

BO 5453310T 100 · svart

BO 5453320T 200 · röd

BO 5453340T 400 · gul

Standard diamantslipband 1160 x 100 mm

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är 

väl kyld.

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · 
reducering av sliptiden

 Längd 1160 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 5411632 320 / N 54 · lila

Standard diamantslipband 1830 x 100 mm

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är 

väl kyld.

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · 
reducering av sliptiden

 Längd 1830 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 5418306 60 / N 250 · grön

BO 5418312 120 / N 125 · svart

BO 5418322 220 / N 74 · röd

BO 5418340 400 / N 40 · gul

BO 5418360 600 / N 20 · vit

BO 5418310 1000 / N 10 · blå
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Standard diamantslipband 1830 x 60 mm

Praktiskt råd:
Försäkra er att slipytan är 

väl kyld.

Mycket lång livslängd · utmärkt slipkvalité · mindre värme mot slipytan leder till bättre resultat · lågt sliptryck · 
reducering av sliptiden

 Längd 1830 mm · Bredd 60 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 54183S12 120 / N 124 · svart

BO 54183S22 220 / N 74 · röd

BO 54183S40 400 / N 40 · gul

Kiselkarbid slipband

Dessa slipband användes vanligen för glasbearbetning. Mycket starkt, syntetiskt band med hög slipkapacitet av bästa möjliga kvalité. Banden är 
vattenfasta. De är avsedda för glas, porslin och plast. Grovslipning: korn 60 till 120 · Normal slipning: korn 150 till 240 · Fin slipning: korn 320 
till 400

Kiselkarbid slipband 533 x 30 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 533 mm · Bredd 30 mm

Artikel nr Beskrivning · Korn

BO 5053306 SIC slipband · 60

BO 5053308 SIC slipband · 80

BO 5053310 SIC slipband · 100

BO 5053312 SIC slipband · 120

BO 5053315 SIC slipband · 150

BO 5053318 SIC slipband · 180

BO 5053322 SIC slipband · 220

BO 5053324 SIC slipband · 240

BO 5053332 SIC slipband · 320

BO 5053340 SIC slipband · 400

Kiselkarbid slipband 480 x 70 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 480 mm · Bredd 70 mm

Artikel nr Korn

BO 5048012 120
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Kiselkarbid slipband 552 x 100 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 552 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 5055206 60

BO 5055208 80

BO 5055210 100

BO 5055212 120

BO 5055215 150

BO 5055218 180

BO 5055222 220

BO 5055224 240

BO 5055232 320

Kiselkarbid slipband 1160 x 100 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 1160 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 5011608 80

BO 5011610 100

BO 5011612 120

BO 5011618 180

BO 5011622 220

BO 5011632 320

Kiselkarbid slipband 1800 x 100 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 1800 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 5018006 60

BO 5018008 80

BO 5018010 100

BO 5018012 120

BO 5018015 150

BO 5018018 180

BO 5018022 220

BO 5018024 240

BO 5018032 320

BO 5018040 400
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Kiselkarbid slipband 610 x 100 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 610 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Beskrivning · Korn

BO 5061006 SIC slipband · 60

BO 5061008 SIC slipband · 80

BO 5061010 SIC slipband · 100

BO 5061012 SIC slipband · 120

BO 5061015 SIC slipband · 150

BO 5061018 SIC slipband · 180

BO 5061024 SIC slipband · 240

BO 5061032 SIC slipband · 320

Kiselkarbid slipband 1810 x 50 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 1810 mm · Bredd 50 mm

Artikel nr Korn

BO 5018108 80

BO 5018112 120

BO 5018122 220

BO 5018132 320

BO 5018140 400

Kiselkarbid slipband 1830 x 100 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 1830 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 5018306 60

BO 5018308 80

BO 5018310 100

BO 5018312 120

BO 5018315 150

BO 5018318 180

BO 5018322 220

BO 5018324 240

BO 5018332 320

BO 5018340 400
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Kiselkarbid slipband 2000 x 100 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 2000 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 5020006 60

BO 5020008 80

BO 5020010 100

BO 5020012 120

BO 5020015 150

BO 5020018 180

BO 5020022 220

BO 5020024 240

BO 5020032 320

BO 5020040 400

Kiselkarbid slipband 2500 x 100 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 2500 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 5025006 60

BO 5025008 80

BO 5025010 100

BO 5025012 120

BO 5025015 150

BO 5025018 180

BO 5025022 220

BO 5025032 320

BO 5025040 400

Kiselkarbid slipband 2650 x 100 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 2650 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 5026508 80

BO 5026512 120

BO 5026518 180

BO 5026522 220

BO 5026532 320
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Kiselkarbid slipband 2690 x 100 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 2690 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 6026906 60

BO 6026908 80

BO 6026910 100

BO 6026912 120

BO 6026915 150

BO 6026918 180

BO 6026922 220

BO 6026924 240

BO 6026932 320

BO 6026940 400

Kiselkarbid slipband 3000 x 100 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 3000 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 5030008 80

BO 5030010 100

BO 5030012 120

BO 5030015 150

BO 5030018 180

BO 5030022 220

BO 5030024 240

BO 5030032 320

BO 5030040 400

Kiselkarbid slipband 3300 x 100 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 3300 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 5033008 80

BO 5033010 100

BO 5033012 120

BO 5033018 180

BO 5033022 220

BO 5033032 320

BO 5033040 400
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Kiselkarbid slipband 3350 x 100 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 3350 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 5033508 80

BO 5033510 100

BO 5033512 120

BO 5033515 150

BO 5033518 180

BO 5033522 220

BO 5033524 240

BO 5033532 320

BO 5033540 400

Kiselkarbid slipband 1500 x 120 mm
När glaset slipas erhålles en mjölkvit matt kant · god slipkapacitet · bra livslängd · för allround användning

 Längd 1500 mm · Bredd 120 mm

Artikel nr Korn

BO 5015006 60

BO 5015008 80

BO 5015012 120

Compact-korn slipband

Dessa vattenfasta band har ett grövre utseende och har lång livslängd samt hög korntäthet. Kiselkarbid partiklarna i sig själv har flera uppbyggda 
lager („grain piles“), vilket ger en självskärpande effekt under slipningen. Dessa band slipar ca. 1-2 grader grövre än normala band.

Compact-korn slipband 1830 x 100 mm
Lång livslängd (ca. 3 gånger längre än standardband) · jämn slipkapacitet över hela bandets livslängd · även  
slipkvalitén förblir jämn under bandets hela livslängd

 Längd 1830 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 5118308 80

BO 5118312 120

BO 5118318 180

BO 5118324 240

BO 5118332 320

BO 5118340 400
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Compact-korn slipband 2500 x 100 mm
Lång livslängd (ca. 3 gånger längre än standardband) · jämn slipkapacitet över hela bandets livslängd · även  
slipkvalitén förblir jämn under bandets hela livslängd

 Längd 2500 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 5125008 80

BO 5125012 120

BO 5125018 180

BO 5125024 240

BO 5125040 400

Compact-korn slipband 2690 x 100 mm
Lång livslängd (ca. 3 gånger längre än standardband) · jämn slipkapacitet över hela bandets livslängd · även  
slipkvalitén förblir jämn under bandets hela livslängd

 Längd 2690 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 6126908 80

BO 6126912 120

BO 6126918 180

BO 6126932 320

BO 6126940 400

Compact-korn slipband 3000 x 100 mm
Lång livslängd (ca. 3 gånger längre än standardband) · jämn slipkapacitet över hela bandets livslängd · även  
slipkvalitén förblir jämn under bandets hela livslängd

 Längd 3000 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 5130008 80

BO 5130012 120

BO 5130018 180

BO 5130024 240

BO 5130032 320

BO 5130040 400

Compact-korn slipband 3350 x 100 mm
Lång livslängd (ca. 3 gånger längre än standardband) · jämn slipkapacitet över hela bandets livslängd · även  
slipkvalitén förblir jämn under bandets hela livslängd

 Längd 3350 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 5133508 80

BO 5133512 120

BO 5133518 180

BO 5133524 240

BO 5133532 320

BO 5133540 400
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Hålkorn-slipband

Dessa vattenfasta band med ett grövre utseende, är speciellt lämpade för tjockt glas. De innehåller ihåliga kiselkarbid partiklar i klotform som 
öppnar sig under slipningen. Grövre korngrovlek (upp till 120) har ett syntetiskt underlagsmaterial; finare grovlekar (150 och uppåt) har ett 
bommulsunderlag. Dessa band slipar ca. 2 grader grövre än standard band.

Hålkorn-slipband 1830 x 100 mm

Praktiskt råd:
På grund av att en liten 

förändring av grovleken sker 
under bandets livslängd, 

rekommenderas en provs-
lipning innan användning i 

produktion.

Hög slipkapacitet · lång livslängd (många gånger längre än standardband) · mycket lämpliga för grovslipning och 
normala slipningar

 Längd 1830 mm · Bredd 100 mm

Artikel nr Korn

BO 5218308 80

BO 5218310 100

BO 5218315 150

BO 5218322 220

Aluminiumoxid-slipband

Dessa mjuka, vattenfasta band innehåller mycket starka, syntetiska slippartiklar av högt motstånd (korundum). De ger ett relativt klart slipresultat 
(glasets kant behåller sin „gröna färg“). Många slipningar behöver därför ingen ytterligare polering (korn 180). Om hög slipkvalité efterfrågas, 
använd då ett finare aluminiumoxid band (korn 400) innan polering med ett korkband. Förslipning kan göras med band av lämplig grovlek. Dessa 
band slipar ca 2 grader finare än standardband.

Aluminiumoxid-slipband Korn 180
Kortare livslängd, men högre slipkvalité · mindre extra arbete · oförändrad grovlek över bandets livslängd

 Korn 180

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5353318 533 mm · 30 mm

BO 5318018 1800 mm · 100 mm

BO 5318318 1830 mm · 100 mm

BO 5325018 2500 mm · 100 mm

BO 5326518 2650 mm · 100 mm

BO 5330018 3000 mm · 100 mm

BO 5333018 3300 mm · 100 mm

BO 5333518 3350 mm · 100 mm
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Aluminiumoxid-slipband Korn 400
Kortare livslängd, men högre slipkvalité · mindre extra arbete · oförändrad grovlek över bandets livslängd

 Korn 400

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5353340 533 mm · 30 mm

BO 5318040 1800 mm · 100 mm

BO 5318140 1810 mm · 50 mm

BO 5318340 1830 mm · 100 mm

BO 5326540 2650 mm · 100 mm

BO 5330040 3000 mm · 100 mm

BO 5333040 3300 mm · 100 mm

BO 5333540 3350 mm · 100 mm

Aluminiumoxid-slipband Korn 500
Kortare livslängd, men högre slipkvalité · mindre extra arbete · oförändrad grovlek över bandets livslängd

 Korn 500

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5318050 1800 mm · 100 mm

Slip- och polerband

Band med hög prestanda för finslipning och polering samt kortare arbetstid, utmärkt slip- och polerresultat samt lång livslängd. Oavsett vilket band 
ni använder, var säker på att arbeta med låg hastighet och tillräckligt med kylning.

Trizact™ slip- och polerband
Likformade små pyramider av finaste aluminiumoxid · under slipning kommer nya slippartiklar fram · fint 
slipresultat · tyst · bättre polering · jämnt slipresultat · god avverkning med litet tryck · färre arbetsmoment · kortare 
bearbetningstid

Artikel nr Beskrivning · Färg · Längd · Bredd

BO 5017805 Polerband, A5 · brun · 1830 mm · 100 mm

BO 5017835 Slipband, A35 · grön · 1830 mm · 100 mm

BO 5025005 Polerband, A5 · brun · 2500 mm · 100 mm

BO 5025035 Slipband, A35 · grön · 2500 mm · 100 mm

BO 5026905 Polerband, A5 · brun · 2690 mm · 100 mm

BO 5026935 Slipband, A35 · grön · 2690 mm · 100 mm

BO 5030005 Polerband, A5 · brun · 3000 mm · 100 mm

BO 5030035 Slipband, A35 · grön · 3000 mm · 100 mm

BO 5053305 Polerband, A5 · brun · 533 mm · 30 mm

BO 5053335 Slipband, A35 · grön · 533 mm · 30 mm
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Slip/polerband

Praktiskt råd:
Blötlägg bandet i 

ca. 30 minuter före 
användning · detta förlänger 

livslängden och förhöjer 
polerresultatet.

Vattenfast kiselkarbid/kork slipband med poleregenskaper · för fin slipning av kant och gradning i kombination med 
samtida polering där kravet på poleringen inte är för hög · sparar in poleringens momentet · relativt lång livslängd på 
bandet

 Korn 1000

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5018300 1830 mm · 100 mm

BO 5030000 3000 mm · 100 mm

Korkpolerband Klingspor CS 322

Praktiskt råd:
Blötlägg bandet i 

ca. 30 minuter före 
användning · detta förlänger 

livslängden och förhöjer 
polerresultatet.

Vattenfast · för polering av redan slipade kanter · Klingspor CS 322

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5053301K 533 mm · 30 mm

BO 5018301K 1830 mm · 100 mm

BO 5025001K 2500 mm · 100 mm

BO 5030001K 3000 mm · 100 mm

Korkpolerband Norton

Praktiskt råd:
Blötlägg bandet i 

ca. 30 minuter före 
användning · detta förlänger 

livslängden och förhöjer 
polerresultatet.

Norton korkpolerband - vidareutvecklat och efterföljare till Carbo Schröder banden · Vattenfast · för polering av redan 
slipade kanter

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5053301N 533 mm · 30 mm

BO 5018101N 1810 mm · 50 mm

BO 5055201N 552 mm · 100 mm

BO 5061001N 610 mm · 100 mm

BO 5018001N 1800 mm · 100 mm

BO 5018301N 1830 mm · 100 mm

BO 6020001N 2000 mm · 100 mm

BO 5025001N 2500 mm · 100 mm

BO 5026501N 2650 mm · 100 mm

BO 6026901N 2690 mm · 100 mm

BO 5030001N 3000 mm · 100 mm

BO 5033001N 3300 mm · 100 mm

BO 5033501N 3350 mm · 100 mm
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Slipskivor för planslipmaskiner
Efterföljande slip- och polerskivor är avsedda att användas till planslipmaskiner med ståltallrik. Genom att använda en magnetisk film på baksidan, 
erhålles ett jämnt underlag för bra slipkvalité och dessutom förenklas bytet av olika grovlekar.

Diamantslipskiva · magnetisk (flexibel)
För våtslipning av glasdetaljer · består av en flexibel 3M diamant-slipskiva med magnetfolie på baksidan · stor 
flexibilitet: maximal vidhäftning mot underlaget · mycket lång livslängd · hög slipkapacitet · mindre värmeutveckling 
på slipytan

 Diameter 600 mm · Centrum hål 26 mm ø

Artikel nr Korn · Färg

BO 5460006 60 / N 250 · grön

BO 5460012 120 / N 125 · svart

BO 5460022 220 / N 74 · röd

BO 5460040 400 / N 40 · gul

BO 5460060 600 / N 20 · vit

BO 5460010 1000 / N 10 · blå

Diamantslipskiva
Galvaniserad limmad diamantbeläggning på ett starkt syntetiskt underlag  · magnetfilm på baksidan · genomgående 
slipbeläggning · mycket lång livslängd och hög slipkapacitet. 600 mm ø  

 Diameter 600 mm · Centrum hål 26 mm ø

Artikel nr Korn

BO 81.3506 K 60, D 251

BO 81.3510 K 100, D 151

BO 81.3518 K 180, D 75

BO 81.3540 K 400, D 46

Trizact™ slip- och polerskiva
Med magnetfilm · för planslipmaskiner

 Diameter 600 mm

Artikel nr Beskrivning · Färg

BO 5060035 Slipskiva, A35 · grön

BO 5060005 Polerskiva, A05 · brun

BO 5060000 Ceriumoxid polerskiva
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Kiselkarbid slipskivor

Observera:
Magnetisk film har en 
magnetisk- och en icke 

magnetisk sida. Slipskivor 
måste plaseras på den icke 

magnetiska sidan.

För planslipmaskiner med våtslipning · för montage på magnetskiva Art. nr. BO 50 078 90 · självhäftande · lätt 
utbytbar · för bästa montage, rekommenderar vi centrerings hjälp Art. nr. BO 81.50 och handrulle Art. nr. BO 81.51

 Diameter 600 mm · Centrum hål 30 mm ø

Artikel nr Korn · Beskrivning

BO 81.3308 60

BO 81.3315 150

BO 81.3322 220

BO 81.3340 400

BO 5007890 Magnetisk gummiskiva

BO 81.50 Centrerings-hjälpmedel

BO 81.51 Handrulle

Aluminiumoxid slipskivor

Observera:
Magnetisk film har en 
magnetisk- och en icke 

magnetisk sida. Slipskivor 
måste plaseras på den icke 

magnetiska sidan.

För planslipmaskiner med våtslipning · för montage på magnetskiva Art. nr. BO 50 078 90 · självhäftande · lätt 
utbytbar · för bästa montage, rekommenderar vi centrerings hjälp Art. nr. BO 81.50 och handrulle Art. nr. BO 81.51

 Diameter 600 mm · Centrum hål 30 mm ø

Artikel nr Korn · Beskrivning

BO 81.3418 180

BO 81.3440 400

BO 5007890 Magnetisk gummiskiva

BO 81.50 Centrerings-hjälpmedel

BO 81.51 Handrulle

Filtpolerskiva

Praktiskt råd:
Använd polermedel Art. nr. 

BO 50 080 03 + BO KF15001

Magnetisk film på baksidan

 Diameter 600 mm · Centrum hål 26 mm ø

Artikel nr

BO 81.320
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Diamantslip kardborr-skivor 100 mm ø
För glas bearbetning

 Diameter 100 mm · Centrumhål 25 mm

Artikel nr Grovlek · Färg

BO 5010071 60 / N 250 · grön

BO 5010072 120 / N 125 · svart

BO 5010073 220 / N 74 · röd

BO 5010074 800 / N 20 · vit

Diamantslip kardborr-skivor 115 mm ø
För glas bearbetning

 Diameter 115 mm · Centrumhål 25 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 5010081 60 / N 250 · grön

BO 5010082 120 / N 125 · svart

BO 5010083 220 / N 74 · röd

BO 5010084 800 / N 20 · vit

Metall-Diamant- slipskiva för torrslipning av glas
Kardborrfäste · Varvtal ej högre än 3700v/min och användes endast tillsammans med sliprondell BO 53 100 81! 

 Diameter 115 mm · Centrumhål 15 mm

Artikel nr Korn · Färg · Beskrivning

BO 5010081T 60 · grön

BO 5010082T 120 · svart

BO 5010083T 220 · röd

BO 5010084T 400 · gul

BO 5310081
Sliprondell kardborrfäste 115 mm 

Sliprondell kardborrfäste
passande till vinkelslip Makita 9500DW

 Diameter 99 mm

Artikel nr

BO 5300441

Sliprondell kardborrfäste utan noppor i mitten
utan noppor i mitten · För diamant- och filtpolerskivor

Artikel nr Beskrivning

BO 5310082 100 mm Ø

BO 5310083 115 mm Ø

BO 5310084 Adapter M14, 13 mm axeltapp
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Filt kardborr-polerskivor

Praktiskt råd:
Använd polermedel Art. nr. 

BO 50 080 03 + BO KF15001

Utan borrhål · för polering av kanter och gradning

Artikel nr Diameter

BO 5010091 100 mm

BO 5010092 115 mm

Diamantsliphylsa

Observera!
Användes endast med 

kylning!

För slipning av de minsta och mest svåråtkomliga ställen, borrhål, radier och urtag · Diamantsliphylsan monteras på 
hållare Art. nr. BO 50 075 46 · N = för slipning · R = för polering

 Diameter 15 mm · Höjd 30 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 5007585 60 / N 250 · grön

BO 5007586 120 / N 125 · svart

BO 5007587 220 / N 74 · röd

BO 5007588 400 / N 40 · gul

BO 5007589 600 / N 20 · vit

BO 5007590 1000 R  · blå

BO 5007591 8000 R · orange
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Diamantsliphylsa

Observera!
Användes endast med 

kylning!

För slipning av de minsta och mest svåråtkomliga ställen, borrhål, radier och urtag · Diamantsliphylsan monteras på 
hållare Art. nr. BO 50 075 46 · N = för slipning · R = för polering

 Diameter 45 mm · Höjd 30 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 5007592 60 / N 250 · grön

BO 5007593 120 / N 125 · svart

BO 5007594 220 / N 74 · röd

BO 5007595 400 / N 40 · gul

BO 5007596 600 / N 20 · vit

BO 5007597 1000 R  · blå

BO 5007598 8000 R · orange
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Diamantor® Galvaniserade diamantverktyg - 
Made in Germany

Diamant sliphuvud
Dessa diamantverktyg kan användas till alla glasslipmaskiner. Med en H11 adapter, kan sliphuvudena även användas 
i en standard borrmaskin.

Artikel nr Diameter · Utförande

TG H1 25 mm · standard

TG H1F 25 mm · fin, 75 mm

TG H1P 25 mm · power

TG H1T 25 mm · turbo

TG H2 19 mm · standard

TG H2F 19 mm · fin, 75 mm

TG H2P 19 mm · power

TG H2T 19 mm · turbo

TG H3 16 mm · standard

TG H3F 16 mm · fin, 75 mm

TG H3P 16 mm · power

TG H3SP 16 mm · super power

Slipning Grovlek Användning
polerfin D 25 Finslipning

fin D 54 / D 76 Speglar och finslipning

standard D 126 Alla sliparbeten

power D 181 Stora slipvolymer, lång livslängd

super power D 252 Snabb slipning och fräsning

turbin D 126 + strukturyta Grov avverkning med extra kylning
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Slipstift
Kan användas på alla slipmaskiner. Kan även användas på vanlig borrmaskin i kombination med adapter H11 · 
Slipstift med hål (borr)

Artikel nr Diameter · Utförande

TG H4 6 mm · standard

TG H4F 6 mm · fin, 75 mm

TG H4P 6 mm · power

TG H4T 6 mm · turbo

TG H16 2 mm · standard

TG H9 3 mm · standard

TG H9F 3 mm · fin, 75 mm

TG H9P 3 mm · power

TG H9SP 3 mm · super power

Slipstift

 Diameter standard 6 mm

Artikel nr

TG H4L Slipstift

Sliphuvud
Sliphuvud för polering och rening av hålet i glaspärlor. Passar alla standard glasslipar 

Artikel nr Diameter · Utförande

TG H153F 2 mm · fin, 75 mm

TG H154F 3 mm · fin, 75 mm

Fil för hål i glaspärlor

Artikel nr Diameter · Utförande

TG H151F 2 mm · fin, 75 mm

TG H152F 3 mm · fin, 75 mm

Spegelsliphuvud
Passar alla maskiner · för kant- och ornamentslipning av speglar · för att jämna till glasstavar eller dubbelslipning av 
glasbitar

Artikel nr Diameter · Utförande

TG H7.1F 10 mm · fin, 75 mm

TG H7 19 mm · standard

TG H7F 19 mm · fin, 75 mm
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Spegelsliphuvud
Passar alla maskiner · för kant- och ornamentslipning av speglar · för att jämna till glasstavar eller dubbelslipning av 
glasbitar

Artikel nr Diameter · Utförande

TG H6 25 mm · standard

TG H6F 25 mm · fin, 75 mm

Lampsliphuvud
Avsedd för alla maskiner · med en kon på 9° och 18° och rak mittdel · för att kunna lägga glas i vinkel mot varandra · 
för smala lödfogar

Artikel nr Diameter · Utförande

TG H8 19 mm · standard

TG H8F 19 mm · fin, 75 mm

Fasettsliphuvud
Passar alla slipmaskiner · speciellt typ Kristall

Artikel nr Vinkel · Diameter · Utförande

TG H93 7° · 46 mm · standard

TG H93F 7° · 46 mm · fin, 75 mm

TG H94 12° · 42 mm · standard

TG H94F 12° · 42 mm · fin, 75 mm

TG H94PF 12° · 42 mm · fin polering

TG H96 45° · 34 mm · standard

TG H96F 45° · 34 mm · fin, 75 mm

Borradapter
För att sliphuvden skall passa i vanlig borrmaskin

Artikel nr

TG H11 TG H11

Adapter för slipmaskin
För montage av gängade bits i slipmaskin · i kombination med  adapter Art.-nr. TG H11, kan den även användas i en 
elektrisk borrmaskin

Artikel nr

TG H12 TG H12
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Hålborr för adapter
För adapter TG H12

 Gänganslutning M6 x 0,5

Artikel nr Diameter · Utförande

TG H17 4 mm · standard

TG H18 6 mm · standard

TG H19 8 mm · standard

TG H20 10 mm · standard

TG H21 12 mm · standard

TG H22 15 mm · standard

TG H24 25 mm · standard

Skruvbara sliphuvuden
lång livslängd · utmärkt kantkvalité · Invändig kylning på grund av optimala kylkanaler · stor skäryta ca 40 mm · 
avsedd för oscillerande funktioner

Artikel nr Diameter · Utförande

TG H13 3 mm · standard

TG H14 6 mm · standard

TG H14P 6 mm · power

TG H15 10 mm · standard

Kylvattensystem
Alternativet till en professionell glasborrmaskin. Med detta kylsystem blir en standardborrmaskin en glasborrmaskin med integrerad kylning. Borrar 
Art.-nr. TG H40 - TG H57 monteras direkt på kylhuvudet utan någon adapter.

Vattenkylsystem med fotpedal
Komplett system · bestående av spolhuvud, vattenbehållare, kylvatten-cirkulationspump och fotpedal · borrmaskin 
ingår inte

Artikel nr

TG H60F Vattenkylsystem med fotpedal

Kylhuvud
För direkt montage av vattenkylda hålborrar H39 till H57 · ingen adapter behövs

Artikel nr

TG H66 Kylhuvud
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Kylvatten-cirkulationspump till kylhuvud
Denna 230V kylvatten-cirkulationspump sitter i vattentanken och pumpar upp kylvatten direkt till kylhuvudet.

Artikel nr

TG H67 Kylvatten-cirkulationspump till kylhuvud

Vattenbehållare
Vattenbehållaren är placerad under borrstativet och fungerar som tank.

Artikel nr

TG H68 Vattenbehållare

Fotpedal för kylsystem
Fotpedalen användes för att slå på och av kylvattenpumpen.

Artikel nr

TG H69 Fotpedal för kylsystem
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Borrar för vattenkylning
För användning med kylvattensystemet, ett vanligt borrstativ blir en glasborrmaskin med vattenkylning.

 Gänganslutning M10 x 1

Artikel nr Diameter

TG H39 3 mm

TG H40 4 mm

TG H41 5 mm

TG H42 6 mm

TG H43 8 mm

TG H44 10 mm

TG H45 12 mm

TG H46 16 mm

TG H46A 20 mm

TG H47 25 mm

TG H48 26 mm

TG H49 28 mm

TG H50 30 mm

TG H51 35 mm

TG H52 36 mm

TG H52A 40 mm

TG H53 45 mm

TG H54 50 mm

TG H55 60 mm

TG H56 65 mm

TG H57 70 mm

Diamantor® Adapter
Montagepinne för adapter · för keramik och kakelborrmaskiner · även avsedd 
för borrguide BO 79.355 för 4-12 mm borrar · Denna adapter gör vattenkylda 
borrar universellt passande i sladdlösa borrmaskiner, spraya vatten i borrhålet 
för kylning.

 Innre gänga M10 · Chuck 10 mm

Artikel nr

TG AF10

Adapter för industriglasborrmaskin
Är nödvändigt vid användande av borrar TG H39 till TG H57 i en glasborrmaskin.

 Innre gänga 10 mm · Utvändig gänga 1/2"

Artikel nr

TG H65 Adapter för industriglasborrmaskin
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Adapter för industriglasborrar
Är bara nödvändigt vid användande av andra borrar i kylhuvud TG H66.

 Innre gänga 1/2" · Utvändig gänga 10 mm

Artikel nr

TG H65A Adapter för industriglasborrar

Försänkare
För enkel försänkning av borrhål upp till 30 mm ø · med adapter TG H11 kan den användas i chuck på standard 
borrmaskiner

Artikel nr Utförande · Diameter

TG H98 standard · 30 mm

TG H98F fin, 75 mm · 30 mm

Hålborr
För borrstativ och mini-borrmaskiner · Galvaniserad med diamantbeläggning · Vid användning sker kylning från extern 
utrustning · För olika användning

 Utförande standard · För glas och kakel · Fäste 3 mm

Artikel nr Diameter

TG H30 4 mm

TG H31 6 mm

TG H32 8 mm

TG H33 10 mm

TG H34 15 mm

Slipstift
För GLASTAR G51 och G81 · skruvas direkt på maskinaxeln

Artikel nr Utförande · Diameter

TG H10 standard · 6 mm

TG H10SP super power · 6 mm

Slipring
För GLASTAR G51

 Diameter 16 mm · Utförande standard

Artikel nr

TG H5 Slipring
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Rill Sliphuvud
Oumbärlig vid tillverkning av smycken. En liten rilla kan slipas i glaset för att montera in silvertråd, nylontråd, etc. 

 Utförande standard · Rillbredd 0,8 mm · Diameter 25 mm

Artikel nr

TG H92 Rill Sliphuvud

Diverse tillbehör för slipning

SIC slipsvamp för trä
Absolut nyhet, enkel att hantera i otillgängliga och trånga hörn. · Kombination av 2 grovlekar i en svamp

 Längd 125 mm · Bredd 85 (60) mm · Höjd 25 mm · Grovlek 60 / 120 · Utförande med gerade kanter · 
Förpackningsenhet 12 styck

Artikel nr

BO 54006012

Slipsvamp för trä 3-pack

 Längd 100 mm · Bredd 70 mm · Höjd 25 mm · Grovlek 60, 80 + 120 · Förpackningsenhet 12 x 3 styck

Artikel nr

BO 54608012

Diamantslipkloss "Diapad"
Flexibel slipyta · jämnar till och slipar glaskanter, keramik och granit · kan användas våt eller torr

 Längd 90 mm · Bredd 55 mm · Höjd 27 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 5007912 120 / N 125 · svart

BO 5007922 220 / N 74 · röd

BO 5007936 360 / N 40 · gul
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Diamantslipkloss
Jämnar till och slipar glaskanter, keramik och granit etc. · kan användas våt eller torr · utsökt, lång livslängd och 
slipkvalité · styv slipyta

 Längd 100 mm · Bredd 57 mm · Höjd 30 mm

Artikel nr Korn · Färg

BO 5007512 120  · svart

BO 5007522 220 · röd

BO 5007540 400 · gul

Diamantfil
För bryning av glas, keramik och akryl · i 2 storlekar: 19 x 37 mm och 12 x 44 mm

Artikel nr Korn · Längd · Bredd

BO 5010051 120 / N 125 · 19 mm · 37 mm

BO 5010052 220 / N 74 · 19 mm · 37 mm

BO 5010053 400 / N 40 · 19 mm · 37 mm

BO 5010061 120 / N 125 · 12 mm · 44 mm

BO 5010062 220 / N 74 · 12 mm · 44 mm

BO 5010063 400 / N 40 · 12 mm · 44 mm

BO 5010064 800 / N 20 · 12 mm · 44 mm

Handbryne
Kiselkarbid · för trimming av glaskanter

 Längd 200 mm · Bredd 50 mm · Höjd 25 mm

Artikel nr Korn

BO 5007306 grov, 75 mm 60

BO 5007312 mellan  120

BO 5007322 fin, 75 mm 220

Dubbelbryne
"Drar av" båda kanterna samtidigt · motverkar skador

 Korn 100

Artikel nr Beskrivning

BO 5007300 Dubbelbryne

BO 5007301 Reservslipsten

Reduceringsslang 1/2" till 3/8"
Avsedd för anslutning av: vattenspolchuck Art. nr. BO 79.12A · vattenspolchuck Art. nr. BO 79.12 · borrstation · 
vattenanslutning · inkl. Gardena snabbkoppling

 Längd 2,5 m

Artikel nr Beskrivning

BO 80.BG103 Reduceringsslang, komplett
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Flexibel vattenspolmunstycke med sugkopp
Ledad slang med munstycke, avstängningsvred och sugkopp, för direktkylning vid borrning och slipning · 
snabbkoppling för 1/2" vattenslang

Artikel nr

BO 78.91

Flexibel vattenspolmunstycke med magnetfot
En idealisk kylutrustning för äldre bandslipmaskiner som ej har riktig kylning · anslutes enkelt till medföljande 1/2" 
slang · en kraftig magnet garanterar säker fastsättning utan borrning

Artikel nr

BO 78.90

Slipbandshållare
För lämplig lagring av band

Artikel nr

BO 78.911

"Griffi" glasgriptång
Håller säkert i små glasbitar vid slipning. Skyddar era fingrar och motverkar skador från glasbitar med vassa kanter.

Artikel nr

TG H110 "Griffi" glasgriptång

Slipförkläde
En sida PVC- belagd · resistent mot olja, syra och kemikalier · med öljetter och band

 Längd 120 cm · Bredd 80 cm

Artikel nr

BO 5007604 Slipförkläde

Hörselskydd
För tillfälligt ljud utan extrema toppar · justerbara kåpor

 Isoleringseffekt 26dB SNR enligt EN 352-1 H: 34, M: 23, L: 14

Artikel nr

BO 5007609 Hörselskydd
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Skyddsglasögon Economy
Panorama glasögon · glidsäkra plastskalmar, justerbara i längd och vinkel · imskyddsbehandlade · uppfyller EU 
Directive 89/686/EEC för PPE, typ-testad och CE märkt · DIN EN166:2002-4

Artikel nr Beskrivning

BO 5007614 Skyddsglasögon

Filtpolerskiva
Med limmat skaft ø 6 mm · för borttagning av repor och fläckar i kombination med polermedel

 Diameter 80 mm · Tjocklek 30 mm · Färg vit

Artikel nr

BO 5007901

Oljesmörjare
Med snabbkoppling och anslutnings nippel · för installation direkt på tryckluftledningen · för underhåll av anslutna 
maskiner som t.ex borrmaskin Art. nr. BO 79.100

BO 79.111 Olja för Oljesmörjare 0,5 l

Artikel nr Beskrivning

BO 79.110 Oljesmörjare
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Ceriumhaltig poler-gel
Cero-Gel är ett högvärdigt polermedel på basis av ceriumoxid - en ren 
naturprodukt. Den kännetecknas av mycket hög avverkningskapacitet 
samt en särskild briljans hos de polerade ytorna. Cero-Gel har utvecklats 
speciellt för fönster- och glasindustrin. Repor, begynnande glaskorrosion 
eller smuts från cement-, betong- eller silikonbeläggningar avlägsnas 
enkelt och säkert. Genom att förstklassiga komponenter används är gelen 
mycket lätt att använda, exakt där den behövs. Manuell applicering med 
lämplig polerduk (mikrofiber). Vid envis smuts/föroreningar eller lättare 
repor rekommenderar vi bearbetning med handhållna maskiner. Den mest 
prisvärda varianten är med Bohle Polerfilt BO 5007901 och en batteridriven 
borrmaskin, eller för större ytor glaspolerare Flex BO 5300809 i 
kombination med filtrondell BO 5300811. Till efterpolering rekommenderar 
vi BO 5008003 Radora Brillant. eller sluttvätta med rent vatten. 

Fördelarna för dig: 
- Behändig aerosolburk 
- Enkel applicering och kan användas direkt 
- Poler-gel 
- inget dropp, ens på vertikala ytor 
- Kan bearbetas i alla lägen - 360° 

Kundmålgrupper och användningsområden: 
- Glashantverk och -industri 
- Fönstermontörer 
- Fasadtvättföretag 
- Ytpolering av glas, sten, keramik, natursten 
- Solpanelrengöring 
- Polering av repor

Artikel nr

BO 5008004

Polermedel, cerium pulver
För bortagning av repor och fläckar i kombination med filtpolerskiva · blanda polermedlet med vatten till en pasta och 
anbringa på glasytan · polera försiktigt med filtpolerskiva Art. nr. BO 50 079 01 · för hand- och maskinpolering 

 Färg rödaktigt

Artikel nr Innehåll

BO KF15001 1 kg

BO KF15025 25 kg

Polermedel, cerium pulver
för hand- och maskinpolering

 Färg: vit

Artikel nr Innehåll

BO WF35001 1 kg

BO WF35025 25 kg

 Tips: Den optimala polertemperaturen för glasytan är mellan + 50° 
och + 60° C. För att undvika punktvis överhettning eller brott i glaset, så 
är det lämpligt att kyla med rent kranvatten från t.ex. sprayflaska under 
själva poleringen.
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Hydrometer
bestämningqav koncentration/ ceriumpulver i flytande polering

Artikel nr Beskrivning · Innehåll · Material

BO 50028306 Hydrometer set = densitetspindel + mätcylinder

BO 50028307 Hydrometer densitetspindle

BO 50028308 Mätcylinder · 250 ml · tillverkad av högtranparent PMP

Glaspolermedel Velox Polisan 2
För borttagning av svåra fläckar på alla glasskivor, speglar och sten · klar att använda, flytande glaspolish · grovlek 
4-8 · lägges på polerhjul, bommulstrasa, etc. · (cerium bas)

 Grovlek 4 - 8 · pH 7,3 · Vikt 1200 g

Artikel nr

BO 5007903

Glaspolermedel Radora Brillant
Den extrema bristen på cerium oxid på världsmarknaden har gjort det nödvändigt att finna alternativa lösningar för 
blankpolering av glas. Denna produkt är baserad på inhemskt råmaterial enligt klassiskt recept som inte innehåller 
cerium! Biologiskt nedbrytbar  (OECD 301c) – PH-neutral – Testad per RAL-GZ 632, No. 3.2 · Den är pålitlig för 
bortagning av:  ränder, sugkoppsmärken, silikonstänk, såväl som silikonrester på glas  · Idealisk för repborttagning 
med Cerium polerpulver och filtskiva!

Artikel nr

BO 5008003

Vetrocool kylmedel koncentrat
För bearbetning av glas med diamant verktyg, minimal verktygsförslitning, ökar hastigheten, skyddar verktyg och 
maskiner mot korrosion, glasdamm förblir mjukt och lätt att ta bort, konstant pH-värde i optimal nivå, biologiskt 
nedbrytbar

 Blandas 100 : 3

Artikel nr Beskrivning · Innehåll

BO 5002816 för lång livslängd på verktygen · 20 kg

BO 5002817 för universell användning, lågskummande · 20 kg

BO 5002818 lågskummande · 220 kg

BO 5002819 högeffektiv · 230 kg  
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BO 50028312 Färg flockningsmedel för vattenlösliga keramiska färger · 10 kg

BO 50028311 granulat · 0,1 kg 

BO 50028335 flytande · 200 kg

Handrefraktometer
Bohle handrefraktometer för bestämning av kylmedelskoncentrationen 
är särskilt lämpad för tillämpning inom glasindustrin. Detta är ett optiskt 
precisionsinstrument för mätning av det s.k. brixvärdet i området 1 - 10%. 
En automatisk temperaturkompensation på + 10°C – 30°C är integrerad. 
Noggrannheten på 0,1 % är mycket hög för ett instrument i denna 
prisklass och ersätter dyra laboratorieanalyser. Instrumentet är lämpligt för 
små provmängder och kan användas universellt, tack vare den kompakta 
och lätta formen. Snabba och okomplicerade mätresultat ger en bättre 
stabilitet i kylmedelskretsloppet och därmed en bättre konstans hos 
maskinparametrarna i Dina slip- och borranläggningar.

Artikel nr

BO 50028303

Indikeringspapper för test av slipvatten
pH värdet på kylvattnet till slip- och borrutrustning får aldrig överstiga 9,5 då det kan leda till brännskador och 
korrosion. Vårt råd: 3% Vetrocool, och pH värdet stannar under 9,5.

Artikel nr Beskrivning

BO 50028304 Indikeringspapper för test av slipvatten

Flockningsmedel

Praktiskt råd:
Kan även användas 

manuellt för rening av 
slipvatten.

Binder de fina partiklarna i processvattnet för glasbearbetningsmaskinen, genom sedimentation. Detta gör det 
möjligt att få nästan klart vatten i systemet.BO 50028310 Bohle Sediflock 310 granulerat flockningsmedel för exklusiv 
användning med Bohle Sedimentor vattenreningssystem. Även användbart för manuell rening av slipvatten! Tillsätt 
ca 200g av flockningsmedlet efter slipningen, blanda ordentligt i ca. 3 min. Samlar ihop slipstoffet och göt det lätt att 
avlägsna från tanken. 

BO 50028330 flytande · 30 kg

Artikel nr Beskrivning · Innehåll

BO 50028310 granulat · 10 kg 
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BO 5007050 5 liter

Filterbag för slammdränering
Extra starkt filtertyg med 4 lyftstroppar · för dränering av glasslam · avsedd för Bohle Sedimentor 
vattenreningssystem

 Tips: Filterbagarna är olika i struktur. Beroende på glastyp och slipenhet, så har partiklarna olika karaktär i 
kylvattnet. Beställ olika alternativ vid första ordern för att hitta den optimala typen som passar era specifika behov. 

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO 50028400 70 liter · especially sturdy · normal drainage

BO 50028401 300 liter · normalt dränage · för alla glastyper

BO 50028402 300 liter · med 4 bottenöglor för enklare hantering

BO 50028403 70 liter · högt dränage · washable several times

BO 50028404 300 liter · utmärkt dränage · även för grövre slipstoff

Tvättmedel för glas-tvättmaskiner
Avsett för automatiska glas-tvättmaskiner · för isolerglas, lamellglas och kantslipade skivor · har ingen negativ effekt 
vid isolerrutetillverkning · också lämplig för högtryckstvättar · ingen besvärande löddring · biologiskt nedbrytbart

 Innehåll 20 kg

Artikel nr

BO 5002821

Smörjmedel för isolerglasupplägg
Aceparen 5446

 Innehåll 20 kg

Artikel nr

BO 50028501

Lösningsmedel för rengöring polysulfidrester vid isolerglastillverkning
Acesolve PSN

 Innehåll 30 kg

Artikel nr

BO 50028502

Kantpolerlack
För slipade glaskanter · varaktig halvblank finish utan polering

Artikel nr Innehåll

BO 5007005 1 liter
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Märkpenna
Plast spets i metallhållare · skakas väl före användning

 Färg: vit · Egenskap: vattenfast

Artikel nr Linjebredd

BO 5007909 0,8 mm

BO 5007910 2 - 4 mm

Diamantmärkpenna
För glas

Artikel nr

BO 5007904

Ritspenna
Med HM-spets · för märkning av glas och kakel

Artikel nr

BO 5005600

Glasmärkningskrita
Lämplig för vått glas · går bort i tvättmaskin · ingen fara för märken · i askar om 10 styck

 Färg vit · Förpackningsenhet 10 styck

Artikel nr

BO 5007400

Metallhållare
Passar märkkrita BO 50 074 00 · hindrar kritan att brytas · justerbar längd

Artikel nr

BO 5007401
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ALL-Stabilo Pen
Fiberspets- penna för glas, papper, plast och metall

 Egenskap: vattenfast

Artikel nr Beskrivning · Färg

BO 5007905 fin 0.4 mm · röd

BO 5007906 fin 0.4 mm · svart

BO 5007907 medel  1 mm · röd

BO 5007908 medel  1 mm · svart

Märkpenna Pica Dry
inkl.fodral och integrerad vässare · avsedd för alla hårda ytor

 Material Grafitstift 2,8 mm

BO 50079102 Reservstift, förp med 10 grafitstift

Artikel nr Utförande

BO 50079101 Pica Dry

Märkpenna för borhål extra lång

 För glas och kakel · Längd rostfri stål spets 25 mm · Tjocklek 1 mm · Färg svart · Utförande vattenfast

Artikel nr

BO 50079103 Märkpenna för borhål

Klothjul-svängbara
Med 2 justerbara muttrar

 Material: Gummi · Gänga M14 mm

Artikel nr Diameter

BO 5008000 50 mm

BO 5008005 35 mm

Rullstöd
12 tätt pla cerade klothjul · lätt, smidig höjdjustering · mycket stabil

 Arbetshöjd 850 - 1100 mm · Bredd stöd 1300 mm · Belastning ca. 80 kg

Artikel nr

BO 78.41
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BO 5002854 tomflaska  550 ml

WD 40 Multi spray 
Idealisk för skydd och underhåll av era våtbearbetningsmaskiner · 5 produkter i en: fuktborttagning, korrosionsskydd, 
lågviskös olja, rengörare, smörjmedel

BO 5002853 5 liter

Artikel nr Innehåll

BO 5002852 sprayburk  400 ml

Allmänna tillbehör för sandblästring

Blästersand korund
Högkvalitativ blästersand för insiktsfulla kunder  · jämnt blästermönster och mjuka övergångar  · låg dammförlust 
· Högvärdigt korundum hörande till gruppen elektrokorundum.  Tillverkat av aluminiumoxid genom smältning i en 
elektrisk ugn. Högvärdigt korundum är järnfritt, stabil och har högsta grad av renhet. 

 Färg vit · Innehåll säck 25 kg

Artikel nr FEPA · Grovlek · Beskrivning

AO EK120 F 120 · järnfri 90 - 125 μm 

AO EK080 F 080 · järnfri 80 μm · 1 pall med 40 säckar 

Aluminium oxid
Brun korundum hör till gruppen elektrokorundum. Den är gjord av kalcinerad bauxite i en smältatmosfär i elektrisk 
ugn. Brun korundum är järnfri och mycket stabil.

 Färg brun · Innehåll säck 25 kg

Artikel nr FEPA · Grovlek · Beskrivning

AO AL080 F 080 · 150 - 212  μm

AO AL100 F 100 · 106 - 150  μm

AO AL120 F 120 · 90 - 125  μm

AO AL120.20 F 120 · 90 - 125  μm · 1 pall med 40 säckar

AO AL150 F 150 · 63 - 106  μm

AO AL180 F 180 · 63 - 90  μm

AO AL220 F 220 · 53 - 75  μm
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AO MS100BL 70 cm · 100 cm · ark

Skrapa smörjmedel
Montageraka för blåsfri applikation av självhäftande filmer.

 Utförande mellan 

Artikel nr Längd · Bredd

AO ASRAKGR 270 mm · 115 mm

AO ASRAKKL 160 mm · 95 mm

Skrapa mjuk
Montageraka för blåsfri applikation av självhäftande filmer. · för lätt sandblästring

 Längd 100 mm · Bredd 75 mm · Utförande mjuk

Artikel nr

AO RAKEL

Blästerfilm 100 μm
För transfer av plotterschabloner · Självhäftande sandblästringsfolie för släta ytor, t.ex glas eller polerad sten, med 
ringa blästerdjup upp till 0,5 mm

Artikel nr Längd · Bredd · Beskrivning

AO MS100 100 m · 100 cm · Rulle

Blästerfilm 180 μm
Den idealiska schablonfolien för arbeten med djupblästring, perfekt för relief strukturer, logotyper och bokstäver 
med skarpa ytterkonturer. · Självhäftande folie för sandblästring på jämna ytor, t.ex. glas eller polerad sten, med ett 
genomsnittligt djupp upp till 2,0 mm

 Längd 25 m · Bredd 1250 mm

Artikel nr

AO MS180

Transportfolie
För transfer av skrift, logotyper och mönster.

 Längd 100 m · Bredd 1000 mm

Artikel nr Material · Färg

AO PT160 plast · transparent

AO TP4075 papper · vit
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02 Slip- och polerhjul för 
kantslipmaskiner

Sliphjul för Bohle Vetrocraft kantslipmaskiner

Lämpliga slip- och polerskivor är ovärderliga för att uppnå ett optimalt arbetsresultat. Efter omfattande utförda tester, rekommenderar Bohle ett 
antal produkter som antingen kan användas som basutrustning på Bohle´s kantslipmaskiner eller för speciella arbeten (t.ex. slipning av laminerat 
säkerhetsglas). Tack vare dess universella typ av konstruktion, kan dessa sliphjul även användas på kantslipmaskiner av annat fabrikat. Alla 
produkter uppfyller Bohle´s höga standardkvalité och är dessutom mycket prisvärda. Diamantkorn och bindemedel har anpassats exakt för sliphjul 
och motsvarar den högsta kvalitetsstandarden.

Hjul för kantslipning

Specifikationer BO 5470003 BO 5470003C BO 5470004 BO 5470004C

Hjultyp  Diamant / metallbunden  Diamant / metallbunden  Diamant / metallbunden  Diamant / metallbunden 

Utvändig diameter  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm 

Håldiameter  ø 10 mm  ø 12 mm  ø 10 mm  ø 12 mm 

Höjd  35 mm  40 mm  35 mm  40 mm 

Diamntgrovlek  D76  D76  D151  D151 

Korn  240  240  100  100 

Position 1  SL4328A  SL4328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A 

Position 2  SL6328A / SL8328A / SL9328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A  -  - 

Observera: Italienskt märke · hög kvalité och 
lång livslängd 

Passande kvalité som normal 
utrustning · Tillverkade i Kina · 
mycket prisvärd 

Italienskt märke · hög kvalité och 
lång livslängd 

Passande kvalité som normal 
utrustning · Tillverkade i Kina · 
mycket prisvärd 
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Specifikationer BO 5470127 BO 5470110 BO 5470245 BO 5470236

Hjultyp  Polering  Polering cerium  Polering cerium  Polering cerium 

Utvändig diameter  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm 

Håldiameter  ø 70 mm  ø 70 mm  ø 70 mm  ø 70 mm 

Höjd  30 mm  30 mm  40 mm  30 mm 

Typ bestämning  10S40  X5000  CE-3 

Korn  -  -  -  - 

Position 1  -  -  -  - 

Position 2  SL4328A  -  -  - 

Position 3  -  -  -  - 

Position 4  -  -  -  - 

Position 5  SL6328A  -  -  - 

Position 6  -  SL6328A  SL6328A  SL6328A 

Position 7  SL8328A / SL9328A  -  -  - 

Position 8  SL9328A  SL8328A  SL8328A  SL8328A 

Position 9  -  SL9328A  SL9328A  SL9328A 

Observera: Italienskt märke · utmärkt polering 
och glans · lång livslängd 

Italienskt märke · utmärkt polering 
och glans · lång livslängd 

Prisvärd tysk produkt · utmärkt 
polering och lång livslängd 

Tysk produkt · med utmärkt 
polerresultat och lång livslängd 

Specifikationer BO 5470003S BO 5470004S

Hjultyp  Diamant / metallbunden, segmenterad  Diamant / metallbunden, segmenterad

Utvändig diameter  ø 150 mm  ø 150 mm

Håldiameter  ø 10 mm  ø 10 mm

Höjd  35 mm  35 mm

Diamntgrovlek  D76  D151

Korn  240  100

Position 1  SL4328A  SL4328A

Position 2  SL6328A / SL8328A / SL9328A  SL6328A / SL8328A / SL9328A

Observera: Tysk produkt · optimerad för användning med laminerat säkerhetsglas 
även passande till floatglas 

Tysk produkt · optimerad för användning med laminerat säkerhetsglas 
även passande till floatglas 
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Specifikationer BO 5470282 BO 5470283 BO 5470284

Hjultyp  Polering, extra segmenterad  Polering, extra segmenterad  Polering, extra segmenterad

Utvändig diameter  ø 150 mm  ø 150 mm  ø 150 mm

Håldiameter  ø 70 mm  ø 70 mm  ø 70 mm

Höjd  30 mm  30 mm  30 mm

Typ bestämning  AO40BJ  AO60BJ  AO80BJ

Korn  40  60  80

Position 1  -  -  -

Position 2  SL4328A  -  -

Position 3  -  -  -

Position 4  -  -  -

Position 5  SL6328A  -  -

Position 6  -  -  -

Position 7  SL8328A / SL9328A  -  -

Position 8  -  SL9328A  SL9328A

Observera:

Tysk produkt · mjuk brons sammansättning för 
utmärkt polering och lång livslängd · optimerad 
för användning med laminerat säkerhetsglas, 
även passande för floatglas 

Tysk produkt · mjuk brons sammansättning för 
utmärkt polering och lång livslängd · optimerad 
för användning med laminerat säkerhetsglas, 
även passande för floatglas 

Tysk produkt · mjuk brons sammansättning för 
utmärkt polering och lång livslängd · optimerad 
för användning med laminerat säkerhetsglas, 
även passande för floatglas 

Kopphjul för faspolering

Specifikationer BO 5471340 BO 5470140 BO 5470237 BO 5470246

Hjultyp  Slipning-polering diamant  Polering  Polering, extra  Polering, extra 

Utvändig diameter  ø 130 mm  ø 130 mm  ø 130 mm  ø 130 mm 

Håldiameter  ø 12 mm  ø 60 mm  ø 60 mm  ø 60 mm 

Höjd  35 mm  30 mm  35 mm  35 mm 

Typ bestämning  D64  10S40  AO60BJ  EK120SJ 

Korn  -  -  60  120 

Position 1  -  -  -  - 

Position 2  -  -  -  - 

Position 3  SL4328A / SL6328A / SL8328A / 
 SL9328A  -  -  - 

Position 4  SL4328A / SL6328A   SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A 

Position 5  SL8328A / SL9328A  -  -  - 

Position 6  -  SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A  SL8328A / SL9328A 

Observera: Italiensk produkt Italienskt märke · utmärkt polering 
och glans · lång livslängd 

Tysk produkt · med utmärkt 
polerresultat och lång livslängd 

Tysk produkt · utmärkt polering · 
avsedd för bredare fasning · något 
fler arbetsintervaller 
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SP 79.B1111 Inbyggd switch EFB150B, no. 80600112

SP 79.B0878 Glidstycke för styrsläde Pico Drill (1 set = 4 styck)

03 Glasborrning
Portabla maskiner för glasborrning
För arbete ute på jobb eller i verkstaden. Kraftfulla verktyg kan ni hitta på följande sidor.

Pico Drill 100 borrmaskin
Denna portabla precisions maskin för diamanthålborr är tillverkad av 
Bohle. Den är lämpad att användas såväl ute på jobb som i verkstaden. 
Maskinen placeras direkt på glaset, en gummiring hindrar att den glider, 
integrerade sugkoppar garanterar ytterligare att den står säkert på glaset. 
Vattenkylning sker genom en ventil på sidan. Sänkning av borren sker 
mjukt genom precisionsmekanik med djupanslag . Maskinen levereras 
med integrerad jordfelbrytare och kan anslutas till vanligt jordat uttag. 
Model Pico Drill 100 L har dessutom en lasermarkering vilket underlättar 
placering av maskinen. Steglös inställbar hastighet 500-1700v/min.

 Tekniska data:  
· Elektrisk anslutning 1,15 KW, 230 V, 50 - 60 Hz, 1NPE 
· Borrdiameter max. 75 mm · Borrdjup max. 20 mm · Vikt 12,5 kg

Artikel nr Beskrivning

BO 79.200 Pico Drill 100, 230 V / 50-60 Hz

BO 79.201 Pico Drill 100, 110 V / 50-60 Hz

BO 79.200L Pico Drill 100 L med laser, 230 V / 50-60 Hz

BO 79.201L Pico Drill 100 L, 110 V / 50-60 Hz med punktlaser

BO 79.210 Laser för Pico Drill 100

SP 79.B0875 Motor EFB 151 B LT för Pico Drill
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Pico Drill 100 T borrmaskin-bordsmodell
Portabel bords-borrmaskin med rostfri vattenuppsamlare och insatsringar · avsedd för bord Art. nr. BO 79.270 · 
se Pico Drill 100 för tekniska data · Tillverkad av Bohle Tyskland

 Borrdjup 430 mm · Bredd 490 mm · Höjd 590 mm · Djup 830 mm

Artikel nr

BO 79.250 Pico Drill 100 T borrmaskin-bordsmodell, 230 V / 50-60 Hz

Korslaser
För Pico Drill BO 79.250 och BO 79.260 
Komplett sats med 2 linjers laser och anslag, för exakt borrning

Artikel nr

BO 79.215 Korslaser för Pico Drill 100

Pico Drill med bord
Professionell och enkel maskin även för små serier i kombination med bord B 1350 x D 890 mm, justerbara anslags-
stopp för exakt positionering, inkl. borrplattor för glasstöd.

 Arbetshöjd 960 mm

Artikel nr

BO 79.260 Pico Drill 100 T med bord B 1350 x D 890 mm, arbetshöjd 960 mm, 230 V / 50-60 Hz
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Diamanthålborr, Industrikvalité

BO 50 014 02 med 
galvaniserad borrkrona även 

lämplig för LCD-tunnglas, 
kylvattentryck ca. 2,5 bar. 

för utkast av borrkärna

För högsta krav · stor borrkapacitet och livslängd · borrkropp gjord av rostfritt stål · diamantbeläggning från sintrat 
material · med slitsar för bättre kylning · förskärpt, klar att använda · x = lagervara · special dimensioner på 
beställning

 Utvändig gänga (Continental)  R 1/2"

Artikel nr Diameter · Borrhastighet · Längd · Utförande 

BO 5001402 2 mm · 4000 - 5000 1/min · 75 mm

BO 5001403 3 mm · 4000 - 5000 1/min · 75 mm

BO 5001404 4 mm · 4000 - 5000 1/min · 75 mm · x

BO 5001405 5 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001405H 5 mm · 2000 - 4000 1/min · 85 mm · x

BO 5001405L 5 mm · 2000 - 4000 1/min · 95 mm · x

BO 5001406 6 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001407 7 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001408 8 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001409 9 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001410 10 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001411 11 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001412 12 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm · x

BO 5001413 13 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001414 14 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001415 15 mm · 2000 - 3000 1/min · 75 mm

BO 5001416 16 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001417 17 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001418 18 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001419 19 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001420 20 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001421 21 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001422 22 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001423 23 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001424 24 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001425 25 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm

BO 5001426 26 mm · 1500 - 2000 1/min · 75 mm · x

BO 5001427 27 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001428 28 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001429 29 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001430 30 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001435 35 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001436 36 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

Diamanthålborr
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Artikel nr Diameter · Borrhastighet · Längd · Utförande

BO 5001437 37 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001437L 37 mm · 500 - 1500 1/min · 95 mm · x

BO 5001440 40 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001442 42 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm · x

BO 5001445 45 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001450 50 mm · 500 - 1500 1/min · 75 mm

BO 5001455 55 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm

BO 5001460 60 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm

BO 5001465 65 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5001468 68 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5001470 70 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5001472 72 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm

BO 5001490 90 mm · 300 - 500 1/min · 75 mm

BO 50014100 100 mm · 300 - 800 1/min · 75 mm · x

BO 5000499 Skärpsten · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Skärpsten · 180 mm · 70 mm · 20 mm
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Diamanthålborr med försänkning, industrikvalité
För högsta krav · stor borrkapacitet och livslängd · borrkropp gjord av rostfritt stål · diamantbeläggning från sintrat 
material · med slitsar för bättre kylning · försärpt, klar att använda · x = lagervara · specialdimensioner på beställning

 Utvändig gänga (Continental)  R 1/2"· Längd 75 mm

Artikel nr Diameter · Utförande

BO 5001604 4 mm · x

BO 5001605 5 mm

BO 5001606 6 mm · x

BO 5001607 7 mm

BO 5001608 8 mm · x

BO 5001609 9 mm

BO 5001610 10 mm · x

BO 5001611 11 mm

BO 5001612 12 mm · x

BO 5001613 13 mm

BO 5001614 14 mm

BO 5001615 15 mm

BO 5001616 16 mm · x

BO 5001617 17 mm

BO 5001618 18 mm · x

BO 5001619 19 mm

BO 5001620 20 mm · x

BO 5001621 21 mm

BO 5001622 22 mm

BO 5001623 23 mm

BO 5001624 24 mm

BO 5001625 25 mm

BO 5001626 26 mm · x

BO 5001627 27 mm

BO 5001628 28 mm

BO 5001629 29 mm

BO 5001630 30 mm

BO 5001632 32 mm

BO 5001635 35 mm

BO 5001640 40 mm

BO 5001642 42 mm

BO 5001645 45 mm

BO 5001650 50 mm

BO 5001655 55 mm

BO 5001660 60 mm

BO 5001665 65 mm

BO 5001670 70 mm

BO 5000499 Skärpsten · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Skärpsten · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Borrhastighet:
ø 3-4 mm = 4000-5000 rpm  

ø 5-15 mm = 2000-3000 rpm 
ø 16-25 mm =1500-2000 rpm
ø 26-50 mm = 500-1500 rpm 
ø 51-100 mm = 300-800 rpm
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Diamanthålborr med djupförsänkning, industrikvalité
I synnerhet på fasadområdet samt inom heminredning ökar ständigt 
kvalitetskraven på nedsänkta borrhål, samtidigt som produktionstiderna 
per hål kortas ned. Bohle har tillämpat sitt vittomfattande kunnande 
från egen glasborrtillverkning och specialverktyg på den helt nya 
produktserien ”Industridiamanthålborr med inställbar djupförsänkning“. 
Dessa verktyg “Made in Germany” uppvisar dels mycket slitagetåliga 
diamantmaterialkombinationer, dels en genomarbetad geometri hos 
diamantkrona och sänkring med eroderade segment, kylkanaler, slitsar och 
borrhål. Baserat på borrdiametern har sänkringarna en diameter på + 12mm.

Artikel nr Diameter · Beskrivning

BO 5001806 6 mm

BO 5001807 7 mm

BO 5001808 8 mm

BO 5001812 12 mm · 

BO 5001815 15 mm

BO 5001816 16 mm

BO 5001817 17 mm

BO 5001818 18 mm

BO 5001819 19 mm

BO 5001820 20 mm

BO 5001823 23 mm

BO 5001826 26 mm

BO 5001827 27 mm

BO 5001828 28 mm

BO 5001830 30 mm

BO 5001836 36 mm

BO 5000499 Skärpsten · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Skärpsten · 180 mm · 70 mm · 20 mm
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Diamanthålborr, standardkvalité

Borrhastighet:
ø 3-4 mm = 4000-5000 rpm 

ø 5-15 mm = 2000-3000 rpm 
ø 16-25 mm = 1500-2000 rpm 
ø 26-50 mm = 500-1500 rpm 
ø 51-100 mm = 300-800 rpm

För normal användning · borrkropp gjord av stål · täckt med skyddslack · diamantbeläggning från sintrat material · 
borren skall skärpas före användning

 Utvändig gänga (Continental)  R 1/2"

Artikel nr Diameter · Längd

BO 5000403 3 mm · 75 mm

BO 5000404 4 mm · 75 mm

BO 5000405 5 mm · 75 mm

BO 5000255 5,5 mm · 75 mm

BO 5000406 6 mm · 75 mm

BO 5000407 7 mm · 75 mm

BO 5000408 8 mm · 75 mm

BO 5000409 9 mm · 75 mm

BO 5000410 10 mm · 75 mm

BO 5000411 11 mm · 75 mm

BO 5000412 12 mm · 75 mm

BO 5000412L 12 mm · 95 mm

BO 5000413 13 mm · 75 mm

BO 5000414 14 mm · 75 mm

BO 5000415 15 mm · 75 mm

BO 5000416 16 mm · 75 mm

BO 5000417 17 mm · 75 mm

BO 5000418 18 mm · 75 mm

BO 5000419 19 mm · 75 mm

BO 5000420 20 mm · 75 mm

BO 5000420L 20 mm · 95 mm

BO 5000421 21 mm · 75 mm

BO 5000422 22 mm · 75 mm

BO 5000423 23 mm · 75 mm

BO 5000424 24 mm · 75 mm

BO 5000425 25 mm · 75 mm

BO 5000426 26 mm · 75 mm

BO 5000427 27 mm · 75 mm

BO 5000428 28 mm · 75 mm

BO 5000428L 28 mm · 95 mm

BO 5000429 29 mm · 75 mm

BO 5000430 30 mm · 75 mm

BO 5000432 32 mm · 75 mm

BO 5000433 33 mm · 75 mm

BO 5000434 34 mm · 75 mm

BO 5000435 35 mm · 75 mm

BO 5000436 36 mm · 75 mm

BO 5000438 38 mm · 75 mm

BO 5000440 40 mm · 75 mm

BO 5000442 42 mm · 75 mm

BO 5000443 43 mm · 75 mm

BO 5000445 45 mm · 75 mm

BO 5000450 50 mm · 75 mm

BO 5000452 52 mm · 75 mm
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Artikel nr Diameter · Längd

BO 5000455 55 mm · 75 mm

BO 5000460 60 mm · 75 mm

BO 5000465 65 mm · 75 mm

BO 5000468 68 mm · 75 mm

BO 5000470 70 mm · 75 mm

BO 5000475 75 mm · 75 mm

BO 5000480 80 mm · 75 mm

BO 5000490 90 mm · 75 mm

BO 50004100 100 mm · 75 mm

BO 5000499 Skärpsten · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Skärpsten · 180 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499B Skärpsten · 200 mm · 50 mm · 25 mm
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Diamanthålborr med försänkning, standardkvalité
För normal användning · borrkropp gjord av stål · täckt med skyddslack · diamantbeläggning från sintrat material · 
försänkaren är fixerad med en skruv från sidan  ·  borren skall skärpas före användning ·  På beställning även 95 mm 
lång.

 Utvändig gänga (Continental)  R 1/2"· Längd 75 mm

Artikel nr Diameter

BO 5000604 4 mm

BO 5000605 5 mm

BO 5000606 6 mm

BO 5000607 7 mm

BO 5000608 8 mm

BO 5000609 9 mm

BO 5000610 10 mm

BO 5000611 11 mm

BO 5000612 12 mm

BO 5000613 13 mm

BO 5000614 14 mm

BO 5000615 15 mm

BO 5000616 16 mm

BO 5000617 17 mm

BO 5000618 18 mm

BO 5000619 19 mm

BO 5000620 20 mm

BO 5000621 21 mm

BO 5000622 22 mm

BO 5000623 23 mm

BO 5000624 24 mm

BO 5000625 25 mm

BO 5000626 26 mm

BO 5000627 27 mm

BO 5000628 28 mm

BO 5000629 29 mm

BO 5000630 30 mm

BO 5000635 35 mm

BO 5000640 40 mm

BO 5000645 45 mm

BO 5000650 50 mm

BO 5000655 55 mm

BO 5000660 60 mm

BO 5000665 65 mm

BO 5000670 70 mm

BO 50006100 100 mm

BO 5000499 Skärpsten · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Skärpsten · 180 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499B Skärpsten · 200 mm · 50 mm · 25 mm

Borrhastighet:
ø 3-4 mm = 4000-5000 rpm 
ø 5-15 mm = 2000-3000 rpm 
ø 16-25 mm = 1500-2000 rpm 
ø 26-50 mm = 500-1500 rpm 
ø 51-100 mm = 300-800 rpm
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Diamantborr för keramiska material
Utvecklade speciellt för Bohle batteridrivna våt-borrmaskin · manuellt byte av borr utan verktyg · för borrning av hårt 
material som keramik, granit, marmor och vanligt kakel

 R gänga  1/2"· Längd 95 mm

Artikel nr Diameter

BO 79.3605 5 mm

BO 79.3606 6 mm

BO 79.3607 7 mm

BO 79.3608 8 mm

BO 79.3609 9 mm

BO 79.3610 10 mm

BO 79.3612 12 mm

BO 79.3614 14 mm

BO 79.3626 26 mm

BO 79.3668 68 mm

Set av diamantborr för keramik
Keramiskt diamantborrset · Diamantborr-box inklusive en av vardera 6 mm, 8 mm, 10 mm and 12 mm diamantborr · 
inklusive ejektor för borrkrona och vridpinne för hårt sittande borr

Artikel nr

BO 79.361

Industriborr för solcellsglas
För speciellt varsam, enkel borrning i solcellsglas och tunnt glas. Dim. 6 mm. På förfrågan kan vi snabbt leverera 
andra dimensioner!

 Diameter 6 mm ø

Artikel nr Beskrivning · Längd · Bredd · Höjd

BO 5014006 Industriborr för solcellsglas

BO 5000499 Skärpsten · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Skärpsten · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Diamantfräs för CNC glasbearbetning
Avsedd för alla CNC bearbetningsmaskiner och verktygshållare för frässkär med ½" belgisk gänga. Exempel:  
Bavelloni, Forvet, Intermac, Rohmer + Stimpfig... · lång livslängd · utmärkt kantkvalité · Invändig kylning på grund av 
optimala kylkanaler · stor skäryta ca 40 mm

Artikel nr Utförande · Diameter · segment

BO GF2004  avsedd för tjocka glas · 20 mm · 4

BO GF2006 avsedd för tunna glas · 20 mm · 6

BO GF1003 avsedd för urtag med snäv radie · 10 mm · 3

BO GF1604 för universell användning för 6-19 mm glas · 16 mm · 4  



154 Ni hittar våra priser i prislistan eller i Online Shop.

Verktyg för glasborrning och försänkning
Bohle erbjuder diamantborrar och försänkare av de vanligaste dimensionerna i god, standard kvalité. För högre krav på precision och utförande, 
finns dessa produkter även i en industrikvalité. Vi erbjuder även speciella lösningar för ert behov. Vänligen kontakta oss om ni behöver råd.

Blindhålsborr
Enkelsidig borrning i optimal industrikvalité

Artikel nr Diameter

BO 5001708 8 mm

BO 5001712 12 mm

Monoblock borr/försänkare komb i alla önskade dimensioner
Produktexemplet som visas är från solfångar industrin D = 4,2 mm. För höga krav, utmärkt skär, övre borren är 
0,2 mm större än undre borren och ger ett absolut jämnt borrhål - när alla maskininställningar är gjorda kan borras 
upp till 6000 hål utan "skärpning" - verktyget kan återskärpas på förfrågan och är därefter som nytt - Vänligen 
observera: rekommenderad användning av Vetrocool kylmedel BO 5002816 - 19

 försänk 8 mm

Artikel nr borrspindel · Diameter · krona

BO 5014040U undre · 4 mm · 0,8 x 1 mm

BO 5014042O övre · 4,2 mm · 0,8 x 4 mm

Segment-diamantborr

Praktiskt tips
Använd skärpsten · 

BO 50 004 99L!

Justerbar med utbytbara segment · hål för centrumkylning

 Hål för centrumkylning (Continental)  R 1/2"

Artikel nr Diameter · Utförande · Höjd

BO 5004100 70 - 100 mm · segment 4 · ca. 75 mm

BO 5004140 90 - 140 mm · segment 4 · ca. 95 mm

BO 5004180 130 - 180 mm · segment 6 · ca. 95 mm

BO 5004240 180 - 240 mm · segment 6 · ca. 95 mm

BO 5004102 Segmentfäste för BO 5004100 

BO 5004142 Segmentfäste för BO 5004140 

BO 5004182 Segmentfäste för BO 5004180 

BO 5004244 Segmentfäste för BO 5004240 

BO 5004101 Reservsegment för BO 5004100 

BO 5004141 Reservsegment för BO 5004140 

BO 5004181 Reservsegment för BO 5004180 

BO 5004242 Reservsegment för BO 5004240 
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Diamantförsänkare, industrikvalité
Andra dimensioner på förfrågan

 Utvändig gänga (Continental)  R 1/2"· Längd 75 mm

Artikel nr Diameter

BO 5001520 slitsad 20 mm

BO 5001535 slitsad 35 mm

BO 5001550 segmenterad 50 mm

Diamant försänkare

 Utvändig gänga (Continental)  R 1/2"· Längd 75 mm

Artikel nr Diameter

BO 5000535 35 mm

BO 5000545 45 mm

BO 5000565 65 mm

Hållare slipkon
Elastisk Vulkocell® kropp · diagonala slitsar för byte av slipkon art.nr. BO 79.6120 · Made in Germany

 Diameter 60 mm · Skaft   6 mm Ø

Artikel nr

BO 79.610

Slipkon
Gjord av diamantbelagd, tunnväggig metall · för att anbringas på hållare Art. nr. BO 79.610 · korngrovleken lämplig för 
bearbetning av borrhål · Made in Germany

 Arbetsyta från 3 mm Ø · Konvinkel 90° · Diameter 60 mm

Artikel nr

BO 79.6120

Glasborr två-skärs
specialslipad HM-platta · med speciellt slipad spets för exakt borresultat

 Ytfinish kromaterad

Artikel nr Diameter · Längd

BO 5000203 3 mm · 58 mm

BO 5000204 4 mm · 58 mm

BO 5000205 5 mm · 58 mm

BO 5000206 6 mm · 58 mm

BO 5000207 7 mm · 78 mm

BO 5000208 8 mm · 78 mm

BO 5000209 9 mm · 78 mm

BO 5000210 10 mm · 98 mm

BO 5000212 12 mm · 98 mm

BO 5000213 13 mm · 98 mm
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Glasborr
Med trekant HM-spets

 Skaft diameter 8 mm · Längd ca. 70 mm

Artikel nr Diameter

BO 5000303 3 mm

BO 5000304 4 mm

BO 5000305 5 mm

BO 5000306 6 mm

BO 5000308 8 mm

BO 5000310 10 mm

BO 5000312 12 mm

Borrfräs för glasrör
Kombinationsverktyg för borrning + fräsning · Kundanpassad diameter · Kan återanvändas många gånger

 Utförande R1/2", ø 13/16 mm

Artikel nr

BO BF1316 Borrfräs för glasrör

För individuella problemlösningar erbjuder vi ett brett sortiment av diamantverktyg. Vänligen fråga oss!

Diverse tillbehör för glasborrning

Centrerings hjälpmedel
För exakt justering av segment diamantborr

Artikel nr För

BO 5004241 BO 5004140, BO 5004180, BO 5004240

BO 5004243 BO 5004100
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Reservsegment
För segment diamantborr

Artikel nr För

BO 5004101 BO 5004100

BO 5004141 BO 5004140

BO 5004181 BO 5004180

BO 5004242 BO 5004240

Skärpsten för diamantborr
Genom att borra försiktigt i skärpstenen några gånger, erhålles nytt utrymme mellan diamantpartiklarna, som leder till 
förnyad skärförmåga · om skärpstenen ej leder till bättre resultat, använd först rensningssten

Artikel nr Beskrivning · Längd · Bredd · Höjd

BO 5000499 Skärpsten · 90 mm · 70 mm · 20 mm

BO 5000499L Skärpsten · 180 mm · 70 mm · 20 mm

Skärpsten för diamantborr

Nyhet:
Speciellt avsedd för 

högkvalitativ automat 
borrutrustning som t.ex. 

Benteler med automatisk 
skärpningsenhet!

Genom att borra försiktigt i skärpstenen några gånger, erhålles nytt utrymme mellan diamantpartiklarna, som leder 
till förnyad skärförmåga · om skärpstenen ej leder till bättre resultat, använd först rensningssten · speciellt för större 
borr-diameter och segment diamantborr

Artikel nr Beskrivning · Längd · Bredd · Höjd

BO 5000499B Skärpsten · 200 mm · 50 mm · 25 mm

Hållare för diamantborrar
Med 9 urtag för lagring · sörjer för säker lagring av borrar · för större borrar lämnas intilliggande plats fri

 Längd 150 mm · Bredd 390 mm · Höjd 30 mm

Artikel nr

BO 79.25

Rensningssten för diamantborr
Rensar använda partiklar och skapar en ny skäregg · efter att ha användt rensningssten, vässa borren med skärpsten 
Art. No. BO 50 004 99 · användes borr utan större hastighet sker ingen skärpning och borrpartiklarna blir slöa

 Längd 100 mm · Bredd 25 mm · Höjd 13 mm

Artikel nr

BO 5000498
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Diamantborr box 
Diamantborrbox för säker förvaring av 4 diamantborrar för keramik (ingår ej) · inklusive ejektor för borrkrona och 
vridpinne för hårt sittande borr

Artikel nr

BO 79.360

Diamantor® Adapter
Montagepinne för adapter · för keramik och kakelborrmaskiner · även avsedd 
för borrguide BO 79.355 för 4-12 mm borrar · Denna adapter gör vattenkylda 
borrar universellt passande i sladdlösa borrmaskiner, spraya vatten i borrhålet 
för kylning.

 Innre gänga M10 · Chuck 10 mm

Artikel nr

TG AF10

Adapter för diamantborr
För diamantborr med R 1/2" gänga att passa i 1/4" gänga

Artikel nr

BO 5000501

Adapter för diamantborr
För diamantborr med R 1/4" gänga att passa i 1/2" gänga 

Artikel nr

BO 5000502

Borrförlängning
För diamantborr R 1/2" från 75 mm till 95 mm · industrikvalité, rostfritt stål

Artikel nr

BO 5000504
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Aqua Drill Power+

Våtborrmaskin Aqua Drill Power+
Med ett 18 volt lithium-batteri och 60 Nm vridmoment, är för nuvarande den nya Aqua Drill Power+ den mest kraftfulla sladdlösa våtborrmaskinen 
på marknaden  -  en multimaskin för borrning i hårdaste keramik ock kakel och för slagborrning i murverk.  Kombinationen av FESTOTOOL 
sladdlösa slagborrmaskin och Bohle vattenspolchuck möjliggör en säker borrning utan att spräcka materialet.Tack vare en robust 4-hastighets 
växelhus, är hastigheter upp till 3800v/min möjligt. Inom området för diamantborr verktyg, har maskinen därför fördelen att ha en självskärpande 
effekt på borrar från  4 mm.  Utbytet av verktyg, vattenspolchuck, borrchuck och bitshållare sker på några sekunder med FastFix-systemet.  

 Borr diameter 4-70 mm · Universal borranslutning 1/2"

Ingår i leverans:
1x FESTOOL PDC sladdlös slagborrmaskin 
1x Bohle vattenspolchuck
1x Snabbkoppling för vattenanslutning
1x 18V / 4,2 Ah högkapacitet lithium-ion batteri
1x Snabbväxlingschuck, plus bit
1x Reservbatteri 18V / 5,2 Ah
1x Batteriladdare
1x Chuck
1x Standard bits set
1x Systainer förvaringslåda

Egenskaper

Justerbar momentkontroll · 
Fyra valbara hastigheter, robust 
metallväxelhus: 
Hastighet första växeln: 0-400 v/min, 
Hastighet andra växeln: 0-850 v/min, 
Hastighet tredje växeln: 0- 1850 v/min, 
Hastighet  fjärde växeln: 0-3800 v/min. 
43 mm mantelfäste för montage i 
borrstativ

Artikel nr Beskrivning

BO 79.303 Aqua Drill Power+

SP 79.BG119 Vattenspolchuck komplett

BO 79.B1852 Reservbatteri 18V / 5,2 Ah

04 Keramik- och 
kakelborrteknologi
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Borrfixtur med sugkopp
Exakt borrning utan att skräpa ner ·borrdammet försvinner med kylvattnet · en speciell sugplatta gör att plattan 
fäster även på ganska skrovliga underlag · speciella utbytbara borrbussningar för 6, 8, 10 and 12 mm diameter · inkl. 
förvaringsväska

Artikel nr

BO 79.350

Borrfixtur för plugg-borr
Med sugkopp och justerbar borrplatta

 Borrdiameter 6, 8, 10, 12 mm

Artikel nr

BO 79.351

Borrfixtur justerbar
Med sugkopp och justerbar universal fixtur

 Diameter justerbar 20 - 70  mm

Artikel nr Beskrivning

BO 79.352 Borrfixtur justerbar

BO 79.353 Fixeringsplatta m. sugare för BO 79.303

BO 79.354 Borrfixtur för plugg-borr

Vattentrycktank 12 liter
Tillåter pålitlig vattenkylning utan anslutning till ledningsnätet · Inbyggd mätare för vattentryck · Snabbkoppling för 
direkt anslutning till batteridrivna våtborrmaskinen · Längd på anslutningsslang 3 m

 Säkerhetsventil 4 bar

Artikel nr Beskrivning

BO 79.370 Vattentrycktank 12 liter

SP 79.B1262 Reservpump, komplett, för BO 79.370

SP 79.BG098 Gardena adapter nippel för 79.370

SP 79.B1261 Manometer 6 bar för 79.350
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Vattenspolchuck komplett

Användar tips:
Beställ nödvändig 
anslutningsslang 

BO 80.BG103 samtidigt.

Med Morse fäste MK2 · för diamantborr med 1/2" gänga · passar i borrstativ

 Fast nyckel 32 mm

Artikel nr

BO 79.12

Vattenspolchuck komplett
Vattenspolchuck med skaft för standard borrchuck på varje sladdlös borrmaskin. Ett lågprisalternativ istället för 
använda diamanthålborr för borrnijng i glas och kakel.

 Gänga 1/2"

Artikel nr

BO 79.12A

Vattenspolchuck komplett
Plast · Rostfri axel · för diamantborr med 1/2" gänga · passar borrstativ BO 760.5 och alla vanliga borrmaskiner med 
43 mm mantelfäste. · Reservdel för BO 79.300 men är inte avsedd för BO 79.302 och BO 79.303!

 Fast nyckel 24 mm

Artikel nr

BO 79.BG095

Reduceringsslang 1/2" till 3/8"
Avsedd för anslutning av: vattenspolchuck Art. nr. BO 79.12A · vattenspolchuck Art. nr. BO 79.12 · borrstation · 
vattenanslutning · inkl. Gardena snabbkoppling

 Längd 2,5 m

Artikel nr Beskrivning

BO 80.BG103 Reduceringsslang, komplett

Säkerhetsförlängning
Skydds- förlängningssladd  för säkert skydd vid våtarbete med portabla maskiner, t. ex. borrmaskiner · med 
jordfelsbrytare PRCD 10 mA

Artikel nr

BO 80.105
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Diamantborr för keramiska material
Utvecklade speciellt för Bohle batteridrivna våt-borrmaskin · manuellt byte av borr utan verktyg · för borrning av hårt 
material som keramik, granit, marmor och vanligt kakel

 R gänga  1/2"· Längd 95 mm

Artikel nr Diameter

BO 79.3605 5 mm

BO 79.3606 6 mm

BO 79.3607 7 mm

BO 79.3608 8 mm

BO 79.3609 9 mm

BO 79.3610 10 mm

BO 79.3612 12 mm

BO 79.3614 14 mm

BO 79.3626 26 mm

BO 79.3668 68 mm

Diamantborr box 
Diamantborrbox för säker förvaring av 4 diamantborrar för keramik (ingår ej) · inklusive ejektor för borrkrona och 
vridpinne för hårt sittande borr

Artikel nr

BO 79.360

Set av diamantborr för keramik
Keramiskt diamantborrset · Diamantborr-box inklusive en av vardera 6 mm, 8 mm, 10 mm and 12 mm diamantborr · 
inklusive ejektor för borrkrona och vridpinne för hårt sittande borr

Artikel nr

BO 79.361
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Universaltillbehör
avsedd för diverse sladdlösa borrmaskiner

Borrfixtur för plugg-borr 4 - 12 mm
med sugfot & vattenanslutning

Artikel nr

BO 79.355

Diamantor® Adapter
Montagepinne för adapter · för keramik och kakelborrmaskiner · även avsedd 
för borrguide BO 79.355 för 4-12 mm borrar · Denna adapter gör vattenkylda 
borrar universellt passande i sladdlösa borrmaskiner, spraya vatten i borrhålet 
för kylning.

 Innre gänga M10 · Chuck 10 mm

Artikel nr

TG AF10

Diamantor® Diamanthålborr
galvaniserad för keramiska kakel · med excentriskt inre borrhål · enkel urtag av kärna

Artikel nr ø

TG F06 6 mm

TG F08 8 mm

TG F10 10 mm

TG F12 12 mm

TG F14 14 mm
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05 Glasågning
Maskiner för glassågning
Installation av säkerhetsglas, gjutlamellglas och brandskyddsglas ökar i alla sammanhang. Emedan flerskiktslamell endast kan sågas, kan 
enkellamell alternativt skäras och brytas. Men sågning av laminerat glas har den fördelen att inga flisor går ur kanterna. Följande glassågar 
erbjuder utmärkt valuta för pengarna.

Diamantsåg såg för laminerat glas Flex
Speciell vikt har lagts på arbetssäkerheten med PRCD 
säkerhetsströmbrytare såväl som skyddsplåtar och styrskenor. Flex 
diamantsåg för laminerat glas BO 53 016 17 är avsedd för raka skär i 
laminerat säkerhetsglas eller i glasskivor upp till 40 mm tjocklek. Ett 
parallellanslag finns och kan enkelt dras åt med två T-skruvar vid behov. 
Den medföljande rostfria glidplattan är försedd med filt vilket gör att 
glaset skyddas från repor. Plattan sätts fast på basplattan av sågen. · 
Inklusive diamantsågklinga BO 53 016 11, speciellt för laminerat glas - klar 
att använda!

 Specialdiamantskiva för planglas med eller utan PVB-film
ø150 / 22,2 mm · Tomgångsvarvtal 6200 rpm · Ineffekt 1400 W · 
Uteffekt 840 W · Vikt 4,5 kg

Artikel nr

BO 5301617
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Makita Batteridriven glassåg CC 300 DWE
Ny modell för snabba och exakta skär  · lättviktig och enkel att hantera (netto 1,7 kg) 

 Sågdjup max. 25,5 mm · Justerbar vinkel 45° · Tomgångsvarvtal 1400 rpm · Total längd 300 mm

Ingår i leverans:
2 styck Li-ion batterier 1,3Ah
1 styck Batteriladdare
1 styck Vattenbehållare
1 styck Diamantsågblad ø 85 mm

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 5300110 Batteridriven glassåg

BO 5300109 Reservbatteri 10,8V/1,3Ah

BO 5300108 Reservbatteri 12V/2,6Ah t. 4191 DWD

BO 5300106 Reservbatteri 12V/2,0Ah t. 4191 DWA

BO 5300201 Reservbatteri 9,6V/1,3Ah t. 4190 DW

BO 5300111 Batteriladdare DC10WA för 7,2-10,8V

BO 5300107 4191DWD Snabbladdare · 9 min.

BO 5300112 Makita diamantsågblad ø 85 mm · speciellt för vitt glas och kakelskärning

BO 5300101 Makita diamantsågblad ø 85 mm · för standard floatglas

BO 5301607 Diamantsågblad ø 85 mm · speciellt avsedd för standard floatglas

BO 53001620
Diamantsågblad ø 85 mm · segmenterad · 15 mm centrumhål · helt ny för 
Makita, speciellt avsedd för att såga laminerat säkerhetsglas och floatglas

Våt-sticksåg, luftdriven
Erkänd kvalité (Bosch) · snabbt byte av blad · utan diamantsågblad

 Tryckluft 6 bar · Åtgång 720 l/min · Sågdjup max. 20 mm · Minsta radie 75 mm

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 80.106 Våt-sticksåg

BO 80.1060 Diamantsågblad · fin, 75 mm

BO 80.1061 Diamantsågblad · grov, 75 mm
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Tillbehör för glassågar

Tillbehör för sladdlös diamantglassåg EY3550 DQG Panasonic

Artikel nr Beskrivning

BO 5302101 Diamantsågblad ø 110 mm

BO 5301608 Diamantsågblad ø 110/20 mm

BO 5302106 Reservbatteri EY9200B 12V/3,0Ah

Skydds- och glidfolie
Skyddar glasytan mot repor vid arbete med verktyg som har metallsula · självhäftande · folien går att märka med en 
vattenfast penna  · lätt att ta bort efter avslutat arbete · vit

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5300103 5000 mm · 100 mm

BO 5300104 5000 mm · 150 mm

Batteriladdare
För 7.2 V - 14.4 V · max. 3.0 Ah · för BO 53 001 00, BO 53 002 15 och BO 53 004 40

Artikel nr

BO 5300203

Snabbladdare (9 min. för 1.3 Ah)
För 7.2 V - 14.4 V · för BO 53 001 05, BO 53 002 15, BO 53 001 00 och BO 53 004 40

Artikel nr Beskrivning

BO 5300107 4191DWD Snabbladdare · 9 min.
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Diamantsågblad, segmenterat
Avsedd för alla vanliga plana glas med eller utan PVB-film

 Diameter 150 mm · Borrhål 22,2 mm

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 5301611 Diamantsågblad ø 150/22,2 mm · 

Sugkoppar för styrskena
Parvis · Förhindrar styrskenan att glida på glatt eller vått glas · solid Bohle sugkopp · robust aluminiumkonstruktion

Artikel nr Beskrivning

BO 5301615 Sugkoppar för styrskena

Överskena
Styrskena · gjord av aluminium · som anslag vid raka skär

Artikel nr Längd

BO 5301613 800 mm

BO 5301616 1600 mm

Skarvförbindning för styrskena
Förbindning för styrskenor · för att sammanfoga 2 styrskenor

Artikel nr

BO 5301614

Diamant glassågblad

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 81.1-4 Diamantsågblad ø 300/30 mm · 

BO 81.1-5 Diamantsågblad ø 254/25 mm · 

BO 5301608 Diamantsågblad ø 110/20 mm

BO 5300101 Makita diamantsågblad ø 85 mm · för standard floatglas

BO 5301607 Diamantsågblad ø 85 mm · speciellt avsedd för standard floatglas

BO 5301606 Diamantsågskiva ø 110/20 mm

BO 5301611 Diamantsågblad ø 150/22,2 mm · 

BO 80.1060 Diamantsågblad · fin, 75 mm

BO 80.1061 Diamantsågblad · grov, 75 mm

BO 79.461
Diamantsågskiva ø 115/22,2 mm · kan användas på alla Flex och är 
speciellt för torrsågning av extra hårda keramiska plattor

BO 5300112 Makita diamantsågblad ø 85 mm · speciellt för vitt glas och kakelskärning

BO 53001620
Diamantsågblad ø 85 mm · segmenterad · 15 mm centrumhål · 
helt ny för Makita, speciellt avsedd för att såga laminerat säkerhetsglas och floatglas
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06 El- och tryckluftmaskiner
El- och tryckluftmaskiner

Kittborttagningsmejsel
För glasreparationer · för tryckluft · levereras komplett med mejsel 20 mm bredd

 Luftförbrukning 2,5 l/min · Ljudnivå 75 dB(A) · Vikt 0,7 kg

Artikel nr Beskrivning

BO 5301200 Kittborttagningsmejsel

BO 5301201 Reservspets till mussel-verktyg

Manuell borttagare kantbeläggning
Elektrisk borttagare av beläggning på low-E glass · för glas med raka eller formade kanter · anläggningsanhåll mot 
kanten med rullar · manuellt sliptryck och förning · lämplig slipskiva BO 50 420 01 · 1200 - 3700 rpm · 1200 W · 230V 
· 50Hz

 Storlek Slipskiva 125 x 10 x 76,2 mm · Observera! Levereras utan slipskiva

Artikel nr

BO 89.110 Manuell borttagare kantbeläggning

SP 89.B0001 Platta

SP 89.B0002 Fläns

SP 89.B0003 Motfläns

SP 89.B0004 Rulle

SP 89.B0007 Skydd

SP 89.B0008 Insexskruv

Manuell borttagare kantbeläggning
Elektrisk borttagare av beläggning på low-E glass · för glas med raka kanter · anläggningsanhåll mot kanten med 
rullar · manuellt sliptryck och förning · lämplig slipskiva BO 50 420 01 · max 3000 rpm · 600 W · 230V · 50Hz

 Storlek Slipskiva 125 x 10 x 76,2 mm · Observera! Levereras utan slipskiva

Artikel nr

BO 89.100



169För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

04

Sl
ipn

ing
, 

bo
rrn

ing
,

så
gn

ing

Slipskivor

Observera:
På grund av ständigt förändrade 
beläggnings sammansättningar, 
vänligen kontrollera själv vilken 

typ som är lämplig för er. 
Typ Elastic=låg hårdhet, 

Typ MT=medelhård, 
Typ HT=hög hårdhet

För kantslip Art. nr. BO 89.100 / BO 89.110 och andra fabrikat · lämplig för de mest vanliga low-E mjukbeläggningar , 
på förfrågan även för andra modifierade glasbeläggningar och i andra dimensioner · Nytt hos Bohle Norton Beartex: 
Speciellt flexibel slipfilt med utmärkta slipegenskaper; lämplig för borttagning av beläggning på skäranläggningen.

Artikel nr Utförande · Utvändig diameter  · Tjocklek · Borrhål

BO 5042001 MT · 125 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042003 HT · 125 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042005 Elastic · 125 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042002 MT · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042004 HT · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042006 HT · 200 mm · 20 mm · 76,2 mm

BO 5042007 Elastic · 200 mm · 20 mm · 76,2 mm

BO 5042008 Elastic · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042009 Elastic · 150 mm · 10 mm · 25,4 mm

BO 5042009H HT · 150 mm · 10 mm · 25,4 mm

BO 5042010 Elastic · 200 mm · 15 mm · 76,2 mm

BO 5042011 Elastic · 200 mm · 12 mm · 76,2 mm

BO 5042012 Elastic · 200 mm · 24 mm · 76,2 mm

BO 5042013 Elastic · 150 mm · 12 mm · 25,4 mm

BO 5042020 Norton Beartex D18-S Fine · 200 mm · 10 mm · 76,2 mm

BO 5042021 Norton Beartex D18-S Fine · 200 mm · 20 mm · 76,2 mm

BO 5042022 HT · 195 mm · 20 mm · 6 mm

BO 5042023 MT · 175 mm · 20 mm · 76,2 mm

Repborttagning
Vårt glasreparationssystem tar både bort ytrepor och djupare repor (Trizact) från glas utan större ansträngning. Dessa system tillåter er även att ha 
fönstret på plats när ni tar bort reporna på glaset.

Scratch-A-Way
Avlägsnar enkelt och osynligt ytrepor på glas · tar bort repor på plant 
glas, böjt glas, både konvext och konkavt · endast lite vatten behövs 
· ingen förvrängning i glaset · spar pengar, då glasrutor inte behöver 
bytas eller transporteras Inklusive: Scratch-A-Way, elektrisk modell 
i väska · 4 polerskivor · 1 svamp · 1 märkpenna · 1 förstoringslupp · 
instruktionsmanual

 Utförande elektrisk · Effekt 150 W · Varvtal 5000 - 9500 rpm · 
Polerskiva 45 mm Ø · Isolering / säkerhet enligt EN50144 / HD 400.1 + 
HD 400.2 · Vikt 1,5 kg

Artikel nr

BO 5300900



170 Ni hittar våra priser i prislistan eller i Online Shop.

Scratch-A-Way
Avlägsnar enkelt och osynligt ytrepor på glas · speciellt för bilindustrin, 
möbelindustrin (glasbord), badrumsinredning (speglar och duschväggar) 
etc. · enkel att använda med polerskivor · Anslutning information: 
Luftverktyg: 1/4" anslutning · Luftslang: 1/4" anslutning · Kompressor: 
max tryck 6-7 bar 
 
Inklusive: 
S-A-W, luftdriven, väska · 10 polerskivor · 2 svampar · 1 märkpenna · 1 lupp 
· instruktionsmanual 
 

 Utförande luftdriven · Luftförbrukning 280 l/min · Varvtal 11000 rpm · 
Vikt 750 g

Artikel nr

BO 5300902

Polerskiva
För "Scratch-A-Way" · med kardborrfäste

 ø 50 mm

Artikel nr

BO 5300911

Lupp
30-gångers förstoring · för att bestämma djupet på repan i glaset

Artikel nr

BO 5300903

Gummimanschett
För Scratch-A-Way Art. nr. BO 53 009 00

Artikel nr

BO 5300906

Gummimanschett
För Scratch-A-Way Art. nr. BO 53 009 02

Artikel nr

BO 5300907
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BO 5300806 Glas polermedel

Grundplatta för slipskiva (Velcro)
Grundplatta med kardborrfäste · Reservdel för BO 53 009 00, 01 och 02 · Nr. 93075

Artikel nr

BO 5300910

Kolborste
Avsedd för Scratch-A-Way elektriska modeller · set=2 styck

Artikel nr För

BO 5300908 BO 5300900

BO 5300909 BO 5300901

3M Trizact™ Glasreparationssystem
Väskan innehåller alla nödvändiga verktyg och material för glasreparation: 
· FLEX handslipmaskin 230 V med steglös hastighet (1200 - 3200 rpm) · 
rondell ø 125 mm med M 14 gänga · 2 gummiskivor · ø 125 mm med M 
14 gänga · sprayflaska ·  1 flaska glaspolish (1 litre) för borttagning av 
korrosion och smuts · 25 styck av vardera slippapper: korn A 35 (grön), 
A 10 (blå), A 5 (brun) · 25 polerskivor (vit) · detaljerad instruktionsmanual

Artikel nr

BO 5300800

Reservdelar och förbrukningsmaterial för 3M Trizact™

Artikel nr Beskrivning · Färg

BO 5300801 Polerhjul · vit

BO 5300802 Slipskivor A10 · brun

BO 5300803 Slipskivor A6 · blå

BO 5300804 Slipskivor A35 · grön

BO 5300808 Poler och rengöringsskiva, kardborrfäste

BO 5300805 Rondell gummi · 125 mm

BO 5300807 Rondell med kardborrfäste · 125 mm
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BO 5300812 Kolborstar

Flex glaspolermaskin
I kombination med en speciell hållbar metall-diamantslipskiva, är den 
idealisk för torrslipning av glaskanter.I kombination med filtpolerskiva 
BO 5300811 avsedd för borttagning av hårfina repor, matta ytor eller 
smutsstänk på glasytor. För användning med polermedel BO KF15001, 
BO KF15025 eller glaspolish BO 5300806 · Smalt motorhus, motor med 
högt vridmoment, låg vikt och praktiskt handtag. Detta gör glaspolering 
bekvämt och lätt. Med strömbrytaren ställes önskad acceleration 
och hastighet in. · FLEX sexfaldiga microprocessor electronik: ger 
stabil hastighet, mjuk start med "accelerator switch", startspärr, 
överbelastningsskydd, temperatur monitor och förvald hastighet · motor 
med hög prestanda: robust · skydd mot varmgång. Högeffektsmotor 1400W 
·  1100-3700v/min obelastad.  Endast glaspolerskiva ingår.

Artikel nr Beskrivning

BO 5300809 Flex glas polermaskin

BO 5300810 Reservfilt

BO 5300811 Filtrondell

BO 5310081 Sliprondell kardborrfäste 115 mm

Metall-Diamant- slipskiva för torrslipning av glas
Kardborrfäste · Varvtal ej högre än 3700v/min och användes endast tillsammans med sliprondell BO 53 100 81! 

 Diameter 115 mm · Centrumhål 15 mm

Artikel nr Korn · Färg · Beskrivning

BO 5010081T 60 · grön

BO 5010082T 120 · svart

BO 5010083T 220 · röd

BO 5010084T 400 · gul

BO 5310081 Sliprondell kardborrfäste 115 mm
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Glashantering
Det breda produktprogrammet i detta 
kapitel avspeglar mångfalden av de 
behov som finns att lösa inom den 
dagliga hanteringen av glas. 
Glaslyft- och transporthjälpmedel har 
utvecklats speciellt för att göra det 

dagliga arbetet enklare. 
Hög säkerhet vid transport av glas, 
är ert baskrav för alla användare och 
för Bohle högsta prioritet i produk-
tutveckling, vare sig det handlar om 
enkla manuella lyftare eller avancerade 

elektriskt drivna lyftsystem.

För ytterligare produkter och 
information hänvisar vi till 
www.bohle-group.com.
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|01 Hantering med 
vakuumteknologi

Pumpaktiverade suglyftare
Utrustade med endast en sugplatta, pumpaktiverade suglyftare möjliggör manuell transport av olika material med en vikt upp till 120 kg. Vakuum 
erhålles genom att aktivera pumphandtaget. Vakuumet kan höjas när som helst, även när den är anbringad på lasten.Dessutom ger pumpens 
placering det möjligt att visuellt se vakuumet. De flesta Bohle Veribor® suglyftare har erhållit TÜV-certifikat (German Technical Inspection Agency) 
då de alla har testats mot oönskad vakuumförlust.

Veribor® blue line suglyftare med handpump, i väska
Denna nya pumpsugare från Bohle är helt och hållet konstruerad med sikte på ergonomi och säkerhet i arbetet. Ett helt nytt handtag, med halkfritt 
grepp och med stort grepputrymme, ger användaren största möjliga komfort. Den avrundade pumpkolven gör den snabb och bekväm att använda. 
Tillverkad i Tyskland och av Bohle, stor kapacitet genom sin bärkraft på 120 kg - med den välkända, dubbla säkerhetsfaktorn. Den höga kvalitet 
som Veribor 601 BL besitter, har bekräftats av den tyska provningsanstalten TUV. Veribor 601BL har fått godkännande och är GS-märkt.

 Sugplatta ø 210 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / 
Stenmaterial · med vakuummätare · med TÜV certifikat · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 601BL 120 kg · parallell

BO 601.01 Reservsugplatta

SP 6827.02K Reservventil

SP 6600.01K Reservpump-stång

SP 6850K Reservhandtag med vinkel
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Veribor® blue line pumpaktiverad lyftare med manometer, i väska
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 . Vacuumet visas hela tiden på manometern. Ytterligare pumpningar kan göras när som helst. Vakuumet 
är tillräckligt bara när manometrns visare står på grönt fält. TÜV provad och certifierad med GS märke. Mycket stor 
säkerhet då vakuumet kan avläsas hela tiden.

 Sugplatta 210 mm Ø · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med TÜV certifikat · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning

BO 601.1BL 120 kg · parallell

Veribor® suglyftare med handpump, i väska
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. Vakuum 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.

 Sugplatta ø 210 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med TÜV certifikat · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 601 120 kg · parallell

BO 601.01 Reservsugplatta

SP 6836.01 Reservhandtag med vinkel

SP 6600.01 Reservpump-stång

SP 6827.02K Reservventil

Veribor® suglyftare med handpump, i väska
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. 

 Sugplatta ø 210 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 601.45 110 kg · parallell

BO 601.04 Reservsugplatta för lyftare BO 601.45

SP 6836.01 Reservhandtag med vinkel

SP 6600.01 Reservpump-stång

SP 6827.02K Reservventil
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Veribor® suglyftare med handpump, i väska
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.

 Sugplatta ø 220 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Böjda material · avsett 
för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för 
Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 601.2 80 kg · parallell

SP 6825.05 Reservsugplatta

SP 6836.01 Reservhandtag med vinkel

SP 6600.01 Reservpump-stång

SP 6827.02K Reservventil

Veribor® pumpsugare av aluminium, i väska
Pumpsugare i aluminium med extra smal gummiplatta (80 x 380 mm). Tack 
vare den smala gummiplattan gör suglyftaren det möjligt att bära även smala 
föremål, som måste ha en plan, lufttät yta. Vakkum kan bevakas permanent 
med hjälp av manometern. Efterpumpning kan alltid ske. Vid tillräckligt 
vakuum står manometerns visare i det gröna området. Mycket hög säkerhet 
tack vare visuell kontroll av hela vakuumet. Denna suglyftare passar alla 
material med plana och lufttäta ytor. Dessutom: TÜV-provad och certifierad 
med GS-märkning.

 Sugplatta 80 x 380 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för 
plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial 
· med vakuummätare · med TÜV certifikat · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning

BO 601.8 80 kg · vertikalt

Wood´s Powr-Grip  pumpaktiverade suglyftare

Bohle AG, den största auktoriserade återförsäljaren för Wood´s Powr-grip produkter i Europa, har utökat sortimentet med ett antal pumpaktiverade 
suglyftare. All angiven bärkraft har en säkerhetsfaktor av 3:1 enligt tillverkaren.

Wood's Powr-Grip® Pump-aktiverad suglyftare, tillverkad av plast, N5000
En av de nya Powr-Grip® pump-aktiverade suglyftarna från den högkvalitativa N-serien. Suglyftaren har en större 
bärkapacitet (68 kg) tack vare dess större gummiplatta.  Den röda ringen på pumphandtaget varnar användaren vid 
markant tapp av vakuum.

 Sugplatta ø 230 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning

BO 6023535 68 kg · parallell
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Wood's Powr-Grip® pumpsugare
Pumpsugaren från Powr Grip® med det lätta handtaget i ABS passar för transport av plana och lufttäta ytor. 
Permanent visuell kontroll av vakuum genom den röda ringen på pumpstången. 

 Sugplatta ø 200 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning

BO 6023157 57 kg · parallell

Wood's Powr-Grip® Pump-aktiverad suglyftare, tillverkad av plast, N4000LM
En av de nya Powr-Grip® pump-aktiverade suglyftarna från den högkvalitativa N-serien. Gummiplatta med läpp gör 
att den lätt och snabbt fäster på icke porösa, plana ytor. Den speciella gummiblandningen undviker missfärgning och 
märken på ytan.  Den röda ringen på pumphandtaget varnar användaren vid markant tapp av vakuum.

 Sugplatta ø 200 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning

BO 6023405 57 kg · parallell

Wood's Powr-Grip® Pumpsugare, metal N6450 i förvaringslåda 
Pumpsugaren från Powr Grip® med greppsäkert, stabilt handtag i metall passar för transport av böjda och lufttäta 
ytor. Tack vare den stora flexibla gummiplattan (250 mm Ø) är denna sugare mycket väl lämpad för böjt glas. 
Permanent visuell kontroll av vakuum genom den röda ringen på pumpstången. 

 Sugplatta ø 250 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Böjda material · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för 
metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning

BO 6023600 79 kg · parallell

Wood's Powr-Grip® Pumpsugare, metal N5450 i förvaringslåda 
Suglyftare från Powr Grip® för lufttäta material. Särskilt värd att nämna är den högre bärförmågan (68 kg) jämfört 
med N4950 tack vare större gummiplatta (230 mm Ø). Den böjligare tätningsläppen passar även för transport av mer 
böjda ytor. Den röda ringen på pumpstången varnar användaren mot större vakuumförlust.

 Sugplatta ø 230 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning

BO 6023750 68 kg · parallell

Wood's Powr-Grip® Pumpsugare, metal N4950 i förvaringslåda 
Den plana PowrGrip® pumpsugaren med ett stabilt metallhandtag garanterar ett säkert grepp och är avsedd för 
transport av material med släta och lufttäta ytor. Den röda ringen på pumpenheten möjliggör att hela tiden ha visuell 
kontroll på vakuumet.

 Sugplatta ø 200 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning

BO 6023550 57 kg · parallell
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Wood's Powr-Grip® Suglyftare med handpump
 Sugare med stabilt metallhandtag · passar material såsom glas, plast, metall etc. · liten böjd gummiplatta, passar 
även ytor med mindre radier · visuell kontroll av vakuum på pumpstången

 Sugplatta ø 150 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning

BO 5312005 50 kg · parallell

Wood's Powr-Grip® Pumpaktiverade suglyftare metall LJ6VH
Metall suglyftare för hantering av material såsom plast, laminat och glas.
Speciella fördelar: Tack vare den kupade gummiplattan även passande till 
svängda ytor upp till en miniradie av 305 mm.

 Sugplatta ø 152 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för böjda material · avsett 
för Glas · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning

BO 6091380 32 kg · vertikalt

Wood's Powr-Grip® Suglyftare med handpump

 Sugplatta 150 x 75 mm · Antal sugplattor 1 · Form Oval · avsett för Glas · med vakuummätare · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning

BO 6023211 30 kg · vertikalt

Pumpinsats WBP 90524AM
I allmänhet är alla pump-aktiverade lyftare försedda med en visuell vakuumindikator på te.x pumpstången, som 
indikerar med en röd ring när vakuumet sjunker och kräver att ytterligare pumpningar behövs. Denna pumpenhet har 
en akustisk vakuumindikation som genererar en ljudsignal så snart vakuumet sjunker.Ljudnivå 70 dBa · batteri AAA · 
På/av funktion automatiskt

 Ljudnivå 70 dBa · batterier AAA · På/av automatisk

Artikel nr Beskrivning

BO 6023524 Pumpinsats WBP 90524AM
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Vipparms-aktiverade suglyftare
Tack vare dess speciella konstruktion, är de vipparms-aktiverade lyftarna speciellt lämpade för användning i t.ex dammiga och fuktiga miljöer 
Aktivera vipparmen, vakuum genereras genom att det blir en förstoring av utrymmet mellan ytan och sugplattan. Beroende på vilken typ av 
användning,Bohle Veribor® vipparmsaktiverade suglyftare finns med 1-3 sugplattor och bärkapacitet upp till 100 kg.

Veribor® blue line

Suglyftare från Veribor® blue line serien: Här har Bohle kombinerat en stadig aluminiumkropp med ett ergonomiskt plasthandtag. Suglyftaren 
kännetecknas av mycket säker och bekväm hantering tillsammans med största stbilitet. Award-winning design, kvalité Made in Germany.Många 
Veribor® blue line suglyftare finns även med vakuummätare.

Veribor® blue line suglyftare, 3-sug, Aluminium
Universell suglyftare i serien Veribor® för transport och lyft av olika 
laster.  Kombinationen av avancerade, högkvalitativa material och den 
höga beständigheten hos aluminium i kombination med ett ergonomiskt, 
användarvänligt manöverelement i plast kännetecknar Veribor® blue line 
sugare. Passar alla material med plan och lufttät yta. Suglyftaren måste 
tryckas fast på den yta som skall lyftas med lösgjord gummiplatta. När 
vipparmen spänns skall motståndet vid vakuumgenereringen kännas tydligt.

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 3 · avsett för Glas · avsett för plast · 
avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med 
CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 603.0BL 100 kg · parallell

BO 614.0BL Reservsugplatta för BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

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

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · 
avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med 
CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 602.0BL 70 kg · parallell

BO 602.02BL 50 kg · vertikalt

BO 614.0BL Reservsugplatta för BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

BO 614.02BL Reservsugplatta för BO 602.02BL / BO 602.42BL
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Veribor® blue line suglyftare, 2-sug i aluminium med vakuumindikator
Den välkända Veribor® aluminiumsuglyftaren i serien blue line är också utrustad med vakuumindikator. I likhet med pumpsuglyftare kan 
man nu för första gången kontrollera vakuum visuellt hela tiden. Den enda vippsuglyftaren som enligt GS-provningskriterier har en optisk 
vakuumförlustindikator  (patent nr EP2302235), bekräftad av TÜV i och med tilldelning av GS-märkningen. Som tillval kan denna suglyftare även 
utrustas med extra tätningsläpp för lätt böjda eller strukturerade ytor (se BO 602.44BL). 

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / 
Stenmaterial · med vakuummätare · med TÜV certifikat · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 602.40BL 60 kg · parallell

BO 602.44BL 45 kg · vertikalt · 

BO 614.40BL Reservsugplatta för BO 602.40BL

Veribor® blue line suglyftare, 2-sug, aluminium, längsgående handtag
Suglyftare med vipparm och längsgående handtag för transport och lyft av olika laster. Kombinationen av avancerade, högkvalitativa material och 
den höga beständigheten hos aluminium i kombination med ett ergonomiskt, användarvänligt manöverelement i plast kännetecknar Veribor® blue 
line sugare. Passar alla material med plan och lufttät yta. Finns som tillval även med extra tätningsläpp för lätt böjda eller strukturerade ytor 
(BO 602.42BL). Tillvalsleverans av reservgummiplattor sker med gummiplatta, vipparm, fjäder, bult och underläggsbricka. 

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / 
Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 602.4BL 60 kg · parallell

BO 602.42BL 50 kg · vertikalt · 

BO 614.0BL Reservsugplatta för BO 603.0BL / BO 602.0BL / BO 602.4BL

BO 614.02BL Reservsugplatta för BO 602.02BL / BO 602.42BL
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Veribor® blue line 1-sugare, aluminium
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.

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · 
avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med 
CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 600.0BL 30  kg · vertikalt

BO 600.02BL 25 kg · vertikalt · 

BO 610.0BL Reservsugplatta för BO 600.0BL

BO 610.02BL Reservsugplatta för BO 600.02BL

Veribor® blue line suglyftare, set

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.

Artikel nr Innehåll

BO S3.0BL BO 603.0 BL, 2 styck 

BO S2.0BL BO 602.0 BL, 2 styck 

BO S2.4BL BO 602.4 BL, 2 styck 

BO S0.0BL BO 600.0 BL, 2 styck 
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Veribor® Plast-suglyftare

Veribor® plast suglyftare: Dessa är Bohle´s all-round hjälpmedel. Den precisionstillverkade lyftkroppen är gjord av slagtålig plast med ett 
högkvalitativa gummiplattor som erbjuder största graden av säkerhet. På samma gång har de en låg egenvikt men är mycket stabila. Med det breda 
användningsområdet, är vi säkra på att ni hittar det rätta för era individuella projekt. Några plast- suglyftare finns även med vakuummätare.

Veribor® suglyftare, 3-sug, plast ledade sugkoppar
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

 Sugplatta ø 150 mm · Antal sugplattor 3 · avsett för Böjda material · avsett 
för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Marmor / Stenmaterial 
· med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 603.2 75 kg · parallell

SP 6020.09 Reservsughuvud avlånga hål

Veribor® suglyftare, 2 sugkoppar, plast
Den välkända, välbeprövade suglyftaren i plast från Veribor® har omarbetats 
från grunden och erbjuder nu bättre bärkomfort tack vare ett väsentligt utökad 
greppområde. Dessutom har suglyftaren en helt nydesignad gummiplatta, 
som förhindrar inrullning under transporten. Suglyftaren kan användas till 
alla material med jämna, lufttäta ytor. Som tillval kan den levereras även 
med rostfria ståldelar (BO 602.11A). · Den nya handtagsbeläggningen av 
halkskyddande gummi förhindrar att handen glider vid transport.

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · 
avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial · med 
CE-märkt · Tragkraft · Tragrichtung

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 602.1A 60 kg · parallell

BO 602.11A 50 kg · parallell · rostfri

BO 614.0A Reservgummiplatta · ny typ
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Veribor® suglyftare, 2 sugkoppar, plast, ledade sughuvuden vakuum indikator
Denna Veribor® ledade suglyftare av plast finns även med vakuumindikator som extra val. För första gången är nu vakuumet visuellt synbart, lika 
som pumpaktiverade lyftare. Detta är den enda vipparms-aktiverade suglyftaren utrustad med visuell vakuumindikator enligt GS test kriterier 
(patent no. EP2302235). Dessutom, ett komplett ny designad gummiplatta som erbjuder en utökad fastsättning, vilket är speciellt lämpligt vid 
hantering av bilglas.

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · med vakuummätare · avsett för Böjda material · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · 
med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning

BO 602.2AV 55 kg · parallell

Veribor® blue line suglyftare, 2-sug, plast med vakuumindikator
Den nya suglyftaren av plast från Bohle erbjuder en utmärkt komfort med större grepputrymme. Vipparmarna med integrerad vakuumindikator är 
en absolut världsnyhet. Liksom pumpsugarna, visar även dessa numer en ständigt visuell status av dess vakuum. Dessutom, en totalt nydesignad, 
mjuk gummiplatta tillåter att under en kortare tid hantera sandblästrade glas. Den höga kvalitén på denna produkt har bekräftats av TÜV (German 
Technical Inspection Agency) och därmed GS-märkt.

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · med vakuummätare · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett 
för Marmor / Stenmaterial · med TÜV certifikat · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 602.10BL 50 kg · parallell

BO 614.10BL Reservsugplatta för BO 602.10BL
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Veribor® suglyftare, 2 sugkoppar, plast, ledade sughuvuden
Denna suglyftare är oumbärlig vid lyft och förflyttning av böjda ytor. Tack vare de rörliga sughuvudena anpassar den sig på ett helt briljant sätt, 
t.ex. till vindrutor. Vill man ha större flexibilitet i de rörliga sughuvudena kan vi erbjuda en lösning med BO 602.22 (med dubbelledade huvuden). 

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Böjda material · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 602.2A 50 kg · parallell · ny typ

BO 602.22A 35 kg · parallell · dubbla ledade huvuden

BO 602.2 45 kg · parallell · tidigare version

BO 602.22 30 kg · parallell · dubbla ledade huvuden

BO 614.0 Reservsugplatta

BO 614.0A Reservgummiplatta · ny typ

Veribor® suglyftare med 2 ledade huvuden i plast och stor gummiplatta 
Kraftigt böjda ytor kan flyttas med denna suglyftare från Veribor®. Tack vare de längsgående hålen i de ledade 
huvudena samt de större gummiplattorna (Ø 150 mm) kan även kraftigt böjda ytor med stor rundning transporteras på 
ett säkert sätt. 

 Sugplatta ø 150 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Böjda material · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för 
metall · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning

BO 602.3 45 kg · parallell
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Veribor® 1-sugkopp Glaslyftare - suglyftare plast
Gör arbetet med otympliga material enklare · Avsedd för material med lufttät och svängd yta såsom glas, plast, 
metall, laminat och marmor · alla metalldelar är gjorda av rostfritt stål och är främst avsedd för arbeten i vindrutor 
bilar, utvändigt arbete eller marint bruk

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 600.1 30 kg · vertikalt 

BO 600.11 30 kg ·  gjord av komponenter i RF-stål 

BO 610.0 Sugplatta för BO 600.0 / BO 600.1 / BO 600.11

Veribor aluminium suglyftare

Aluminium suglyftare: Efter förfrågan från ett antal kunder, har vi åter lagt till dessa klassiska suglyftare till vårt sortiment.
Dessa suglyftare med dess kropp helt i aluminium är för många synonymt med Veribor. Stabilitet och lång livslängd gör dessa suglyftare till 
pålitliga hjälpmedel i de flesta fall. 

Veribor® Glaslyftare - suglyftare Aluminium
Robust suglyftare i aluminium med 3 sughuvuden för transport och lyft av olika laster. Passar alla material med plan 
och lufttät yta. Suglyftaren måste tryckas fast på den yta som skall lyftas med lösgjord gummiplatta. När vipparmen 
spänns skall motståndet vid vakuumgenereringen kännas tydligt.

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 3 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 603.0 100 kg · parallell

BO 614.0 Reservsugplatta

Veribor® suglyftare med sidohandtag
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.

 Sugplatta ø 180 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för metall · avsett för 
Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 608.1 90 kg · parallell

BO 615.1 Reservsugplatta för BO 608.1

Veribor® Aluminium
Robust suglyftare med vipparm med 2 sugkoppar för  transport och lyft av olika laster. Passar alla material med 
plan och lufttät yta. Leverans som tillval av reservgummiplattor sker med gummiplatta, vipparm, fjäder, bult och 
underläggsbricka.

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 602.0 70 kg · parallell

BO 614.0 Reservsugplatta
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Veribor® Aluminium
Robust suglyftare med vipparm med 2 sugkoppar för  transport och lyft av olika laster. Passar alla material med 
plan och lufttät yta. Leverans som tillval av reservgummiplattor sker med gummiplatta, vipparm, fjäder, bult och 
underläggsbricka.

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 602.4 60 kg · parallell

BO 614.0 Reservsugplatta

Veribor® suglyftare, 2 sugkoppar , aluminium, enhandsmanövrering
Gör arbetet med svårhanterliga delar snabbt och mer effektivt · avsett för alla material med lufttät yta såsom glas, 
plast, metall, laminat och marmor · enhandsmanövrerat handtag

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning

BO 602.41 60 kg · parallell

Veribor® 1-sugare, aluminium

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 600.0 30 kg · vertikalt

BO 610.0 Sugplatta för BO 600.0 / BO 600.1 / BO 600.11

Helgummi plattor
Dessa sugplattor ger vakuum endast genom gummits återanpassning. Helgummi-sugare är populära hjälpmedel för öppna skydd i badrum eller 
sanitära miljöer, som exempel. Sugplattorna användes även inom sportsektorn. Alla helgummisugare är speciellt vakuumtäta och på lufttäta ytor 
såsom planglas är de speciellt lämpade.

Veribor® suglyftare · helt i gummi med knopp-grepp
Helgummi-suglyftaren från Veribor® används till att lyfta och flytta olika laster. 
Den passar bra för att hålla fast små föremål eller för att öppna paneler till 
kabelrännor. Vakuum genereras genom att sugarens knopp helt enkelt trycks 
fast på underlaget, därigenom erhålls ett snabbt och effektivt arbetssätt. Med 
en lätt upplyftning av den runtomgående gummiläppen med hjälp av tummen 
eller pekfingret lossar man sugaren från underlaget igen.

 Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · 
avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr Sugplatta · Bärkraft · Lyftriktning

BO 609.0 ø 80 mm · 15 kg · vertikalt

BO 609.55 50 mm Ø · ø 50 mm · 5 kg ·  vertikalt
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Special suglyftare
Bohle erbjuder en rad olika suglyftare och lyftare för mattor för diverse applikationer t.ex. för installationsgolv. Utöver detta erbjuder vi även 
suglyftare som kan användas som transporthjälp t.ex. som hörnskydd på isolerglas.

Veribor® suglyftare, med T-handtag
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. 

 Sugplatta med läpp ø 180 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för plast · avsett för Laminat · avsett för Marmor / 
Stenmaterial · med CE-märkt

Artikel nr Bärkraft · Lyftriktning · Beskrivning

BO 608.0 60 kg · vertikalt

BO 615.0 Reservsugplatta för BO 608.0

Positionering och fixeringshjälpmedel
Utöver att lyfta objekt, kan vakuumteknologin även användas för fixering och positionering av diverse hjälpmedel. Bohleerbjuder ett brett utbud av 
produkter baserat på vakuumteknologin för positionering och fixering. Bohle fokuserar i huvudsak på vipparmsaktiverade suglyftare, därför de i sin 
konstruktion är speciellt vakuumtäta på lufttäta ytor såsom plant glas och kan bära en stor kraft under lång tid. Beroende på utseendet på ytan och 
efterfrågad hållbarhet, kan suglyftaren kombineras med olika gummiplattor från Bohle´s modulsystem.

Veribor® sugkoppshållare
Denna Veribor® suglyftare för universell användning är avsedd för ett flertal 
applikationer. Antingen för fixering av montagehjälpmedel  eller för fixering 
av kameror på fordon, det finns ingen gräns för användningsmöjligheterna. 
Den speciellt mjuka gummiplattan möjliggör lång varaktig fixering. Om denna 
mjuka gummiplatta ej passar era behov, så kontakta oss. Vår produktbredd 
innehåller andra gummiplattor som kan användas tillsammans med denna 
lyftare

 Antal sugplattor 1 · Sugplatta ø 120 mm · avsett för Glas · avsett för plast · 
avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr Beskrivning

BO 600.20 6,5 mm Ø

BO 600.20R 6,5 mm Ø · rostfri

BO 600.20S 6,5 mm Ø · med tätningsring för strukturerade ytor

BO 600.20V 6,5 mm Ø · med integrerad vakuummätare

BO 600.2G1 M10 gänga x 1

BO 600.2G2 M8 gänga
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Veribor® sugkoppshållare med rörligt fäste för fixering
Universalsugkopp med hållare för snabb fixering av mätinstrument, displayer, etc. · avsedd för material såsom glas, 
plast, metall, laminat och marmor

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 1 · Innre gänga M6 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · 
avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr Beskrivning

BO 600.24 Veribor® sugkoppshållare med rörligt fäste för fixering

Veribor® sugkoppshållare, med anslagsstopp av plast
Avsedd för allt material med jämn, lufttät yta såsom glas, plast, metall, laminat, marmor etc. · speciellt lämplig för att 
montera steg

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 1 · Höjd 70 mm · Dörr 40 mm Ø · avsett för Glas · avsett för plast · avsett 
för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr Beskrivning

BO 600.21 Veribor® sugkoppshållare, med anslagsstopp av plast

Platt- och skivspännare
Idealisk föratt dra samman  stora, flata, släta skivor med millimeterpassning, t.ex. vid limning av skivor på diskar, 
glasväggar mm · avsedd för material med jämn, lufttät yta såsom glas, plast, metall, laminat, etc. Vakuum 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 skilnader i höjd 
korrigeras med vipparmarna på sidorna · även som set i väska: BO 650.32

 Sugplatta ø 120 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr Beskrivning

BO 650.30 Plattspännare 

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

Vakuum arbetsstation
Enkelt att fixera/hjälpmedel · perfekt för: glaslimning, montering och bearbetning skivor av glas, sten, marmor, 
granit, laminat, plast etc. · kompakt design · för användning på arbetsplats eller på verkstaden · stark sugkapacitet · 
oberoende av el.

 Sugplatta ø 210 mm · Antal sugplattor 2 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr Beskrivning

BO 650.40 Vakuum arbetsstation
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Veribor® Sugkopp hållare
Universell sugkoppshållare för att montera hjälpmedel och schabloner · 
avsedd för material med jämn, plan, lufttät yta, ex. glas, plast, metall, laminat, 
marmor, etc.

 Sugplatta ø 90 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · 
avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr Borrhål · Beskrivning · Utförande

BO 600.90 6,6 mm vipparm i noll-position · Borrhål

BO 600.91 6,6 mm

BO 600.92 med M8 gänga

BO 600.921 med M8 gänga · 

BO 600.94 med kullänk

Sugkopp vägghängare
För snabbt hänga upp reklam, displayer, etc. · för glas, plast, metall, laminat, marmor, etc. · andra färger möjliga vid 
order över 500 styck

 Sugplatta ø 62 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr Färg

BO 672.10 svart

BO 672.0 benvit

Verifix® sugenhet

Observera:
BO 633.13 och BO 650.11 
med tapp för enkel lösgö-
ring, kortare funktionstid

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 

 Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · 
avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr Diameter · Borrhål · Beskrivning

BO 633.11 Verifix® sugenhet 55 mm · 2 x M5

BO 633.13 55 mm · 2 x M5 · 

BO 650.11 36,5 mm · 2 x 3.2 mm Ø

Linjalanslag Silberschnitt®

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)

 Sugplatta ø 55 mm · Antal sugplattor 1 · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · 
avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 670.0 Linjalanslag · standard

BO 670.1 Linjalanslag · ställbar

BO 519.5 Reservgummiplatta
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|02 Hantering utan 
vakuumteknologi

Mekaniska lyfthjälpmedel
Bohle erbjuder ett brett program av produkter för manuella lyft av ej lufttäta och skrymmande plana objekt till vilka suglyftare ej kan användas, 
samt manuella transporter av last.

Glasbärarhandtag Carry Clamp
En ny fördel är att Bohle bärhandtag nu är utrustade med en gummibeläggning 
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 max upp till 40 mm · Bärkraft per par 160 kg · avsett för Glas · 
avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / 
Stenmaterial

Artikel nr Beskrivning

BO 5000200 Carry Clamp "Tragkuli"

BO 5000222 Reservplatta för bärhandtag

Glasbärarhandtag Tragboy
Lämplig för transport av skivmaterial · av aluminium · lasten hålls fast mellan två anti-glid, gummiklädda klämbackar · 
ju tyngre lasten är, desto mer nyper handtaget åt

 Öppnar max upp till 25 mm · Bärkraft per par 80 kg · avsett för Glas · avsett för plast · avsett för metall · avsett för 
Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr Beskrivning · Längd · Bredd

BO 5000101 Glasbärarhandtag Tragboy

BO 5000108 Reservgummibeklädnad · 200 mm · 80 mm
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Transporthjälpmedel och bärremmar

Transportvagn, självklämmande
Detta hjälpmedel besparar er tid och personalkostnader vid transport av t.ex dörrar, mellanväggar, skivmaterial 
med en max tjocklek av 100 mm och max vikt 200 kg. Den enkla och säkra funktionen hjälper er att förhindra 
materialskador.  Sparar även belastningsskador på personal och därtill hörande kostnader. Transportvagnen har en 
stabil konstruktion och är utrustad med luftgummihjul, vilket lämpar sig för transporter på ojämnt underlag, t.ex. 
byggarbetsplatser. Inkluderar även 2 inlägg för tunnare material, 4 meters spännband för förankring av godset och 
draghandtag för mindre delar.

 Nyhet:  nu med luftgummihjul för ojämna underlag · Längd 46 cm · Bredd 33 cm · Höjd 27 cm · avsett för Glas · 
avsett för plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr Beskrivning

BO 5000120 Transportvagn

BO 5000121 Luftgummihjul för vagn

BO 5000123 Inlägg för tunna material

Transportvagn Bohle Panel Express
Den smidiga Bohle Panel Express ät den perfekta lösningen för lager och byggen. Den unika, kompakta designen 
gör att en person själv kan styra enheten utan problem, även på svåra underlag och i knappa utrymmen. Bohle Panel 
Express lämpar sig också för transport av innerväggar eller gipsskivor. Hållmekanismen är utrustad med gripbackar 
av gummi. På så sätt skyddas det transporterade materialet mot skador.  · vagn för skivor upp till 300 kg · automatisk 
klämmekanism upp till 75 mm

 Nyhet:  nu med luftgummihjul för ojämna underlag · Längd 30 cm · Bredd 30 cm · Höjd 30 cm

Artikel nr Beskrivning

BO 5000100 Bohle Panel Express

Glastransportvagn
51 mm bred, antiglidyta · höjd 50 cm · avsedd för isolergals

 Bärkraft max. 100 kg

Artikel nr Beskrivning

BO 5007651 Glastransportvagn

Bärrem
Slitstark linneväv · med handgrepp · läderförstärkt · tvärrem hindrar glaset att glida bakåt

 Längd 1650 mm · Bredd 80 mm · Belastning 80 kg

Artikel nr Beskrivning

BO 5065604 Bärrem



193För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

Bärrem
Slitstark linneväv · läderförstärkt

 Belastning 80 kg

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5065600 1650 mm · 40 mm

BO 5065601 1650 mm · 80 mm

Bärsele
Slitstark linneväv · läderförstärkt

 Längd 5200 mm · Bredd 80 mm · Belastning 80 kg

Artikel nr Beskrivning

BO 5065500 Bärsele

Bärrem, läder
Formade trähandtag · med filtinlägg som skavskydd

 Längd 1100 mm · Bredd 70 mm · Belastning 80 kg

Artikel nr Beskrivning

BO 5065501 Bärrem, läder

Hampsadelgjord
Hampsadelgjord, 4 cm bred - kraftigt linne, säljes per meter

Artikel nr Bredd · Längd

BO 5065603 40 mm · 9 m

BO 5065602 80 mm · 9 m
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|03 Hanteringshjälpmedel
Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare
Wood´s Powr-Grip® vakuumlyftare finns i ett flertal olika serier och versioner med olika fördelar och praktiska tillbehör. 
Här finner ni bara några exempel av vårt omfattande produktområde. Fråga efter detaljerad information om ytterligare produkter, tillbehör och 
specialtillverkningar enligt önskemål. 
Datablad på varje lyftare finns. Vi sänder gärna en offert skräddarsydd enligt era specifika önskemål. 

Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 70 kg
Powr-Grip  lyftsystem MT1HV11DC är avsedd för användning med kran eller annat lyfthjälpmedel. Lasten hålles med vakuum. 
Lyftaren kan tippas manuellt 90° 

Egenskaper

n Idealisk för transport och installation i begränsade utrymmen

n Kompakt, robust konstruktion

n För användning på verkstaden

n Hög bärkapacitet

n Oberoende av nätanslutning

n För små och medelstora glas

Specifikationer Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare

Bärkraft  70 kg 

Antal sugplattor  1 

Tiltning  90 ° 

Roterar  - ° 

Artikel nr BO W7A1
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Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 135 kg
Powr-Grip  lyftsystem MT2HV11DC är avsedd för användning med kran eller annat lyfthjälpmedel. Lasten hålles med vakuum. 
Lyftaren kan tippas manuellt 90° 

Egenskaper

n Idealisk för transport och installation i begränsade utrymmen

n Kompakt, robust konstruktion

n För användning på byggarbetsplatser och på verkstaden

n Utmärkt sugkraft och maximal säkerhet med tvåkrets vakuumsystem

n Oberoende av nätanslutning

n För små och medelstora glas

Specifikationer Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare

Bärkraft  135 kg 

Antal sugplattor  2 

Tiltning  90 ° 

Roterar  - ° 

Artikel nr BO W14DA2
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Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 320 kg
Med 3 olika konfigurationer, 360° rotation och 90° tilt, ger denna Powr-Grip® vakuumlyftare en mångsidighet och flexibilitet på verkstaden och 
på byggarbetsplatsen. Som alla Powr-Grip® vakuumlyftare som Bohle erbjuder, har denna lyftare största säkerhet med tvåkrets vakuumsystem. 
Lyftkraft 320 kg

Egenskaper

n Passar perfekt för diverse transporter och installationsbehov

n Kompakt, robust konstruktion

n För användning på byggarbetsplatser och på verkstaden

n Utmärkt sugkraft och maximal säkerhet med tvåkrets vakuumsystem

n Oberoende av nätanslutning

n Om så önskas kan denna levereras i plastbox för transport och lagring (W32DA4B)

Specifikationer Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare

Bärkraft  320 kg  320 kg 

Antal sugplattor  4  4 

Tiltning  90 °  90 ° 

Roterar  360 °  360 ° 

Artikel nr BO W32DA4 BO W32DA4B
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Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 500 kg
Förutom batteridrift har den ett tvåkrets vakuumsystem, denna Powr-Grip® vakuumlyftare erbjuder många olika konfigurationer såväl som en 
smidig profil. Dess mångsidighet gör den lämplig till att hantera olika sorters lyft mellan lossningsplatsen, byggnader och liknande. Lyftaren 
har, 360° rotation och en unik 90° tiltmekanism, som tillåter hantering av stora och tunga vikter. Som alla Powr-Grip® vakuumlyftare som Bohle 
erbjuder, motsvarar även denna modell fullt ut föreskrifterna enligt DIN EN13155

Egenskaper

n Passar perfekt för diverse transporter och installationsbehov

n Mycket stora möjligheter till variationer (8 konfigurationer) 

n För användning på byggarbetsplatser och på verkstaden

n Utmärkt sugkraft och maximal säkerhet med tvåkrets vakuumsystem

n Oberoende av nätanslutning

n Om så önskas kan denna levereras i plastbox för transport och lagring (W50DA6B)

Specifikationer Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare

Bärkraft  500 kg  500 kg 

Antal sugplattor  6  6 

Tiltning  90 °  90 ° 

Roterar  360 °  360 ° 

Artikel nr BO W50DA6 BO W50DA6B
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Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 500 kg
Powr-Grip® vakuumlyftare model MRTALP611LDC är idealisk för användning i trånga utrymmen där kran eller andra lyftanordningar nyttjas. 
Lyftutrustningen kan manuellt roteras 180° och tiltas  90°. Lyftkraften är 500 kg. Uppfyller kraven enligt DIN EN 13155.

Egenskaper

n Platt design, mäter endast 203 mm för optimal hantering i trånga utrymmen

n Mycket stora möjligheter till variationer (8 konfigurationer) 

n För användning på byggarbetsplatser och på verkstaden

n Utmärkt sugkraft och maximal säkerhet med tvåkrets vakuumsystem

n Oberoende av nätanslutning

n Hög kvalité - välbeprövad sedan många år

Specifikationer Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare

Bärkraft  500 kg 

Antal sugplattor  6 

Tiltning  90 ° 

Roterar  180 ° 

Artikel nr BO W50DA6S
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Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 320 kg
Denna vakuumlyftare är designad för att vara lätthanterlig och platsbesparande. Tack vare dess smala dimension, är den lämplig för 
svåråtkomliga ställen. Trots detta kan man lyfta upp till 320 kg. Denna lyftare kan roteras i 180° och tiltas 90°. Batteridriven, utrustad med ett 
tvåkrets vakuumsystem för arbeten på byggplatser. Andra varianter för olika applikationer kan levereras på förfrågan.

Egenskaper

n Idealisk för transport och installation i begränsade utrymmen

n Kompakt, robust konstruktion

n För användning på byggarbetsplatser och på verkstaden

n Utmärkt sugkraft och maximal säkerhet med tvåkrets vakuumsystem

n Oberoende av nätanslutning

n Om så önskas kan denna levereras i plastbox för transport och lagring (W32DA4SB)

Specifikationer Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare

Bärkraft  320 kg  320 kg 

Antal sugplattor  4  4 

Tiltning  90 °  90 ° 

Roterar  180 °  180 ° 

Artikel nr BO W32DA4S BO W32DA4SB
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Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 500 kg
Denna vakuumlyftare är designad för att vara lätthanterlig och platsbesparande. Tack vare dess smala dimension, är den lämplig för 
svåråtkomliga ställen. Trots detta kan man lyfta upp till 500 kg. Denna lyftare kan roteras i 180° och tiltas 90°. Batteridriven, utrustad med ett 
tvåkrets vakuumsystem för arbeten på byggplatser.

Egenskaper

n Idealisk för transport och installation i begränsade utrymmen

n Kompakt, robust konstruktion

n För användning på byggarbetsplatser och på verkstaden

n Utmärkt sugkraft och maximal säkerhet med tvåkrets vakuumsystem

n Oberoende av nätanslutning

Specifikationer Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare

Bärkraft  500 kg 

Antal sugplattor  6 

Tiltning  90 ° 

Roterar  180 ° 

Artikel nr BO W50DA6CH
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Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 635 kg
 Powr-Grip® lyftsystem MRTA811LDC är speciellt avsedd för kran eller andra lyftanordningar. Lyftaren kan roteras manuellt  360° och tiltas 90°. 
Lyftkapaciteten är 635 kg. Lyftanordningen uppfyller alla krav enligt DIN EN 13 155.

Egenskaper

n Passar perfekt för diverse transporter och installationsbehov

n Mycket stora möjligheter till variationer (8 konfigurationer) 

n För användning på byggarbetsplatser och på verkstaden

n Oberoende av nätanslutning

n Hög kvalité - välbeprövad sedan många år

n Hög lyftkapacitet på 635 kg tack vare avancerat vakuumsystem. Tvåkrets vakuumsystem 
garanterar största säkerhet. 

Specifikationer Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare

Bärkraft  635 kg 

Antal sugplattor  8 

Tiltning  90 ° 

Roterar  360 ° 

Artikel nr BO W63DA8
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Lyfttänger

Glastransporttång
Dessa stabila tänger som är för att hantera alla typer av skivmaterial. Detta verktyg är mycket säkert och enkelt att använda för hantering av 
singelskivor. Tången placeras i ovankant av materialet som sedan transporteras vidare med en kran. När tången placeras på skivan så sätts en 
mekanism i funktion som garanterar ett säkert grepp när skivan lyftes uppåt. När lasten sätts ner efter transport, lösgörs tången automatiskt 
genom en mekanism.  

Egenskaper

För hantering av varierande 
skivmaterial · Enkel och säker 
hantering · Upp till 1000 kg 
lyftkapacitet

Artikel nr Bärkraft · Materialtjocklek

BO GTP500 500 kg · 3 - 19 mm

BO GTP1000 1000 kg · 4 - 24 mm
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Transport- och monteringshjälp
Trenden inom arkitekturen går idag allt mer i riktning mot riktigt stora glasytor och även andelen av värmeskyddsglas som består av 3-glas 
ökar mer och mer. Det är naturligtvis en stor utmaning för alla som bearbetar och monterar glaskomponenter: förr kunde två personer utan 
problem bära en glaskomponent, men idag är glaskomponenterna så tunga, att man knappast längre kan transportera dem för hand på fabriken 
eller på byggplatsen. Med sin Liftmaster B2 har Bohle nu utvecklat en innovativ lyft- resp. transportanordning med vars hjälp en enda person 
enkelt och säkert kan transportera resp. hantera upp till 320 kilo tunga och max. 3,80 meter breda komponenter, som till exempel glasrutor, 
fönsterkomponenter eller metallplåtar resp. stenplattor.

Innovativ lyftanordning 

Liftmaster B1 lyftsystem med 2-krets vakuumlyftare

Egenskaper

n Enkel och säker hantering av byggdelar upp till 180 kg

n Stabil konstruktion

n Stativet kan roteras och tiltas

n Enkelt montage av byggelement 

n Idealisk för transport på företaget och på byggarbetsplatsen

n Kan enkelt fällas samman, får plats i varje kombi

n Mycket kompakt och lättmanövrerad

n Anpassad för standarddörrar

n Höjdjusteringen ställbar med vev

n 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) ·  Vikt 20 kg

Specifikationer

Längd  1,3 m 

Bredd  0,8 - 1,1 m 

Höjd  1,95 m 

Artikel nr BO 88.01
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Manuellt lyfthjälpmedel
Denna innovativa manuella lyftare behöver ingen elektrisk pump och är därför mycket flexibel och användbar på 
många sätt. Tack vare tvåkrets vakuumsystem, reservtank, en låg tryckindikator och därtill vakuummätare, erbjuds 
stor säkerhet. Detta manuella lyftverktyg kännetecknas av en kompakt och lättviktig konstruktion.  Den användes 
bl.a tillsammans med Liftmaster B1 för transport av gods. Den kan även användas separat. För detta ändamål är den 
utrustad med kranöglor; två typer av kranarmar (vertikalt roterbar 360° och horisontellt tippbar 90°) finns också som 
extra tillbehör. Utöver detta, kan lyfthjälpmedlet även användas för att hantera laster i kundprojekt.

 Bärkraft max. 180 kg · Vikt ca. 20 kg · Dimension 910 mm x 510 mm x 100 mm · Vridbar 360 ° · Tippbar 90 °

Artikel nr

BO B18DM4
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Innovativ lyftanordning  Liftmaster B2
Trenden inom arkitekturen går idag allt mer i riktning mot riktigt stora glasytor och även andelen av värmeskyddsglas som består av 3-glas 
ökar mer och mer. Det är naturligtvis en stor utmaning för alla som bearbetar och monterar glaskomponenter: förr kunde två personer utan 
problem bära en glaskomponent, men idag är glaskomponenterna så tunga, att man knappast längre kan transportera dem för hand på fabriken 
eller på byggplatsen. Med sin Liftmaster B2 har Bohle nu utvecklat en innovativ lyft- resp. transportanordning med vars hjälp en enda person 
enkelt och säkert kan transportera resp. hantera upp till 320 kilo tunga och max. 3,80 meter breda komponenter, som till exempel glasrutor, 
fönsterkomponenter eller metallplåtar resp. stenplattor.

Egenskaper

n Transport och montage av lufttäta material med en vikt upp till 320 kg och en bredd upp till 2,80 
m, såsom glaskivor, fönsterelement, sten- och metallskivor  

n Anslutning med en standard Wood´s Powr-Grip® MRT4 vakuumlyft (tillbehör BO W32DA4) via 
snabbkopplingssystem

n Upprepad användning av lyfthjälpmedel (Liftmaster, kran, etc.) möjlig 

n Justerbar längd från 1,700 mm upp till 2,560 mm för olika behov av appliceringar 

n Totalbredd endast 825 mm tillåter passage genom standarddörrar även med större material  

n Övre lyftposition 2,000 mm (med extra förlängning 2,200 mm) 

n Stativet kan tippas för transport i en standard van, även med inredning 

n Front eller sidolyft från transportstativ eller pålastning på transportstativ 

n Lastning från en maskin eller skärbord eller pålastning efter bearbetning

n Övertagande av last från en kran utan nödvändigheten av verktyg 

n Montage av byggelement (t.ex. skjutdörr, fönster) och räckessystem 

n Horisontell transport och hantering av tunnt glas med förlängningsarm  

n Transport och montage av branddörrar 

n Transport och montage av prefabricerade väggar

n Transport av plast, sten, betong, aluminium och keramiska skivor, 
laminatskivor, plåtar, etc. 

Tillbehör

Förlängning för att höja lyftposition 
till 2,200 mm · Luftgummihjul  · 
Ytterligare motvikter för tunga, 
överhängande element 

Specifikationer

Total höjd utan vakuumlyft 1987 mm 

Total höjd utan vakuumlyft, med förlängning 2170 mm 

Total bredd  825 mm 

Total längd (min/max) 1733 / 2583 mm 

min. glastjocklek  3 mm 

max glashöjd ingen begränsning - mm 

Skivlängd  3800 mm 

Max. belastning  320 kg 

Arbetstemperatur  -9 / +40 °C 

Vikt utan vakuumlyft, inkl. motvikter ~ 230 kg 

Motvikter  3 x 25 kg 

Artikel nr BO 88.02
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Tillbehör Liftmaster B2

Förlängning
Stativförlängning för höjning av övre lyftposition till 2.200 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 88.021 200 mm

Luftgummihjul
Luftgummihjul för utvändigt bruk

Artikel nr Beskrivning · Säljenhet

BO 88.022 Luftgummihjul · 2 styck

Motvikter
Ytterligare motvikter för tunga, överhängande element 

Artikel nr Beskrivning · Vikt

BO 88.023 Motvikter · 25 kg

Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare Bärkraft 320 kg
Med 3 olika konfigurationer, 360° rotation och 90° tilt, ger denna Powr-Grip® vakuumlyftare en mångsidighet och 
flexibilitet på verkstaden och på byggarbetsplatsen. Som alla Powr-Grip® vakuumlyftare som Bohle erbjuder, har 
denna lyftare största säkerhet med tvåkrets vakuumsystem. Lyftkraft 320 kg

Specifikationer Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare

Bärkraft  320 kg 

Antal sugplattor  4 

Tiltning  90 ° 

Roterar  360 ° 

Artikel nr BO W32DA4
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Specifikationer Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare

Bärkraft  320 kg 

Antal sugplattor  4 

Tiltning  90 ° 

Roterar  360 ° 

Artikel nr BO W32DA4

04 Skyddsmaterial
Skydd av färdiga enheter
Bohle erbjuder produkter för skydd av hörnor, kanter och ytor av färdiga enheter för att undvika skador under transport.

Hörnskydd av trä
Med inbyggd sugare  ø 120 mm · skyddshörn vid transport av glas · avsedd för glas, plast, metall, belagda träskivor, 
marmor, etc.

 Sugplatta ø 120 mm

Artikel nr Skivtjocklek

BO 5007654 max. 60 mm

BO 5007652 max. 30 mm
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Glasning
Glasning - betyder ett brett spektra av 
aktiviteter relaterade till arbete med 
glas, fönster och bågar.  
 
Detta börjar med skärning, isättning av 
rutor och karmar,såväl som måttagning 
och inkluderar även blyglasning. Repa-
rationsglasning och fönsterunderhåll 
kommer att fortsätta vara viktigt även i 
framtiden.  

För dessa konstant ökande arbetsfält 
finner ni i detta kapitel väl anpassade 
kvalitetsverktyg för att uppnå önskat 
slutresultat.



|
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01 Mätverktyg
Mätverktyg för glasanalyser
Moderna utvecklingar gör ny teknik nödvändig. Våra elektroniska mätinstrument kan fastställa olika uppbyggnad på enheten. Dessa högkvalitativa 
verktyg från Bohle gör det smidigt för en glasmästare eller besiktningsman att bestämma glastjocklek, dimension på glas etc. Med de formbara 
schablonerna kan besvärliga former mätas.

Mätinstrument i förvaringsväska
Innehåller: 
· GlassBuddy® Plus, för planglas analyser 
· Merlin-Laser, glastjockleksmätare av plast med laserdiod 
· Merlin TGI, härdglasmätare för identifiering av härdat glas 
· TinCheck®, för testning av tennsida 
· glasbeläggningsdetektor 
· glastjockleksmätare (160 x 66 x 5 mm) 
· GlassCheck, för mätning av totaltjocklek 
· inkl. transportväska med inredning 
· Betydande besparing mot att köpa alla instrument separat!

Artikel nr Beskrivning

BO 5164765 Väska med instrument

BO 5164764 Tomväska

Detta set innehåller följande artiklar:
BO 5164601 Merlin TGI 1 styck
BO 5164615 TinCheck® 1 styck
BO 5164700 Merlin Laser 1 styck
BO 5164755 Bohle GlassBuddy® Plus 1 styck
BO 5164801 Glass Check 1 styck
BO 6164805 Beläggningsdetektor 1 styck
BO 5164900 Glastjockleksmätare 1 styck
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Mätverktyg Bohle GlassBuddy®

Multi-begåvningen för exakt analys av planglas. Oavsett det är enkelglas, laminerat eller isolerglas, antingen isatt eller ej - på sekunden ger 
laser teknologin information om glastjocklek, enhetens konfiguration, beläggning, folier och exakt position av folien. I ett enda instrument. 
GlassBuddy® från Bohle. Ett verktyg som gör allt. · Ingår i leverans: GlassBuddy® · förvaringsväska · bruksanvisning · program för analysier PC (på 
USB-sticka) · micro USB kabel A/B

Specifikationer Bohle GlassBuddy® Basic Bohle GlassBuddy® Plus

Beskrivning Bohle GlassBuddy® Basic Bohle GlassBuddy® Plus 

Enkelglas  ja  ja 

Enhetligt lamellglas  ja  ja 

Enhetligt laminerat säkerhetsglas  ja  ja 

Enhetligt flerskiktslamell  ja  ja 

Enhetligt flerskiktslamell som brandskyddsglas  nej  ja 

2-glas isolerruta av 2 enkelglas  ja  ja 

2-glas isolerruta med lamellglas  ja  ja 

2-glas isolerruta med laminerat säkerhetsglas  ja  ja 

2-glas isolerruta med flerskiktslamell  nej  ja 

2-glas isolerruta med med flerskiktslamell som brandskyddsglas  nej  ja 

3-glas isolerruta av 3 enkelglas  ja  ja 

3-glas isolerruta med lamellglas  ja  ja 

3-glas isolerruta med laminerat säkerhetsglas  ja  ja 

Identifikation av mellanskikt  ja  ja 

Identifikation av position och tjocklek på mellanskikt  ja  ja 

Grafisk visning av mätning  ja  ja 

PC-mjukvara m.grafisk visning  ja  ja 

Uppdatering mjukvara online  ja  ja 

Flerspråkig  ja  ja 

Mätområde max. 50 mm max. 100 mm 

Artikel nr BO 5164760 BO 5164755

Artikel nr Beskrivning

BO 5164760 Bohle GlassBuddy® Basic

BO 5164755 Bohle GlassBuddy® Plus
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Mjukvara uppgradeing från GlassBuddy® Basic till GlassBuddy® Plus
Vänligen sänd in er GlassBuddy® för uppgradering av programvaran. 

Artikel nr

BO 5164761 Mjukvara uppgradeing från GlassBuddy® Basic till GlassBuddy® Plus

Mätverktyg Merlin Laser
För analysering av glasade enheter · laserdiod med sofistikerad 
mätelektronik · tryck på knappen för omgående mätning · exakt mätning 
från bara en sida (oberoende av ljus) ·mäter glastjocklek såväl som 
distanslist på 2- och 3-glas enheter · indikerar PVB folie och gjutlamell 
på laminerade enheter · batteridrift · låg batteriåtgång · för belagda glas, 
skottsäkra glas, multi-isolerglas, etc.

 Laser klass: ofarlig laser klass 2/3a · Material: precisions tillverakad 
av plast · Garanti 12 månader

Artikel nr Skala · Manual

BO 5164700 Tyska · Tyska

BO 5164701 Engelska · Engelska

BO 5164702 Engelska · Spanska

BO 5164703 Engelska · Italienska

BO 5164704 Franska · Franska

BO 5164705 Tyska · Holländska

Glastjockleksmätare
Mäter glastjocklekar från 2 till 25 mm såväl som distanslist (upp till 24 mm) på två-glas isolerrutor · även användbar 
för monterade fönster · fungerar via reflektioner i glasskivan

 Material: plast

Artikel nr Beskrivning

BO 5164900 Glastjockleksmätare

BO 5164901 private label version med kundlogo, en färg

BO 5164902 private label version med kundlogo, två färger
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Bohle GlassCheck
GlassCheck är avsedd för mätning av den totala glastjockleken hos 
skivor eller isolerglas i monterat skick. Tjocklekar på upp till 120 mm kan 
mätas med detta verktyg, som har en inbyggd optisk glastjockleksmätare. 
Enskilda skivor kan läsas av (2 till 25 mm). · Tips: · FRån 100 styck möjligt 
med egen logo.

 Längd 315 mm · Bredd 270 mm

Artikel nr

BO 5164801

Härdglasmätare Merlin TGI
I läderfodral med batteriladdare · utrustad med laddningsbart batteri · direkt visas om ett glas är härdat eller ej · 
fungerar även på 2-glas enheter

 Material: plast · Garanti 12 månader

Artikel nr

BO 5164601 Merlin TGI

Mätverktyg Bohle TinCheck® för identifiering av tennbadsida
Det innovativa mätinstrumentet TinCheck® identifierar tennbadsida på floatglaset på ett snabbt och pålitligt sätt. Genom att använda den senaste 
teknologin, har Bohle lyckats att elliminera missvisningar som med konventionella mätinstrumnet beträffande ljuskänslighet eller kort livslängd 
på lampan. Användningen av elektronikkomponenter i senaste LED-generationen gör det möjligt att få rätt resultat med TinCheck® i den grafiska 
displayen redan vid den första mätningen. Lägg bara handmätaren mot glasytan och tryck på startknappen. Dispalyen visar omedelbart resultatet 
under några sekunder.

Egenskaper

·  Innovativ testare för   
 tennbadssida 
·  Senaste LED-mätteknologi 
·  Endast en mätning krävs 
·  Tre visningsmöjligheter 
·  Lång livslängd på lampa 
·  Låg energiförbrukning

Artikel nr Beskrivning

BO 5164615 TinCheck®



215För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

06

Gl
as

nin
g

Detektor för att bestämma „Low-E“ beläggning
För identifiering och bestämmande av beläggningssida på enkelglas eller två-glas enheter. Vid kontroll av 2-glas 
enheter, måste mätningen göras från båda sidor för att bestämma var beläggningen är.

Artikel nr

BO 6164805 Beläggningsdetektor

Detektor för att bestämma tennsida
För vissa applikationer inom glasbearbetningen är det nödvändigt att veta vilken sida som legat mot tennbadet vid 
floatglas tillverkningen · detta är lätt att bestämma med Bohle´s tennside-detektor · speciellt användbar vid glas 
fusing · drivs av 4 standard „AA“ batterier · inklusive batterier och manual.

Artikel nr Beskrivning

BO 5164612 Detektor

BO 5164611 Reservlampa

Flexibel formschablon
För modellskärning av glas · idealisk vid reparation av bågformiga fönster och dörrar · lämplig för in- och utvändig 
form · fixering på glaset med sugkoppar BO 670.5 (beställes separat) ·Behov: 3st för 90cm, 6st för 180cm 

 Material: tillverkad av flexibelt metallband

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5140509 90 cm · 40 mm

BO 5140518 180 cm · 40 mm

Sugkopp hållare
För formschablon BO 51 405 09 / BO 51 405 18 · för fastsättning på glas

Artikel nr Beskrivning

BO 670.5 Sugkopp hållare

BO 519.5 Reservgummiplatta
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Mätverktyg för byggplatsen
I detta kapitel hittar ni högkvalitativa prisvärda mätinstrument som hjälper er vid montage och byggnationer. Från laser-distansmätare till korslaser, 
dessa användbara hjälpmedel är avsedda för perfekt mätning av rum och exakt montage av fönster, skjutdörrar, etc. 

Laseravståndsmätare
Smidig avståndsmätare i fickformat med tydlig display. · Kompakt hjälpreda, idealisk för inomhusbruk. Snabba och exakta mätningar med en 
knapptryckning, för ett bekvämt handhavande.

 Mätområde 0,05 - 50 m · Mätnoggrannhet 1,5 mm · IP-kapslingsklass IP54 · Batterier 2xAA · Arbetstemperatur -10°C - +50°C · Dimension 
114 x 47 x 32 mm · Vikt 130 g · Garanti 24 månader

Ingår i leverans:
1 styck Bältesväska
1 styck Handögla
2 styck Batterier
1 styck Manual snabbstart

Egenskaper

·  Utstakning av avstånd med   
 tidigare lagrade mätlängder med  
 hjälp av utstakningsfunktionen 
·  Addition och subtraktion av   
 mätvärden. 
·  Automatisk beräkning av ytor och  
 volymer 
·  Tydlig och belyst display 
·  Avståndsmätningar upp till 50 m 
·  Beräkning av diagonalerna i   
 ett rum med hjälp av min.-/max.- 
 mätningen 
·  Multifunktionellt ändstycke 
·  Fördröjd aktivering av   
 mätningarna med hjälp av timer

Artikel nr Beskrivning

BO 5164070 Laseravståndsmätare



217För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

06

Gl
as

nin
g

Linjelaser
Automatisk avvägning för extremt skarpa laserlinjer. · Kompakt och byggpraxisinriktad linjelaser som övertygar med en absolut ren 
linjeåtergivning. Produkten är mycket enkel och intuitiv att använda men har trots det en mängd värdefulla funktioner. Ett idealiskt hjälpmedel vid 
inredningssnickeri: montering av byggkomponenter, uppsättning av innerväggar eller golv- och väggarbeten.

 Vikt 400 g · Arbetsradie utan lasermottagare 10 m · Arbetsradie med lasermottagare 50 m · Självavvägningsområde horisontellt 3° · 
Självavvägningsområde vertikalt 3° · Nivelleringsnoggrannhet 3 mm / 10 m · Laser klass: II · Laserdiod 2 x 635 nm · Gångtid 6 h · Batterier 3 x AA · 
Arbetstemperatur 0°C - 45°C · Stativgänga 5/8“ & 1/4“ · IP-kapslingsklass IP54 · Garanti 24 månader · Bredd på laserlinje vid 8 m : 3 mm

Ingår i leverans:
1 styck Väska
1 styck Provningsintyg
1 styck Måltavla
3 styck Batterier
1 styck Multifunktionsadapter
1 styck Manual snabbstart
1 styck Ministativ / adapter

Egenskaper

·  Snabb och exakt självavvägning  
 med den magnetdämpade   
 pendeln. 
·  Fastställer lutning genom att slå  
 av självavvägningen 
·  Separerad omkoppling av   
 laserdioderna. 
·  Batteristatus indikator för byte av  
 batteri i tid 
·  Arbete i skarpt ljus och på   
 stora avstånd i kombination med  
 lasermottagare. 
·  Undvikande av mätfel tack vare  
 varningssignal när man lämnar  
 självavvägningsområdet. 
·  En horisontell laserlinje för   
 avvägning 
·  En vertikal linje för justering av  
 riktning 
·  Montage med alla vanliga stativ  
 och hållare med magnetisk   
 adapter 
·  360° -spårlinje med stativ

Artikel nr Beskrivning

BO 5164040 Linjelaser

BO 5164041 Stativ · 75 - 286 cm

BO 5164042 Stativ

BO 5164043 Förbindningsskruv för stativ

BO 5164044 Multifunktions adapter för BO 5164040

BO 5164051 Laserglasögon

BO 5164052 Målplatta
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Korslinjelaser
360°-linjelaser med 3 vertikala och 4 horisontella laserlinjer för krävande inomhussnickeri. · Linjelasern avbildar horisontella och vertikala linjer i 
ett område på 360° till alla sidor. Man får perfekta raka linjer runtom och räta vinklar för arbete med väggar, golv och tak.Snabb självavvägning av 
laserlinjerna inom 3 sekunder mot alla sidor. Ett tillförlitligt och exakt arbetsverktyg som sparar tid - för varje professionell inredningssnickare.

 Arbetsradie utan lasermottagare 10 m · Arbetsradie med lasermottagare 50 m · Självavvägningsområde horisontellt 2,5° · 
Självavvägningsområde vertikalt 2,5° · Nivelleringsnoggrannhet 2 mm / 10 m · Laser klass: II · Laserdiod 7 x 635 nm, 1 x 650 nm · Exakthet i 
90°-vinkeln 1,5 mm · Gångtid 5 h · Batterier 3 x AAA · Arbetstemperatur -10°C - +40°C · Stativgänga 5/8“ · Vikt 1700 g · Garanti 24 månader · 

Ingår i leverans:
1 styck Väska
3 styck Batterier
1 styck Provningsintyg
1 styck Laserglasögon
1 styck Manual snabbstart

Egenskaper

·  Snabb och exakt självavvägning  
 med den magnetdämpade   
 pendeln. 
·  Tre horisontella laserlinjer som  
 tillsammans bildar en linje som  
 går 360° runt. 
·  Fyra vertikala laserlinjer i  
 rätvinklig placering för exakt   
 inriktning av byggkomponenter. 
·  Separerad omkoppling av   
 laserdioderna. 
·  Arbete i skarpt ljus och på   
 stora avstånd i kombination med  
 lasermottagare. 
·  Undvikande av mätfel tack   
 vare varningssignal när man   
 lämnar självavvägningsområdet. 
·  Positionering av lasern och   
 lodrät upp- och nedlodning med  
 lodpunkten.

Artikel nr Beskrivning

BO 5164050 Korslinjelaser

BO 5164041 Stativ · 75 - 286 cm

BO 5164042 Stativ

BO 5164043 Förbindningsskruv för stativ

BO 5164044 Multifunktions adapter för BO 5164040

BO 5164051 Laserglasögon

BO 5164052 Målplatta

Stativ
Med snabb och precis höjdinställning med vev · Stativet har ett stort höjdinställningsområde med veven, snabbt 
och exakt. Tack vare dess vikt så fungerar den med linjelaser såväl som rotationslaser. Den integrerade spärren och 
tvärstag garanterar hög stabilitet. Mittröret har dessutom plats för lasermätinstrument

 För BO 5164040 + BO 5164050 · Höjd max. 286 cm · Gänga 5/8“ · Vikt 3,5 kg · Garanti 24 månader

Artikel nr

BO 5164041 Stativ
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Digitalt vattenpass
Idealiskt för köksinredningsarbete och fönstermontage tack vare kompakta mått. · Det digitala vattenpasset levererar exakta mätresultat 
i grad och millimeter. Med längden 60 cm passar DL1 mycket bra för inriktning av köksinredning och inbyggnad av fönster och dörrar. Den 
förstärkta aluminiumprofilen hos det digitala vattenpasset garanterar en felfri uppläggning på arbetsstycket, både horisontellt och vertikalt. Den 
användarvänliga displayen är lätt att läsa av i varje position tack vare belysningen, som kan kopplas till eller ifrån. Vid mätningar över huvudhöjd 
vrids displayen med automatiskt, vilket minimerar avläsningsfel.

 Dimension 600x21x50 mm · Mätområde 4x90° · Mätnoggrannhet 0,2° · Avläsning 0,1° · Batterier 2 x AAA · Arbetstemperatur -10°C - +50°C · 
Lagringstemperatur -20° - +70°C · Garanti 24 månader

Ingår i leverans:
2 styck Batterier
1 styck Väska
1 styck Manual snabbstart

Egenskaper

· Med horisontal- och vertikal-libell 
·  Med förstärkt aluminiumprofil 
·  Tydlig display, som vrids med   
 automatiskt vid mätningar över  
 huvudhöjd 
·  Redan förkalibrerat 
·  För absolut- och relativmätningar 
·  Mätvärden kan frysas med 
 Hold-knappen

Artikel nr Beskrivning

BO 5164060 utan magnet

BO 5164061 med magnet

Meterstock Bohle
gjord av bokträ · högkvalitativa länkar · Made in Germany

 Längd 2 m · Utförande mm

Artikel nr

BO 5106002



220 Ni hittar våra priser i prislistan eller i Online Shop.

Rullmåttband
Alla måttband är enligt standard klass II för „European standards“ för vikt och mått.

Rullmåttband Bohle
Plasthus · vitt band · automatisk återgång · justerbar ändhake

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5106308 3,5 m · 16 mm

Rullmåttband Stanley
Plasthus · gult måttband · automatisk retur · justerbar ändhake · låsfunktion · med bältesclip

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5107003 3 m · 13 mm

BO 5107005 5 m · 19 mm

Rullmåttband Lufkin „Ultralok“
Slagsäkert, kromat plasthus · gult måttband · automatisk retur · justerbar ändhake · låsfunktion · bältesclip

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5106400 3 m · 13 mm

BO 5106405 5 m · 19 mm

BO 5106408 8 m · 19 mm

Rullmåttband Lufkin
Kromat plasthus · gult måttband · automatisk retur · justerbar ändhake

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5106403 3 m · 13 mm
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Rullmåttband Stanley
Powerlock · gult måttband · justerbar ändhake · metallhus med låsknapp

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5106013 3 m · 12,7 mm

BO 5106014 5 m · 19 mm

Rullmåttband Stanley
Panoramic

 Utförande med fönster

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5106015 3 m · 12,7 mm

Rullmåttband „DIANA“
Plasthus · gult måttband · återknapp · justerbar ändhake · med bältesclips

Artikel nr Längd · Bredd

BO 5106303 3,5 m · 13 mm

BO 5106305 5 m · 13 mm
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02 Glasningstillbehör
Bär- och distansklossar
Allting ni behöver för att genomföra ett proffesionellt arbete kan ni hitta här: bär- och distansklossar, korktassar för lagring, stifttråd och mycket 
mer - och naturligtvis av den välkännt höga Bohle kvalitén.

Plastklossar (1000 lösa i kartong)
Tillverkade av testat och fogmasse-resistent material · den speciella ytstrukturen och stadig undersida gör dem 
idealiska för olika ändamål · designen på klossen garanterar jämnt underlag · Tillverkade i enlighet med tekniska 
riktlinjer nr 3 enligt ”Klossning av glasenheter”.

 Belastning per kloss 300 kg · Förpackningsenhet 1000 styck

Artikel nr Längd · Bredd · Tjocklek · Färg

BO 5120001 100 mm · 20 mm · 1 mm · vit

BO 5120002 100 mm · 20 mm · 2 mm · röd

BO 5120003 100 mm · 20 mm · 3 mm · grön

BO 5120004 100 mm · 20 mm · 4 mm · gul

BO 5120005 100 mm · 20 mm · 5 mm · blå

BO 5120006 100 mm · 20 mm · 6 mm · svart

BO 5120061 100 mm · 22 mm · 1 mm · vit

BO 5120062 100 mm · 22 mm · 2 mm · röd

BO 5120063 100 mm · 22 mm · 3 mm · grön

BO 5120064 100 mm · 22 mm · 4 mm · gul

BO 5120065 100 mm · 22 mm · 5 mm · blå

BO 5120066 100 mm · 22 mm · 6 mm · svart

BO 5120011 100 mm · 24 mm · 1 mm · vit

BO 5120012 100 mm · 24 mm · 2 mm · röd

BO 5120013 100 mm · 24 mm · 3 mm · grön

BO 5120014 100 mm · 24 mm · 4 mm · gul

BO 5120015 100 mm · 24 mm · 5 mm · blå

BO 5120016 100 mm · 24 mm · 6 mm · svart

BO 5120021 100 mm · 26 mm · 1 mm · vit

BO 5120022 100 mm · 26 mm · 2 mm · röd

BO 5120023 100 mm · 26 mm · 3 mm · grön

BO 5120024 100 mm · 26 mm · 4 mm · gul

BO 5120025 100 mm · 26 mm · 5 mm · blå

BO 5120026 100 mm · 26 mm · 6 mm · svart

BO 5120071 100 mm · 28 mm · 1 mm · vit

BO 5120072 100 mm · 28 mm · 2 mm · röd

BO 5120073 100 mm · 28 mm · 3 mm · grön

BO 5120074 100 mm · 28 mm · 4 mm · gul

BO 5120075 100 mm · 28 mm · 5 mm · blå

BO 5120076 100 mm · 28 mm · 6 mm · svart
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Artikel nr Längd · Bredd · Tjocklek · Färg

BO 5120031 100 mm · 30 mm · 1 mm · vit

BO 5120032 100 mm · 30 mm · 2 mm · röd

BO 5120033 100 mm · 30 mm · 3 mm · grön

BO 5120034 100 mm · 30 mm · 4 mm · gul

BO 5120035 100 mm · 30 mm · 5 mm · blå

BO 5120036 100 mm · 30 mm · 6 mm · svart

BO 5120041 100 mm · 34 mm · 1 mm · vit

BO 5120042 100 mm · 34 mm · 2 mm · röd

BO 5120043 100 mm · 34 mm · 3 mm · grön

BO 5120044 100 mm · 34 mm · 4 mm · gul

BO 5120045 100 mm · 34 mm · 5 mm · blå

BO 5120046 100 mm · 34 mm · 6 mm · svart

BO 5120051 100 mm · 40 mm · 1 mm · vit

BO 5120052 100 mm · 40 mm · 2 mm · röd

BO 5120053 100 mm · 40 mm · 3 mm · grön

Plastklossar (500 lösa i kartong)
Tillverkade av testat och fogmasse-resistent material · den speciella ytstrukturen och stadig undersida gör dem 
idealiska för olika ändamål · designen på klossen garanterar jämnt underlag · Tillverkade i enlighet med tekniska 
riktlinjer nr 3 enligt ”Klossning av glasenheter”.

 Belastning per kloss 300 kg · Förpackningsenhet 500 styck

Artikel nr Längd · Bredd · Tjocklek · Färg

BO 5120054 100 mm · 40 mm · 4 mm · gul

BO 5120055 100 mm · 40 mm · 5 mm · blå

BO 5120056 100 mm · 40 mm · 6 mm · svart

BO 5120081 100 mm · 42 mm · 1 mm · vit

BO 5120082 100 mm · 42 mm · 2 mm · röd

BO 5120083 100 mm · 42 mm · 3 mm · grön

BO 5120084 100 mm · 42 mm · 4 mm · gul

BO 5120085 100 mm · 42 mm · 5 mm · blå

BO 5120086 100 mm · 42 mm · 6 mm · svart

BO 5120091 100 mm · 44 mm · 1 mm · vit

BO 5120092 100 mm · 44 mm · 2 mm · röd

BO 5120093 100 mm · 44 mm · 3 mm · grön

BO 5120094 100 mm · 44 mm · 4 mm · gul

BO 5120095 100 mm · 44 mm · 5 mm · blå

BO 5120096 100 mm · 44 mm · 6 mm · svart

BO 5120101 100 mm · 46 mm · 1 mm · vit

BO 5120102 100 mm · 46 mm · 2 mm · röd

BO 5120103 100 mm · 46 mm · 3 mm · grön

BO 5120104 100 mm · 46 mm · 4 mm · gul

BO 5120105 100 mm · 46 mm · 5 mm · blå

BO 5120106 100 mm · 46 mm · 6 mm · svart

BO 5120111 100 mm · 50 mm · 1 mm · vit

BO 5120112 100 mm · 50 mm · 2 mm · röd

BO 5120113 100 mm · 50 mm · 3 mm · grön

BO 5120114 100 mm · 50 mm · 4 mm · gul

BO 5120115 100 mm · 50 mm · 5 mm · blå

BO 5120116 100 mm · 50 mm · 6 mm · svart

BO 5120121 100 mm · 56 mm · 1 mm · vit

BO 5120122 100 mm · 56 mm · 2 mm · röd

BO 5120123 100 mm · 56 mm · 3 mm · grön

BO 5120124 100 mm · 56 mm · 4 mm · gul

BO 5120125 100 mm · 56 mm · 5 mm · blå

BO 5120126 100 mm · 56 mm · 6 mm · svart



224 Ni hittar våra priser i prislistan eller i Online Shop.

Plastklossar Förp 100 styck)
Tillverkade av testat och fogmasse-resistent material · den speciella ytstrukturen och stadig undersida gör dem 
idealiska för olika ändamål · designen på klossen garanterar jämnt underlag · Tillverkade i enlighet med tekniska 
riktlinjer nr 3 enligt ”Klossning av glasenheter”.

 Belastning per kloss 300 kg · Förpackningsenhet 100 styck

Artikel nr Längd · Bredd · Tjocklek · Färg

BO 5122001 100 mm · 20 mm · 1 mm · vit

BO 5122002 100 mm · 20 mm · 2 mm · röd

BO 5122003 100 mm · 20 mm · 3 mm · grön

BO 5122004 100 mm · 20 mm · 4 mm · gul

BO 5122005 100 mm · 20 mm · 5 mm · blå

BO 5122006 100 mm · 20 mm · 6 mm · svart

BO 5122301 100 mm · 24 mm · 1 mm · vit

BO 5122302 100 mm · 24 mm · 2 mm · röd

BO 5122303 100 mm · 24 mm · 3 mm · grön

BO 5122304 100 mm · 24 mm · 4 mm · gul

BO 5122305 100 mm · 24 mm · 5 mm · blå

BO 5122306 100 mm · 24 mm · 6 mm · svart

BO 5122601 100 mm · 26 mm · 1 mm · vit

BO 5122602 100 mm · 26 mm · 2 mm · röd

BO 5122603 100 mm · 26 mm · 3 mm · grön

BO 5122604 100 mm · 26 mm · 4 mm · gul

BO 5122605 100 mm · 26 mm · 5 mm · blå

BO 5122606 100 mm · 26 mm · 6 mm · svart

BO 5123001 100 mm · 30 mm · 1 mm · vit

BO 5123002 100 mm · 30 mm · 2 mm · röd

BO 5123003 100 mm · 30 mm · 3 mm · grön

BO 5123004 100 mm · 30 mm · 4 mm · gul

BO 5123005 100 mm · 30 mm · 5 mm · blå

BO 5123006 100 mm · 30 mm · 6 mm · svart

BO 5123401 100 mm · 34 mm · 1 mm · vit

BO 5123402 100 mm · 34 mm · 2 mm · röd

BO 5123403 100 mm · 34 mm · 3 mm · grön

BO 5123404 100 mm · 34 mm · 4 mm · gul

BO 5123405 100 mm · 34 mm · 5 mm · blå

BO 5123406 100 mm · 34 mm · 6 mm · svart

BO 5124002 100 mm · 40 mm · 2 mm · röd

BO 5124003 100 mm · 40 mm · 3 mm · grön

BO 5124004 100 mm · 40 mm · 4 mm · gul

BO 5124005 100 mm · 40 mm · 5 mm · blå

BO 5124006 100 mm · 40 mm · 6 mm · svart
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Träkloss Längd 80 mm Bredd 6 - 26 mm
Tillverkade av specialbehandlat hårdträ · lagom hård · skadar inte glas och kanter · tillverkad enligt tyska 
glasningsregler · Tillverkade i enlighet med tekniska riktlinjer nr 3 enligt ”Klossning av glasenheter”.

 Förpackningsenhet 100 styck

Artikel nr Längd · Bredd · Tjocklek · Färg

BO 5151202 80 mm · 12 mm · 2 mm · röd

BO 5150602 80 mm · 6 mm · 2 mm · röd

BO 5150603 80 mm · 6 mm · 3 mm · grön

BO 5150604 80 mm · 6 mm · 4 mm · gul

BO 5150605 80 mm · 6 mm · 5 mm · blå

BO 5150801 80 mm · 8 mm · 1 mm · neutral

BO 5150802 80 mm · 8 mm · 2 mm · röd

BO 5150803 80 mm · 8 mm · 3 mm · grön

BO 5150804 80 mm · 8 mm · 4 mm · gul

BO 5150805 80 mm · 8 mm · 5 mm · blå

BO 5151201 80 mm · 12 mm · 1 mm · neutral

BO 5151203 80 mm · 12 mm · 3 mm · grön

BO 5151204 80 mm · 12 mm · 4 mm · gul

BO 5151205 80 mm · 12 mm · 5 mm · blå

BO 5152001 80 mm · 20 mm · 1 mm · vit

BO 5152002 80 mm · 20 mm · 2 mm · röd

BO 5152003 80 mm · 20 mm · 3 mm · grön

BO 5152004 80 mm · 20 mm · 4 mm · gul

BO 5152005 80 mm · 20 mm · 5 mm · blå

BO 5152006 80 mm · 20 mm · 6 mm · svart

BO 5152201 80 mm · 22 mm · 1 mm · vit

BO 5152202 80 mm · 22 mm · 2 mm · röd

BO 5152203 80 mm · 22 mm · 3 mm · grön

BO 5152204 80 mm · 22 mm · 4 mm · gul

BO 5152205 80 mm · 22 mm · 5 mm · blå

BO 5152206 80 mm · 22 mm · 6 mm · svart

BO 5152401 80 mm · 24 mm · 1 mm · vit

BO 5152402 80 mm · 24 mm · 2 mm · röd

BO 5152403 80 mm · 24 mm · 3 mm · grön

BO 5152404 80 mm · 24 mm · 4 mm · gul

BO 5152405 80 mm · 24 mm · 5 mm · blå

BO 5152406 80 mm · 24 mm · 6 mm · svart

BO 5152601 80 mm · 26 mm · 1 mm · vit

BO 5152602 80 mm · 26 mm · 2 mm · röd

BO 5152603 80 mm · 26 mm · 3 mm · grön

BO 5152604 80 mm · 26 mm · 4 mm · gul

BO 5152605 80 mm · 26 mm · 5 mm · blå

BO 5152606 80 mm · 26 mm · 6 mm · svart
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Träkloss Längd 80 mm Bredd 28 - 32 mm
Tillverkade av specialbehandlat hårdträ · lagom hård · skadar inte glas och kanter · tillverkad enligt tyska 
glasningsregler · Tillverkade i enlighet med tekniska riktlinjer nr 3 enligt ”Klossning av glasenheter”.

 Förpackningsenhet 100 styck

Artikel nr Längd · Bredd · Tjocklek · Färg

BO 5152801 80 mm · 28 mm · 1 mm · vit

BO 5152802 80 mm · 28 mm · 2 mm · röd

BO 5152803 80 mm · 28 mm · 3 mm · grön

BO 5152804 80 mm · 28 mm · 4 mm · gul

BO 5152805 80 mm · 28 mm · 5 mm · blå

BO 5152806 80 mm · 28 mm · 6 mm · svart

BO 5153001 80 mm · 30 mm · 1 mm · vit

BO 5153002 80 mm · 30 mm · 2 mm · röd

BO 5153003 80 mm · 30 mm · 3 mm · grön

BO 5153004 80 mm · 30 mm · 4 mm · gul

BO 5153005 80 mm · 30 mm · 5 mm · blå

BO 5153006 80 mm · 30 mm · 6 mm · svart

BO 5153201 80 mm · 32 mm · 1 mm · vit

BO 5153202 80 mm · 32 mm · 2 mm · röd

BO 5153203 80 mm · 32 mm · 3 mm · grön

BO 5153204 80 mm · 32 mm · 4 mm · gul

BO 5153205 80 mm · 32 mm · 5 mm · blå

BO 5153206 80 mm · 32 mm · 6 mm · svart

Träkloss Längd 30 mm Bredd 4 mm
Tillverkade av specialbehandlat hårdträ · lagom hård · skadar inte glas och kanter · tillverkad enligt tyska 
glasningsregler · Tillverkade i enlighet med tekniska riktlinjer nr 3 enligt ”Klossning av glasenheter”.

 Förpackningsenhet 1000 styck

Artikel nr Längd · Bredd · Tjocklek · Färg

BO 5150402 30 mm · 4 mm · 2 mm · röd

BO 5150403 30 mm · 4 mm · 3 mm · grön

BO 5150404 30 mm · 4 mm · 4 mm · gul

BO 5150405 30 mm · 4 mm · 5 mm · blå
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Transparanta klossar av plast
Transparanta klossar av plast · för användning vid montage av 
helglasduschar, helglaspartier, speglar eller andra glasningar

Artikel nr Längd · Bredd · Tjocklek · Förpackningsenhet · Beskrivning

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 styck

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 styck

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 styck

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 styck

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 styck

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 styck

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 styck

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 styck

BO 5121011 200 styck · Set med 25 styck vardera 1,2,3,4,5,6,8 och 10 mm 

Transparanta klossar av plast på rulle
Transparenta klossar av plast att kapas i önskad längd  · för användning vid 
montage av helglasduschar, helglasväggar, speglar eller andra glasningar.

Artikel nr Längd · Bredd · Tjocklek

BO 5121002R 5 m · 6 mm · 2 mm

BO 5121003R 5 m · 6 mm · 3 mm

BO 5121004R 5 m · 6 mm · 4 mm
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Set för verkstaden Transparanta klossar av plast
Transparanta plastklossar av plast · för användning vid montage av duschar, speglar, köksglas etc. Set BO 5122000 i 
ett praktiskt magasin gör att du allttid har rätt kloss till hands.

 Längd 50 mm · Bredd 6 mm · Storlek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm · Säljenhet set 100 styck

Artikel nr

BO 5121000

Glasningsklossar Plinto
Plinto montagekloss har många användningsområden. Montage och invägning av fönster, dörrar etc. blir mycket 
enkelt tack vare höjdinställningen. Plinto finns i två storlekar med höjdjustering 8/12 eller 13/20 mm.

 Beskrivning justerbar

Artikel nr Justerbart område

BO 5121100 8 - 10 mm

BO 5121101 13 - 10 mm

Smådelsmagasin Förvaring 21 olika fack
Högkvalitativ plastmodell. Transparant lock med två trycken. Tätt mellan avdelare och lock. Ergonomiskt handtag. 
Avdelare kan tas ur och fackstorlek justeras.

 Utv. dimension 320 x 270 x 50 mm · Fackstorlek 55 x 45 x 50 mm · Lagringsutrymme justerbar 21 styck

Artikel nr

BO 5122000



229För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

06

Gl
as

nin
g

Distansprofil utan skyddstejp
Självhäftande på en sida · på rulle · tidsbesparande utan avlägsnande av någon skyddstejp · Made in Germany · 
Premium kvalité

Artikel nr Bredd · Tjocklek · Längd · Förpackningsenhet · Färg

BO 5006203 6 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · vit

BO 5006208 6 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · svart

BO 5006303 6 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · vit

BO 5006308 6 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · svart

BO 5006403 6 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · vit

BO 5006408 6 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · svart

BO 5006503 6 mm · 5 mm · 25 m · 250 m · vit

BO 5006508 6 mm · 5 mm · 25 m · 250 m · svart

BO 5009203 9 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · vit

BO 5009208 9 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · svart

BO 5009303 9 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · vit

BO 5009308 9 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · svart

BO 5009403 9 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · vit

BO 5009408 9 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · svart

BO 5009503 9 mm · 5 mm · 10 m · 100 m · vit

BO 5009508 9 mm · 5 mm · 10 m · 100 m · svart

BO 5012203 12 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · vit

BO 5012208 12 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · svart

BO 5012303 12 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · vit

BO 5012308 12 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · svart

BO 5012403 12 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · vit

BO 5012408 12 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · svart
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Korktassar

Korktassar Premium med skum-häftämne
Finns i dimension 16.2 x 17.5mm, stansade på rulle á 10,000 eller bulk i kartong á 6,000 (stansade skum mot skum).

Artikel nr Tjocklek · Säljenhet

BO 5105150 3 mm · rulle 10.000 styck 

BO 5105160 4 mm · rulle 10.000 styck 

BO 5105151 3 mm · kartong 6.000 styck 

BO 5105161 4 mm · kartong 6.000 styck 

Korktassar Premium självhäftande
Stansade på rulle med skyddspapper.

 Förpackningsenhet 10.000 styck

Artikel nr Tjocklek · Längd · Bredd

BO 5105170 2 mm · 18 mm · 18 mm

BO 5105180 3 mm · 18 mm · 18 mm

BO 5105190 4 mm · 18 mm · 18 mm

Träkil
Hårdträ

 Förpackningsenhet 50 styck

Artikel nr Tjocklek · Längd · Bredd

BO 5162002 2/15 mm · 100 mm · 20 mm

Stifttråd

 Förpackningsenhet bunt á 2 kg

Artikel nr Tjocklek · Längd

BO 5101114 1,1 mm · 14 mm

BO 5101217 1,2 mm · 17 mm
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Glasstift
Galvaniserat stål · med huvud

Artikel nr Tjocklek · Längd · Säljenhet

BO 5105225 1,4 mm · 25 mm · 1 kg

BO 5105230 1,6 mm · 30 mm · 1 kg

BO 5105235 1,8 mm · 35 mm · 2,5 kg

Förpackningsmaterial

Bubbelfolie
För packetering och skydd av tavlor, speglar

 Tjocklek 60 µ · Observera! Varje rulle måste skickas som separat försändelse.

Artikel nr Bredd · Längd

BO 3901800 1,2 m · 100 m

BO 3901804 1,5 m · 100 m

BO 3901805 1 m · 50 m

Sträckfilm utan handtag
100 mm bred x 150 m lång · kartong med 10 rullar utan handtag · klibbar inte, men fastnar perfekt · idealisk för att 
linda in inramningar, speglar bunta ihop metallprofiler mm.

 Bredd 100 mm · Längd 150 m

Artikel nr Förpackningsenhet

BO 3901603 rullar 10

Dispenser
Dispenser för sträckfilm, bredd 100 mm, avsedd för BO 3901603

Artikel nr

BO 3901606
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Sträckfilm och Dispenser

 Färg transparent · Bredd 500 mm · Längd ~300 m · Tjocklek 20 µ · Diameter kärna 50 mm

Artikel nr

BO 3901650 Sträckfilm

BO 3901604 Dispenser

Packtejp „Vorsicht Glas“
För packetering och varning av glasade förmål, text „Vorsicht Glas“ · Skrift på följande språk: Tyska, engelska, 
spanska, franska, italienska, holländska

 Bredd 50 mm · Längd 66 m

Artikel nr

BO 3702350 Packtejp „Vorsicht Glas“

Packtejp av PVC
Användes med tapehållarer BO 37 025 60 · starkt häftande · inner diameter 76 mm

 Bredd 50 mm · Längd 66 m · Diameter kärna 76 mm

Artikel nr

BO 3702550

Handhållare tejp
Kraftig metall-plast konstruktion · justerbar avrivning · enhandsgrepp, för packetering av alla slag.

Artikel nr

BO 3702560
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Hörnskydd

Hörnskydd Economy

Artikel nr Glastjocklek · Skänkellängd · Färg · Säljenhet

BO 5105060 3 - 4 mm · 40 mm · transparent · 100 styck

BO 5105061 5 - 6 mm · 47 mm · transparent · 100 styck

BO 5105062 8 - 10 mm · 58 mm · transparent · 100 styck

BO 5105070 3 - 4 mm · 40 mm · transparent · 4000 styck

BO 5105071 5 - 6 mm · 47 mm · transparent · 2500 styck

BO 5105072 8 - 10 mm · 58 mm · transparent · 1250 styck

BO 5105073 11- 12 mm · 50 mm · svart · 1000 styck

Hörnskydd Premium
Glasskydd som kan återanvändas många gånger · tillförlitligt skydd mot stötar · för 8-10 mm glas · 100 styck per förp.

Artikel nr

BO 5100810
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Inramning

Tavelhängare

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

 Diameter 30 mm · Innehåll 100 styck

Artikel nr

BO 3300030

Dubbelhäftande tejp, stor, 19 mm bredd

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

Permanent häftämne · 76 mm kärndiameter · för fixering och fastsättning av foton och trycksaker · ålderbeständig · 
50 meter per rulle · bredd 19 mm

 Bredd 19 mm · Rullar á 50 m

Artikel nr

BO 3702519
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Bensticka

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

Gjord av ben · för förbättring av ramvax

 Bredd 16 cm

Artikel nr

BO 3200200

Filmoplast P 90 4 cm brett

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

Självhäftande vit, rivfast falspapper för fixering av original på passepartout eller försegling · fri från trä · lösbar med 
vatten från papper vid förvaring i normalklimat · BAM testad · papper med häftämne utan skydd: pH värde 7,8

 Bredd 40 mm · Rullar á 50 m

Artikel nr

BO 3702506

Filmoplast P 90 2 cm brett

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

1 kart · självhäftande vit, rivfast falspapper för fixering av original på passepartout eller försegling · fri från trä · 
lösbar med vatten från papper · BAM testad · papper med häftämne utan skydd: pH värde 7,8

 Bredd 20 mm · Rullar á 50 m

Artikel nr

BO 3702501
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Filmoplast P 90 plus 2 cm brett

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

1 kart · syrafri, självhäftande specialpapper (vit, rivfast och träfri) · utmärkt häftförmåga · för fixering av foton eller 
trycksaker på passepartot eller baksidesförsegling på en inramning · 50 g/m²

 Bredd 20 mm · Rullar á 50 m

Artikel nr

BO 3702510

Filmoplast P 2 cm brett

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

1 ask · självhäftande, transparant, hudtunnt specialpapper för reparation av spruckna papper och trycksaker · 
tillverkat i enlighet med senaste kunskapen om bevaring av cellulosafiber · BAM testad (Az.3.3/8352/90) · Papper 
med häftämne utan skydd, åldringsbar: pH värde 8.4

 Bredd 20 mm · Rullar á 50 m

Artikel nr

BO 3702500

Filmoplast SH (Textil shirting)

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

Bokbindningsväv, självhäftande på en sida, vit för maskning av oljemålningar eller passepartouts · miljövänlig · 
biologist uppbyggd · lösningsmedelfri, ph-neutral, åldersbeständigt akrylatlim

 Bredd 30 mm · Rullar á 25 m

Artikel nr

BO 3702507
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Rombiska stift stor

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

 Innehåll 4000 styck · Längd 12,7 mm

Artikel nr Beskrivning · Storlek · Säljenhet

BO 3700952 Rombiska stift, stora · 12,7 mm · 4000 styck

Trekantstift liten

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

 Innehåll ask 2700 styck

Artikel nr Beskrivning · Storlek · Säljenhet

BO 3700955 Trekantstift, små · 11 mm · 2700 styck

Mjuka stift för Elpa

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

avsedda för Elpa FXM och Elpa FP-XM

Artikel nr

BO 3701212 Flexi Point bleck · säljenhet 2080 styck.
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Frammaster stiftpistol

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

Framemaster är en handstiftpistol med vändbart magasin för 10 mm (glasningsstift) eller 16 mm (ramningsstift) platta 
stålstift · islagskraften kan justeras med ställskruv.

Artikel nr Beskrivning

BO 3701100 Framemaster stiftpistol

BO 3701110 stift 10 mm · 5000 st/ask (Glaziers Points) 

BO 3701116 stift 16 mm · 3000 st/ask (Framers Points)

Hakplatta

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

Skruvas i sidan på träramen · tavelwiren/Perlon wire träs genom öglan, som ör avrundad för att skydda wiren, och 
knytes · parvis förpackad, hakplattan levereras med skruv

Artikel nr Storlek

BO 3800100 liten 12 x 50 mm

BO 3800101 stor 12 x 90 mm

Papperstejp för baksidor

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

Stark papperstejp · starkt häftämne · för baksidor · speciellt avsedd för lackerade lister på vilka blötremsor ej fäster · 
50 mm bred, 50 m längd

 Bredd 50 mm · Rullar á 50 m

Artikel nr

BO 3702250
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Papperstejp

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

Syrafri · 60 g papperskvalité · för dammtät montage av bildramar · lätt gummerad, bokbindarkvalité

 Rullar á 200 m · Bredd 40 mm

Artikel nr Färg

BO 3702140 brun

BO 3702040 vit

Spray 77 universallim

Observera:
Ni hittar mer inramnings-
produkter på vår websida 

www.bohle-group.com

För limning av skärbordsfilt · fäster omedelbart, blöter ej igenom · värme och åldringsbeständig · fri från fluorocarbon 
som drivgas · En burk räcker till ca 5m² 

Artikel nr Innehåll

BO 3202070 500 ml



|
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03 Handverktyg
Klosshöjare
För daglig användning. För att enkelt och fackmannamässigt hantera glasningar.

Klosshöjare Economy trä
Gjord av trä, utan räfflor · Made in Germany

 Bredd 70 mm · Längd 280 mm

Artikel nr

BO 5165000 Klosshöjare

Klosshöjare Premium plast
Gjord av slagtålig plast · solid · blå · greppvänligt handtag · extra stabil · Made in Germany

 Bredd 74 mm · Längd 280 mm

Artikel nr

BO 5165301 Klosshöjare

Klosshöjare Premium plast med trähandtag
Gjord av plast · med trähandtag

 Bredd 66 mm · Längd 275 mm

Artikel nr

BO 5165400 Klosshöjare

Klosshöjare Premium plast med trähandtag XL
Gjord av grå plast · med trähandtag

 Bredd 68 mm · Längd 290 mm

Artikel nr

BO 5165401 Klosshöjare
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Klosshöjare Premium med trähandtag
Metal · slipad · med fasad spets · stämjärnsskaft · för lossning av glaslister · listbrytare · Made in Germany

 Bredd 80 mm · Längd 285 mm

Artikel nr

BO 5165200 Klosshöjare

Klosshöjare Premium Läderklätt handtag
Metall · slipad · fasad framkant · för lösgöring av fogar, glaslister och delning av träkloss mm · läderklätt handtag · 
Made in Germany

 Bredd 80 mm · Längd 242 mm

Artikel nr

BO 5165100 Klosshöjare

Kittknivar
Bohle’s produktsortiment av kittknivar med olika typer av bladformer är anpassade för alla behov.

Kittkniv Premium „DON CARLOS“ med rygg
Spetsig · genomgående blad · ljust trähandtag · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd · Bredd

BO 5162300 110 mm · 28 mm

Kittkniv Premium „DON CARLOS“ med rygg
Spetsig · gemongående blad · svart, polerat trähandtag · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd · Bredd

BO 5162301 110 mm · 28 mm
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Kittkniv Premium spetsig med genomgående klinga
Spetsig · polerat genomgående blad · svart polerat trähandtag · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd · Bredd

BO 5162400 105 mm · 27 mm

Kittkniv Economy
Spetsig · polerat · ej genomgående blad · brunpolerat handtag · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd · Bredd

BO 5162200 90 mm · 26 mm

Kittkniv fransk modell
Med rygg · fransk design · konvex, polerat blad · ej genomgående blad · brunpolerat trähandtag · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd · Bredd

BO 5163100 100 mm · 35 mm

Kittkniv med genomgående klinga
Med trubbig, böjt, polerat, genomgående blad · brunt, polerat trähandtag · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd · Bredd

BO 5162600 95 mm · 18 mm

BO 5162628 95 mm · 28 mm

Kittkniv Schweiz design
Schweiz design · med sned spets, polerat blad · brunt, polerat handtag · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd · Bredd

BO 5162500 87 mm · 18 mm

Kittkniv Svensk design 
Svensk design · med sned spets, polerat genomgående blad · brunt, polerat trähandtag · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd · Bredd

BO 5162100 110 mm · 26 mm
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Glasmästarkniv Premium
Glasmästarkniv av hög kvalité · Rostfritt stål · med plasthandtag · kraftigt utförande · Made in USA

Artikel nr Bladlängd · Bredd

BO 5165501 85 mm · 60 mm

Glasmästarkniv Economy Vetro Craft
Rostfritt stål · med plasthandtag

Artikel nr Bladlängd · Bredd

BO 5165503 90 mm · 62 mm

Huggknivar
Ett säkert och bra verktyg för att ta bort hårt kitt på fönsterbågar. Se även vår kittrensningsmejsel BO 53 012 00 i kapitel glasskärning, glasborrar, 
glassågar

Huggkniv Economy plasthandtag
Med blå plasthandtag · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd · Bredd

BO 5164000 95 mm · 30 mm

Huggkniv Premium „DON CARLOS“ plasthandtag
Med plasthandtag · smitt blad · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd · Bredd

BO 5164200 100 mm · 38 mm
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Huggkniv Premium „DON CARLOS“ Läderklätt handtag
Med läderklätt handtag · smitt blad · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd · Bredd

BO 5164300 100 mm · 38 mm

Huggkniv Economy Läderklätt handtag
Läderklätt handtag · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd · Bredd · Tjocklek

BO 5164100 100 mm · 30 mm · 5 mm

Blyknivar
Ett oumbärligt verktyg för traditionell blyglasning. Olika bladformer gör att dessa knivar passar för olika arbeten inom konstglas.

Blykniv Economy
Prisvärd blykniv · Ljust träskaft · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd

BO 5102300 100 mm

Blykniv Premium
Blykniv av hög kvalité · Svart, träskaft med blyinlägg · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd

BO 5102200 100 mm
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Blykniv Premium „DON CARLOS“
Ljusfärgat trähandtag med blyinlägg · smitt blad · Made in Germany

Artikel nr Beskrivning · Bladlängd

BO 5102400 ljusfärgat trähandtag · 100 mm

BO 5102404 grönt plasthandtag · 100 mm

Blykniv Premium „DON CARLOS“
Trähandtag med blyinlägg · Ljusfärgat trähandtag med blyinlägg · smitt blad · Made in Germany

Artikel nr Beskrivning · Bladlängd

BO 5102401 ljust trähandtag med blyinlägg · 100 mm

BO 5102403 svart trähandtag med blyinlägg · 100 mm

Blykniv Månskäreform Economy
Månskäreform · ljusfärgat trähandtag · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd

BO 5102500 100 mm

Blykniv Månskäreform Premium „DON CARLOS“
Månskäreform · ljusfärgat trähandtag · Made in Germany

Artikel nr Bladlängd

BO 5102501 100 mm

Blykniv Skärformad
Sickel-format blad · trähandtag med metallinlägg

Artikel nr Bladlängd

TG 2507 70 mm
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Glasmästarhammare
Här finner ni ett urval av hammare för olika ändamål. Fler hammare finns i vår tilläggskatalog.

Glasmästarhammare spetsig
Med kil och slipat huvud · polerat skaft av ask · Made in USA

Artikel nr

BO 5102000 Glasmästarhammare

Glasmästarhammare trubbig
Utan kil · båda sidor trubbiga · träskaft

Artikel nr

BO 5102001 Glasmästarhammare

Simplex hammare med två utbytbara slag
Slag och skaft enkelt utbytbart · slaghuvuden och träskaft är fastsatta i en gjutjärnskropp med insexskruv

 Diameter Slagyta 30 mm · Längd huvud 90 mm · Total längd 300 mm · Längd på skaft 262 mm

Artikel nr

BO 5105118 Simplex hammare med två utbytbara slag

Hammare
Svart hammarhuvud · träskaft

 Vikt 300 g

Artikel nr

BO 5104030 Hammare

Gummiklubba
Skaft av ask · plan slagyta på båda sidor

 Hårdhet på slaghuvud 90° Shore

Artikel nr

BO 5104100 Gummiklubba
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Tänger
I vårt omfattande program av glasverktyg finner ni även ett urval av „KNIPEX“ tänger.

Hovtång „KNIPEX“
Svart lackerad · slipad huvud · kraftig · precisionstillverkad · slitstark · utmärkt viktfördelning · Made in Germany

 Längd 180 mm

Artikel nr

BO 5104218 Hovtång „KNIPEX“

Kniptång „KNIPEX“
Svart lackerad · slipat huvud · stark · precisionstillverkad · god utväxling · Made in Germany

 Längd 220 mm

Artikel nr

BO 5104322 Kniptång „KNIPEX“

Sidavbitare „KNIPEX“
Svensk design · härdade bitkäftar · PVC-belagda handtag · polerat huvud · Made in Germany

 Längd 160 mm

Artikel nr

BO 5104416 Sidavbitare „KNIPEX“

Fjäderklämma
Med fiberklädd käft · för att låsa glaslinjalen eller vid isolerrutetillverkning

 Längd 150 mm

Artikel nr

BO 5000103 Fjäderklämma
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Knivar och reservblad

Brytbladskniv Premium Olfa
Original Olfa kvalitetskniv · bladskena av rostfritt stål · levereras med 3 Olfa blad

 Bredd 18 mm

Artikel nr Beskrivning · Bladbredd · bladlåsning

BO 5141300 Brytbladskniv · 18 mm

BO 5141301 Brytblad OLFA · 18 mm · 10 styck

BO 3002018 Brytblad · 18 mm · 10 styck

Brytbladskniv Proffs med automatisk laddning
stabil brytkniv · automatisk bladväxling · gummibelagt handtag förhindrar glidning · räfflad låsning · integrerat 
magasin med 3 blad · Levereras med 4 blad

 Bladbredd 18 mm · bladlåsning

Artikel nr

BO 3002006 Proffsbrytkniv med automatisk laddningsfunktion

Brytbladskniv Economy
Med metallhållare för bladen och stopp · inklusive 18 mm brytblad

Artikel nr Beskrivning · Bladbredd · bladlåsning

BO 3002003 Brytbladskniv · 18 mm 

BO 3002005 Brytbladskniv · 18 mm 

BO 3002018 Brytblad · 18 mm · 10 styck

Brytbladskniv
Med bladstopp · med ett blad · i plast ask

Artikel nr Bladbredd · Beskrivning · bladlåsning

BO 3002000 Brytbladskniv · 18 mm

BO 3002001 Brytbladskniv · 9 mm

BO 3002018 Brytblad · 18 mm · 10 styck

BO 3002009 brytblad · 9 mm · 10 styck
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Kniv med trapetsblad hopfällbar
Denna trapetsblad-kniv är ovärderlig för alla byggplatser. Tack vare en klok hopfällning är den säker att förvara i byxfickan · med bladmagasin

 Längd 100 mm

Egenskaper

·  Exakt bladhållare för bra arbeten 
·  Glidhämmande aluminiumhus 
·  Vanlig mekanik 
·  Ergonomisk desig 
·  Fasta trapetsblad av högvärdigt  
 klingstål 
·  Snabbväxelmekanism för bladen 
·  Inbyggt bladmagasin med 3   
 reservblad

Artikel nr Beskrivning

BO 3003000 Kniv med trapetsblad

BO 3003001 Reservblad · 10 styck

Simplex kniv
Gjord av aluminium · extra skarp, spetsigt blad · för skruvbart blad · med aluminium handtag eller aluminium handtag 
med plastöverdrag + skyddshylsa

Artikel nr Handtag

BO 3001900 Aluminiumhandtag med plastöverdrag

BO 3001901 Aluminiumhandtag med plastöverdrag och skyddshylsa

BO 3001902 Reservblad · 100 styck

Specialkniv med blad
För borttagande av härdat lim efter limning av facetter · även lämplig för delning av blyprofiler och skärning av 
skyddsfilmer · det smala bladet gör det lätt åtkomligt · med knivskydd · för skärning av folier

Artikel nr Beskrivning

BO 5142000 Specialkniv med blad

BO 5142001 Reservblad · 10 styck
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Separeringskniv
Skärformad · med invändig egg · brunpolerat handtag · för delning av limmade enheter

 Bladlängd 80 mm

Artikel nr

BO 5141400 Separeringskniv

Glasskrapa Premium „Martor“
Metall · med bladskydd · plast handtag · utbytbara blad · för renskrapning av hårda UV-limrester från glasytor · även 
för svårtåtkomliga hörn · Made in Germany

 Bladbredd 40 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5141000 Glasskrapa

BO 5141001 Rakblad Persona · 100 styck

BO 5141001E för BO 5141000, BO 5141700 och BO 3002007 · ask 10 styck

Mini glasskrapa
För att enkelt tabort överflödigt lim, etiketter och annat skräp · Tillverkad av hållbar plast · med utbytbart blad

 Bredd 40 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 3002007 Mini glasskrapa

BO 5141001 Rakblad Persona · 100 styck

Glasskrapa „Martor“
Gjord av plast · med bladskydd · utbytbara blad · Made in Germany

 Bladbredd 44 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5166000 Glasskrapa

BO 5166100 Reservblad · 10 styck

Glasskrapa
Kraftigt utförande · plasthandtag · med bladskydd · för borttagning av film och limrester

 Bladbredd 100 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5141100 Glasskrapa

BO 5141101 Reservblad · 100 styck
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Geringstång Premium “Löwe“
Med geringsstopp för 45° skär · för att klippa olika tätningsprofiler, gummiprofiler och packningar av trä eller plast · 
Made in Germany

 Ytfinish blank zink

Artikel nr Beskrivning

BO 5109700 Geringstång

BO 5109701 Reservblad

Blad till glasskrapor
Rostskyddade

 Tjocklek 0,2 mm

Artikel nr Bredd · Beskrivning · Säljenhet

BO 5166544 44 mm · lösa · 250 styck

BO 5166560 60 mm · lösa · 250 styck

BO 5166580 80 mm · lösa · 250 styck

BO 5166581 100 mm · lösa · 250 styck

BO 5166860 10 Blad i ask, 1 hållare 60 mm

Mässingsskydd

Artikel nr Bredd · För

BO 5166644 44 mm · BO 5166544

BO 5166660 60 mm · BO 5166560

BO 5166680 80 mm · BO 5166580

BO 5166681 100 mm · BO 5166581

Specialblad 43 mm
För tekniska ändamål · 3 runda hål

 Bredd 43 mm · Tjocklek 0,2 mm

Artikel nr Beskrivning · Säljenhet

BO 5141002 Specialblad · 100 styck

Reservblad Premium „Personna“ 40 mm
Högkvalitativa märkesblad med rygg · Precisionsslipning för lång livslängd · Varje blad emballerat för att skydda 
eggen · Avsedda, för bl.a glasskrapor BO 5141100, BO 5141700, BO 3002007

 Bredd 40 mm

Artikel nr Beskrivning · Säljenhet

BO 5141001 Rakblad Persona · 100 styck
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Reservblad 44 mm
För glasskrapa BO 5166001

 Bredd 44 mm

Artikel nr Beskrivning · Säljenhet

BO 5166100 Reservblad · 10 styck

Reservblad
För Simplex (Art. nr. BO 3001900) och schablonkniv (Art. nr. BO 3001901)

Artikel nr Beskrivning · Säljenhet

BO 3001902 Reservblad · 100 styck

Trapetsblad
För universalkniv Art. nr. BO 51 051 11 · för universalkniv · Blad för skärkniv (100)

 Längd 53 mm · Tjocklek 0,45 mm · Höjd 18,9 mm · Förpackningsenhet styck 10

Artikel nr

BO 3001004

Reservblad
För brytknivar

Artikel nr Beskrivning · Bladbredd · Säljenhet

BO 3002018 Brytblad · 18 mm · 10 styck

BO 3002009 brytblad · 9 mm · 10 styck
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Verktygsset- och väskor
En bra lärling behöver bra verktyg. Bohle´s högkvalitativa verktyg hjälper till att göra arbetet väl utfört . Proffsigt arbete kan endast utföras med 
proffesionella verktyg.

Startset i proffskavalité
En 34-delar komplett utrustning för lärlingar i proffskvalité

Artikel nr

BO SET26

Detta set innehåller följande artiklar:
BO 5109803 Stanley allt-i-allo verktygsväska 1 styck
BO 5017509 KEVLAR® PowerGrab KEV4 1 par
BO 5007509 Handledsskydd 2 styck
BO 5000.0 Silberschnitt® 5000 oljeglasskärare 1 styck
BO 027 Silberschnitt® skärolja 1 flaska
BO 5104700 Kraftform skruvmejsel set 6-delar 1 set
BO 5165501 Glasmästarkniv 1 styck
BO 5162400 Kittkniv 1 styck
BO 5162600 Kittkniv 1 styck
BO 5164000 Huggkniv 1 styck
BO 5102300 Blykniv 1 styck
BO 5165200 Klosshöjare 1 styck
BO 5165301 Klosshöjare 1 styck
BO 5164900 Glastjockleksmätare 1 styck
BO 3002003 Proffs brytkniv 18 mm 1 styck
BO 5102000 Glasmästarhammare 1 styck
BO 5102001 Glasmästarhammare 1 styck
BO 5104030 Hammare 1 styck
BO 5105118 Simplex hammare med två utbytbara slag 1 styck
BO 5141500 Pensel 1 styck
BO 5105113 Metallsåg 1 styck
BO 5008120 Glasbryttång 1 styck
BO 5104218 Hovtång „KNIPEX“ 1 styck
BO 5105115 Syl med rund klinga 1 styck
BO 5166860 Blad till glasskrapor 1 ask
BO 5106308 Rullmåttband 1 styck
BO 5166301 Silikonspackel 1 styck
BO 5104900 Patronspruta Original „COX“ 1 styck
BO 5007614 Skyddsglasögon 1 styck
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Verktygsset
För lärlingar · 19 delar

Artikel nr

BO 5109901

Detta set innehåller följande artiklar:
BO 5104700 Kraftform skruvmejsel set 6-delar 1 set
BO 5102300 Blykniv 1 styck
BO 5162600 Kittkniv 1 styck
BO 5162800 Kittkniv 1 styck
BO 5164000 Huggkniv 1 styck
BO 5165501 Glasmästarkniv 1 styck
BO 5165200 Klosshöjare 1 styck
BO 5165000 Klosshöjare 1 styck
BO 5008120 Glasbryttång 1 styck
BO 5008300 Kröjseltång Knipex 1 styck
BO 5102000 Glasmästarhammare 1 styck
BO 5104030 Hammare 1 styck
BO 5007700 Handlapp gummi 1 styck
BO 5106204 Rullmåttband 1 styck

Stanley allt-i-allo verktygsväska
Gjord av 600 Denier nylon · med förstärkt plastbotten och justerbara 
skulderremmar · ett flertal invändiga- och utvändiga fickor för diverse 
lagring · flexibel bärrem och separat dokumentfack

 Dimension 410 x 220 x 250 mm

Artikel nr

BO 5109803 Stanley allt-i-allo verktygsväska

Kraftform skruvmejsel set 6-delar
Skruvmejslar med Lasertip® rundklinga för bättre grepp · levereras inkl.rack · för spår- och krysskruv

 Innehåll : Spårmejsel 0,5 x 3,0 x 80 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, kryssmejsel 
Pozidrive 1 x 80 mm, PZ 2 x 100 mm

Artikel nr

BO 5104700 Kraftform skruvmejsel set 6-delar
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Pryl
Med rund klinga · träskaft · slagplatta

 Bladlängd 100 mm · Diameter 6,5 mm

Artikel nr

BO 5105115 Syl med rund klinga

Metallsåg
För att förnya slitsar i diamantborr · med trähandtag · bygel av runt stål · förnicklad · med fast universellt sågblad för 
jämn kapning av alla förekommande material

 Längd 290 mm · Tänder per cm: 10

Artikel nr Beskrivning

BO 5105113 Metallsåg

BO 5105114 PUK universalsågblad 1 · 12 styck
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Stiftapparater

Pointix stiftapparat
Pointix stiftapparat är en stiftapparat som kan användas med både 
trekants- och rombiska stift. Den är robust och enkel att använda. Stiften 
laddas i magasinet och säkras med spännbygeln. 

Artikel nr Beskrivning

BO 3700970 Pointix stiftapparat

Rombiska stift

 Bredd 11 mm · Förpackningsenhet 2000 styck

Artikel nr

BO 3700972 Rombiska stift

Trekantstift

 Bredd 11 mm · Förpackningsenhet 2000 styck

Artikel nr

BO 3700975 Trekantstift



|

257För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

06

Gl
as

nin
g

04 Rengöring
Rengöringsmaterial
Bohle erbjuder rätt rengöringsprodukt för all nersmutsning. För efterföljande behandlingar finner ni ett stort urval av produkter i kapitel 
„Ytbehandlingsskydd“.

Bohle citrus glasputsmedel med egen etikett
Den idealiska reklamen för er verksamhet: Bohle glasputsmedel på flaska 
med egen etikett avsedd för er slutkund! 

Observera: 
· Skicka er firmalogo i TIFF eller EPS-format, 300 dpi, samt den adress och 
textinformation ni önskar. 
· Sänd adress- och textinformation som skall tryckas på etiketten till 
privatelabel@bohle.de 
· Definiera ert typsnitt (skicka med om nödvändigt)  
· Vänligen observera att vid bild så blir det 3 mm kant runt om. 
· Observera att texten kan inte utföras mindre än 7 pt. 
· Ni får en pdf-fil i retur för godkännande innan trycket påbörjas.

 Innehåll 500 ml · inkl. Sprayhuvud · Doft frisk citron · 
Förpackningsenhet 40 flaskor · Utspädning behövs ej · Åtgång dryg 
· Rengöringseffekt Hög · Egenskap: Verkar avvisande mot ny smuts · 
Minimum kvantitet 120 flaskor · Etikettstorlek

Artikel nr Beskrivning

BO 5107808 citrus glasputsmedel med egen etikett
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Bohle glasputsmedel med Citrus Power
Bohle proffesionella glasputsmedel med kraftfull citrus, kännetecknas av 
extrem hög effektivitet och en randfri glans. Den är idealisk för fönster, 
speglar, glasmöbler, högglansiga dekorationer, arbetsytor, köksredskap och 
mycket mer.Bohle citrus glasputs lämpar sig även för bostaden, bilrutorna 
och de släta ytor i bilen.  

 Innehåll 500 ml · inkl. Sprayhuvud · Doft frisk citron · 
Förpackningsenhet 40 flaskor · Utspädning behövs ej · Åtgång dryg · 
Rengöringseffekt Hög · Egenskap: Verkar avvisande mot ny smuts 

Artikel nr Beskrivning

BO 5107809 Bohle glasputsmedel med Citrus Power

Glasrengöring Bohle Premium
Idealisk för fönster, speglar, vindrutor och andra glasytor · motverkar 
nedsmutsning · inga ränder · i sprayflaska utan drivmedel · vid köp av en 
kartong (12 flaskor), ingår 3 sprayhandtag · biologisk nedbrytbar 
 
Observera: Ej lämplig för förtvätt vid UV-limning! Endast för putsning efter 
limning!

Artikel nr Innehåll

BO 5107805 flaska 1 liter

BO 5107810 Sprayhuvud
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Glasrengöring Bohle Premium dunk

Artikel nr Innehåll

BO 5107806 dunk 25 liter

BO 5107807 dunk 12 liter

BO 5107803 Tappkran för BO 5107806

BO 5107804 Tappkran för BO 5107807

Bohle Specialrengöring
Idealisk för förtvätt inför glaslimning eller fogning. Bohle specialrengöring rengör och avfettar glas, metall, keramik 
och gummi. Den speciella sammansättningen av rengöraren garanterar nogrann renhet. 
 · Speciellt avsedd för användning vid UV-limning

Artikel nr Innehåll · inkl.

BO 5107910 Pumpflaska, återfyllningsbar 0,25 liter · Sprayhuvud

BO 5107911 Påfyllningsflaska 1 liter

BO 5107912 Refillflaska 27 liter

Glasrengöring Bohle Professional
Kan användas till glas, speglar, vindrutor, plastytor, kakel · för verkstaden 
eller hemmet, i monter eller skyltfönster · inga ränder · miljövänlig drivgas 
· Idealisk för rengöring av glasdelar efter fusing  
 
Observera: Ej lämplig för förtvätt vid UV-limning! Endast för putsning efter 
limning! · Kvantiteter över 600 styck +/- 10%, kan levereras med egen 
etikett!

Artikel nr Beskrivning

BO 5107900 sprayburk 660 ml
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Ceriumhaltig poler-gel
 Cero-Gel är ett högvärdigt polermedel på basis av ceriumoxid - en ren 
naturprodukt. Den kännetecknas av mycket hög avverkningskapacitet 
samt en särskild briljans hos de polerade ytorna. Cero-Gel har utvecklats 
speciellt för fönster- och glasindustrin. Repor, begynnande glaskorrosion 
eller smuts från cement-, betong- eller silikonbeläggningar avlägsnas 
enkelt och säkert. Genom att förstklassiga komponenter används är gelen 
mycket lätt att använda, exakt där den behövs. Manuell applicering med 
lämplig polerduk (mikrofiber). Vid envis smuts/föroreningar eller lättare 
repor rekommenderar vi bearbetning med handhållna maskiner. Den mest 
prisvärda varianten är med Bohle Polerfilt BO 5007901 och en batteridriven 
borrmaskin, eller för större ytor glaspolerare Flex BO 5300809 i 
kombination med filtrondell BO 5300811. Till efterpolering rekommenderar 
vi BO 5008003 Radora Brillant. eller sluttvätta med rent vatten. 

Fördelarna för dig: 
- Behändig aerosolburk 
- Enkel applicering och kan användas direkt 
- Poler-gel - inget dropp, ens på vertikala ytor 
- Kan bearbetas i alla lägen 

360° Kundmålgrupper och användningsområden: 
- Glashantverk och -industri 
- Fönstermontörer 
- Fasadtvättföretag 
- Ytpolering av glas, sten, keramik, natursten 
- Solpanelrengöring 
- Polering av hårfina repor

 Tips: Den optimala polertemperaturen för glasytan är mellan + 50° och 
+ 60° C. För att undvika punktvis överhettning eller brott i glaset, så är det 
lämpligt att kyla med rent kranvatten från t.ex. sprayflaska under själva 
poleringen.

Artikel nr

BO 5008004

Torkpapper Economy 2-skikts 420 sidor
Torkpapper · vit · 2-skikts · Passande dispenser BO 5141616

 Mängd 420 ark, 22 x 38 cm (BxL)

Artikel nr Beskrivning

BO 5141617 Torkpapper
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Torkpapper Economy 2-skikts 1000 sidor
1000 ark · 2-skikts · återvinningsbart · ark 24 x 38 cm (BxL) · 2 x 18 g/m²

 Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Färg

BO 5141621 blå

BO 5141620 vit

Torkpapper Premium 4-skikts 1000 sidor
Torkpapper · 4-skikts · vit · Passande dispenser BO 5141616

 Vikt 4 x 17 g/m² · Mängd 1000 ark, 38 x 38 cm (BxL)

Artikel nr Beskrivning

BO 5141625 Torkpapper

Torkpappershållare
Pappersrullhållare, golvmodell för jumborullar · med hållare för sopsäck. Papper och soppsäck ingår ej.

Artikel nr Beskrivning

BO 5141616 Torkpappershållare

Mikrofiberduk Economy
För randfri rengöring av alla släta och porösa ytor, även utan kemiska hjälpmedel · tvättbar upp till 90°C

 Storlek 40 x 38 cm · Vikt ca. 100 g/m² · Material: fleece material · Förpackningsenhet 10 styck

Artikel nr Färg

BO 5141640 blå

Mikrofiberduk Premium
Industrikvalité av mikrofiberduk för torkning och putsning av behandlade och obehandlade glasytor.

Artikel nr Innehåll

BC 5056000 10 styck

Special UV torkduk
Tygliknande poler- och rengöringsduk · 70% viscose 30% polyester · för borttagande av vätska och fast material från 
repkänsliga ytor · dispenser box om 275 dukar · speciellt lämpad att ta bort limrester efter förhärdningen

 Vikt 50 g/m² · Dukstorlek 40 x 38 cm · Färg vit

Artikel nr Beskrivning

BO 5141630 Special UV torkduk
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Fönstertvättare med Fleece
Fönstertvättare med fleece, lätta att byta ut fleece-överdraget, för allmän tvättning av glasytor.

Artikel nr Bredd · Beskrivning

BO 5553200 35 cm

BO 5553300 45 cm

BO 5553400 Fleece-överdrag · 35 cm

BO 5553500 Fleece-överdrag · 45 cm

Fönstertorkare
Stål, rostfri

Artikel nr Beskrivning · Bredd

BO 5551200 Fönsterskrapa, handtag

BO 5551225 Kanal med gummiblad · 25 cm

BO 5551300 Kanal med gummiblad · 35 cm

BO 5551400 Kanal med gummiblad · 45 cm

Fönstertorkare Economy
Idealisk och prisvärd present till era kunder! · Skrapa för duschkabiner av plast för randfri vattenborttagning. Inklusive 
upphängningshake

 Bredd 23 cm · Säljenhet 25 styck

Artikel nr

BO 5107811

Stålull
Toppkvalité · långa fiber · seg · bra grepp · utmärkta poler- och slipegenskaper · elastisk · lätt delbar

Artikel nr Beskrivning · Finhet

BO 5141634 Papprulle á 100 g · 0

BO 5141635 Papprulle á 200 g · 0

BO 5141605 Papprulle á 100 g · 00

BO 5141601 Papprulle á 200 g · 00

BO 5141631 Papprulle á 100 g · 000

BO 5141632 Papprulle á 200 g · 000

BO 5141636 Spole à 5 kg · 0

BO 5141602 Spole à 5 kg · 00

BO 5141633 Spole à 5 kg · 000

BO 5141637 Spole à 5 kg · 0000
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Pensel
Fin, ljus borst · röd bindning · Made in Germany

 Diameter 42 mm · Borstlängd ca. 60 mm

Artikel nr

BO 5141500 Pensel

Dammborste
Fin, ljusfärgad borst · 1 radig · för förrengöring innan sandblästring

 Borstlängd ca. 55 mm · Storlek 170 x 23 mm

Artikel nr

BO 5141600 Dammborste

Bords-rullborste Fluppi
Glassplitter och annat skräp på skärbordet innebär en risk för repor på nästa glasskiva, men även en skaderisk. 
”Fluppi” rullborste är världens minsta ”dammsugare” och kan fungera utan elektricitet.Dra bara rullborsten längs över 
bordsytan och splitter samlas upp i behållaren. Rullborsten arbetar enligt samma princip som en stor matt-rullborste.
Efter användandet kan den enkelt öppnas och behållaren tömmas.Rullborsten är en oumbärlig hjälp för en optimal 
arbetsyta - även lämplig till brödsmulor och för användning på mattor, bilmattor och mycket mer. 

Artikel nr

TG 070 Bords-rullborste
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05 Skyddsfilm
Reparationsglasningsfilm

Bohle Reparationsglasningsfilm
Bohle reparationsglasningsfilm har utvecklats för att få en kostnadseffektiv och snabb reparation av trasiga fönster, dörrar, skiljeväggar och 
speglar.Den består av en halvstyv och extremt seg polyesterfilm kombinerad med en lösningsmedelsfritt lim som permanent limmar sig fast på 
glaset och ger ett 85% ljusgenomsläpp. Limsidan har ett skyddspapper med ett förtryckt mönster som gör den lätt att skära till lämplig storlek.  

 Rullar á 15 m · Filmtjocklek 175 µm

Egenskaper

·  kan appliceras på några sekunder  
 utan att använda verktyg 
·  mycket säker, ingen risk för   
 glassplitter 
·  gör ingen skada på det visuella  
 intrycket, ingen förlust av dagsljus 
·  har en tredjedel av stålets   
 draghållfasthet för hög säkerhet 
·  tyst, inget störande sågljud  
 eller hammarslag, som t.ex vid   
 reparation av fönster 
· ingen skärning av glas på plats  
 som t.ex vid reparationsglasning  
 med floatglas 
· nästan osynlig -ej inbjudande för  
 tjuvar 
·  helt motståndskraftig mot externa  
 väderleksförhållanden 
·  Idealisk för användning på PVC- 
 bågar och isolerglas

Artikel nr Bredd

BO 6002570 500 mm

BO 6002571 1000 mm
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Alla filmer är belagda med ett absolut transparent limmaterial och garanterar lång livslängd och bubbel-fri vidhäftning av folien och glaset. 
Filmenmonteras lättvindigt på glasets insida. På alla filmer erhålles två års garanti (förutom BO 5105145/46) mot de-laminering, gulning och 
krackelering.

Skyddsfilm

Självhäftande skyddsfilm, blå
Bästa skyddstäckning vid målning, murning eller fasadarbeten · idealisk för säker, snabb täckning av känsliga ytor 
(glas, keramik, trä, PVC och rostfritt stål) · resistent mot vatten, kemiska medel och mekaniska skador

 Rullar á 100 m

Artikel nr Bredd · Längd

BO 5105145 50 cm · 100 m

BO 5105146 100 cm · 100 m

Splitterskyddsfilm, klar
Effektivt glasskydd · skyddar mot åverkan och intrång · polyesterfilm reducerar skador och förstörelse av glasbitar · 
absorberar upp till 98% av UV-strålningen

 Bredd 1,52 m · Filmtjocklek 120 µm

Artikel nr Rullar á

BO 5105143 10 m

BO 5105153 30,5 m

Genomsiktlig skyddsfilm, opakvit
Kan appliceras på vanligt glas till en låg kostnad, ger samma fördelar som normalt „frostat“ glas · den sega filmen 
ger ett bättre skydd mot intrång · absorberar upp till 96% av UV-strålningen

 Bredd 1,52 m · Rullar á 10 m · Filmtjocklek 65 µm

Artikel nr

BO 5105144 Genomsiktlig skyddsfilm, opakvit

Reflekterande film, silver, medium
Reducerar solenergin upp till 70 % · absorberar upp till 98 % av UV-strålningen och skyddar tapeter, möbler och 
textilier

 Bredd 1,52 m · Rullar á 10 m · Filmtjocklek 50 µm

Artikel nr

BO 5105141 Reflekterande film, silver, medium
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Reflekterande film, silver, mörk
Reducerar solenergin upp till 79 % · absorberar upp till 98 % av UV-strålningen och skyddar tapeter, möbler och 
textilier

 Bredd 1,52 m · Rullar á 10 m · Filmtjocklek 50 µm

Artikel nr

BO 5105142 Reflekterande film, silver, mörk

Film likt sandblästring
Högkvalitativ film sandblästrat utseende

 Bredd 1,52 m

Egenskaper

·  Idealisk för eftermontering, som  
 insyningsskydd eller design 
·  för heltäckande eller   
 delbeklädnad av glasytan 
·  Filmen kan skäras ut som 
 dekoration eller som snygga   
 effekter 
·  När den är applicerad på ytan är 
 den svår att skilja från en   
 satinerad eller sandblästrad   
 glasyta 
·  I händelse av skada kan  
 filmen snabbt avlägsnas och   
 återanvändas. 
·  enkelt underhåll 
·  enkel applikation

Artikel nr Bredd · Längd

BO 5105148 1,52 m · 10 m

BO 5105149 1,52 m · 25 m
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Film i etsat utseende
Högkvalitativ film i etsat utseende

 Bredd 1,22 m

Egenskaper

·  Idealisk för eftermontering, som  
 insyningsskydd eller design 
·  för heltäckande eller   
 delbeklädnad av glasytan 
·  Filmen kan skäras ut som 
 dekoration eller som snygga   
 effekter 
·  När den är applicerad på ytan är 
 den svår att skilja från en   
 satinerad eller sandblästrad   
 glasyta 
·  I händelse av skada kan  
 filmen snabbt avlägsnas och   
 återanvändas. 
·  enkelt underhåll 
·  enkel applikation

Artikel nr Bredd · Längd

BO 5105138 1,22 m · 10 m

BO 5105139 1,22 m · 25 m
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06 Fogsprutor
Fogsprutor
Vi erbjuder ett passande verktyg för alla typer av fogningar: från handtryck- via tryckluftsprutor till batteridrivna sprutor.

Patronspruta Original „COX“
Med automatiskt stopp

 För patroner 310 ml

Artikel nr Beskrivning

BO 5104900 Patronspruta Original „COX“

Patronspruta Original „COX“ · halvvagga
Vridbar, halvöppen · robust patenterad konstruktion

 För patroner 310 ml

Artikel nr Beskrivning

BO 5104902 Patronspruta Original „COX“

Patronspruta H40
Proffsversion · lätthanterad och lång livslängd · patronhållare av stål · automatiskt stopp

 För patroner 310 ml

Artikel nr Beskrivning

BO 5105040 Patronspruta H40

Patronspruta H14
Med hus av glasfiber · lätthanterad och lång livslängd · patronhållare av stål · automatiskt stopp

 För patroner 310 ml

Artikel nr Beskrivning

BO 5105014 Patronspruta H14
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Tryckluftspruta
Med reduceringsventil · slutet utförande · steglös matning

 Längd Aluminiumrör 215 mm · Diameter Rör 50 mm · För patroner 310 ml

Artikel nr Beskrivning

BO 5104930 Tryckluftspruta

BO 5104933 Manschettring, plast

Tryckluftspruta
Med reduceringsventil · slutet utförande · med munstycke, munstyckshållare och adapter · steglös matning

 Längd Aluminiumrör 465 mm · Diameter Rör 50 mm · För påse 600 ml

Artikel nr Beskrivning

BO 5104932 Tryckluftspruta

BO 5104933 Manschettring, plast

Handfogspruta
Slutet utförande · steglös matning

 Längd Aluminiumrör 215 mm · Diameter Rör 50 mm · För patroner 310 ml

Artikel nr Beskrivning

BO 5104905 Handfogspruta

BO 5104933 Manschettring, plast

Handfogspruta
Slutet utförande · med plastmunstycke, munstyckshållare och adapter · steglös matning

 Längd Aluminiumrör 405 mm · Diameter Rör 50 mm · För påse 600 ml

Artikel nr Beskrivning

BO 5104908 Handfogspruta

BO 5104909 Adapter plast för påsar

BO 5104933 Manschettring, plast

Munstyckshållare
Passar till fogsprutor · för munstycke BO 51 049 15 - BO 51 049 19

 Material: plast

Artikel nr

BO 5104914 Munstyckshållare
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Specialmunstycke
Passar i fogsprutor avsedda för påsar

 Material: plast · Förpackningsenhet 10 styck

Artikel nr

BO 5104913 Specialmunstycke

Adapter för plastmunstycken
Adaptern kan användas i fogsprutor avsedda för påsar för att kunna använda normala patronmunstycken · passar i 
munstyckshållare BO 51 049 14

 Material: plast

Artikel nr

BO 5104920 Adapter för plastmunstycken

Munstycken
Rund

 För Munstyckshållare BO 5104914 · Material: plast · Förpackningsenhet 10 styck

Artikel nr Färg · Diameter · Beskrivning

BO 5104915 vit · 6 mm

BO 5104916 blå · 9 mm

BO 5104917 röd · 13 mm

BO 5104918 grå · för avskärning

BO 5104919 svart · slanganslutning

Patronkniv
För öppning av patroner · skär av munstycken med ett rent skär

Artikel nr Beskrivning

BO 5166400 Patronkniv
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Silikonspackel

Silikonspackel Vulkolan
För utjämning av fogar, ljusbrun

 Längd 90 mm · Bredd 90 mm · Tjocklek 5 mm · Material: Vulkolan

Artikel nr Beskrivning

BO 5166301 Silikonspackel

Silikonspackel av specialplast ej fastklibbande 
Nummer 568

 Längd 85 mm · Bredd 80 mm · Tjocklek 7 mm · Material: av specialplast ej fastklibbande 

Artikel nr

BO 5166303 Silikonspackel
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07 Skyddsmaterial
Handskar
Här handlar det om er säkerhet och hälsa. Det är därför Bohle´s program av skyddsmaterial valts ut med omsorg. Anskaffa bra kvalité till mycket 
bra priser.

PowerGrab KEVLAR® KEV Thermo
Hållbara handskar för kall väderlek finns äntligen att tillgå från pålitliga PowerGrab® Serien. Helt fordrad tumme ger mer skydd. Liknande 
handskar på marknaden har ofordrad och oskyddad tumme, PowerGrab® serien med helfordrad tumme, skyddar sårbara delar och erbjuder 
dessutom ett utmärkt grepp.

 Skärsäkerhet nivå: 3

Egenskaper

·  Extra varm ruggad akryl gör   
 det lättare att arbeta under kalla  
 förhållanden. 
·  Material protein, kemiska   
 substanser och lukter är borttagna 
 från PowerGrab® serien för att   
 minimera allergiska reaktioner. 
·  Extra beläggning på tummen ger  
 viktig säkerhet. 
·  Grip Performance 
 Revolutionary MicroFinish®  
 garanterar enastående våt och   
 torr hantering. 
·  Maximal komfort sömnlös   
 och ergonomisk design erbjuder  
 maximal komfort.

Artikel nr Storlek

BO 5017548 8 / M

BO 5017549 9 / L

BO 5017551 10 / XL

BO 5017552 11 / XXL
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PowerGrab KEVLAR® KATANA 
Kevlar® skärresistent handske, gjord av stålförstärkt Kevlar® tyg med mycket hög nivå på skärsäkerhet · blå Latex 
beläggning på handflatan ger ett utmärkt grepp · andandes material på överhanden · testad enligt DIN EN 388 CAT II

 Skärsäkerhet nivå: plus 5

Artikel nr Storlek

BO 5017533 8 / M

BO 5017534 9 / L

BO 5017535 10 / XL

BO 5017536 11 / XXL

PowerGrab KEVLAR® KEV
KEVLAR® skärresistent handske · blå Latex beläggning i handflatan, ger ett utsökt grepp · ett andandes material på 
baksidan av handen · testad enligt DIN EN 388 CAT II · finns även med handledsskydd · Viktigt: Enligt tillverkarens 
specifikation, har klassen för skärsäkerhet ändrats från 5 till 4.

 Skärsäkerhet nivå: 4

Artikel nr Storlek · Beskrivning

BO 5017500 11 / XXL

BO 5017501 10 / XL

BO 5017502 9 / L

BO 5017503 8 / M

BO 5017504 11 / XXL · med handledsskydd

BO 5017505 10 / XL · med handledsskydd

BO 5017506 9 / L · med handledsskydd

BO 5017507 8 / M · med handledsskydd

PowerGrab KEVLAR® KEV4
KEVLAR® skärresistent handske med öppna porer och microfinish Latex beläggning ger ett extremt bra grepp · ett 
andandes material på baksidan av handen · testad enligt DIN EN 388 · finns även med handledsskydd (skärsäkerhet 
nivå 4)

 Skärsäkerhet nivå: 4

Artikel nr Storlek · Beskrivning

BO 5017508 11 / XXL

BO 5017509 10 / XL

BO 5017510 9 / L

BO 5017511 8 / M

BO 5017512 11 / XXL · med handledsskydd

BO 5017513 10 / XL · med handledsskydd

BO 5017514 9 / L · med handledsskydd

BO 5017515 8 / M · med handledsskydd
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ActiveGrip Advance KEVLAR® KEV

Observera:
Lämplig för hantering av 
belagda glas (ex. Low-E)

Fin stickadKevlar® skärresistent skyddshandske · extremt bra grepp tack vare öppna porer i Microfinish beläggningen 
· mycket god mekanisk nöttålighet och oljeresistent tack vare hög kvalité på beläggningen · För olika användning · 
testad enligt DIN EN 388 CAT II

 Skärsäkerhet nivå: 3

Artikel nr Storlek

BO 5017529 8 / M

BO 5017530 9 / L

BO 5017531 10 / XL

BO 5017532 11 / XXL

Arbetshandske PowerGrab Plus
Sömnlös bomull/polyester tyg · handflata och fingertoppar med microfinish Latex beläggning för att få optimalt grepp 
· bra skydd mot mekanisk risk · för universal användning · ett andandes material på baksidan av handen · testad enligt 
DIN EN 388 CATII

 Skärsäkerhet nivå: 2

Artikel nr Storlek

BO 5017520 11 / XXL 

BO 5017521 10 / XL

BO 5017522 9 / L

BO 5017523 8 / M

Arbetshandske PowerGrab
Sömnlös bomull / polyester tyg · handflata och fingertoppar med blå Latex beläggning för att få optimalt grepp · bra 
skydd mot mekanisk risk · för universal användning · testad enligt DIN EN 388 CAT II

 Skärsäkerhet nivå: 1

Artikel nr Storlek

BO 5017516 11 / XXL 

BO 5017517 10 / XL

BO 5017518 9 / L

BO 5017519 8 / M
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Arbetshandske ActivGrip Advance 

Observera:
Lämplig för hantering av 
belagda glas (ex. Low-E)

Finstickad sömnlös nylonhandske med utmärkt grepp tack vare öppna porer i Microfinish beläggningen · mycket god 
mekanisk nöttålighet och oljeresistent tack vare hög kvalité på beläggningen · För olika användning · testad enligt 
DIN EN 388 CAT II

 Skärsäkerhet nivå: 1

Artikel nr Storlek

BO 5017525 8 / M

BO 5017526 9 / L

BO 5017527 10 / XL

BO 5017528 11 / XXL

Skyddshandske av getskinn
Motsvarar olycksriskregler VBG 1, säkerhet för skyddshandskar DIN 4841 · handledsskydd av spaltläder (ca 15 cm 
långt) öppen i sidan · fingertoppar fria, perforerad på ovanhanden · tumme, innerfingrar och handflata läderförstärkt · 
med kardborr-låsning

 Storlek 35 cm

Artikel nr Beskrivning

BO 5007503 Skyddshandske

Handledsskydd
Handledsskydd gjorda av stickat material, med tumhål för gott grepp, ger en bra luftcirkulation i handen, en storlek

 Total längd ca. 300 mm · Skärsäkerhet nivå: 3

Artikel nr Storlek

BO 5007509 en storlek

Handledsskydd Spaltläder perforerad
Läder · perforerad · med kardborrfäste · läderförstärkta kanter

 Skärsäkerhet nivå: 2

Artikel nr Storlek · Bredd

BO 5207704 en storlek · 145 mm

BO 5207724 en storlek · 200 mm

Handledsskydd Spaltläder hålad
Spaltläder · båda sidor med paspoal · med inbyggda „snap-around“ band

 Längd 150 mm · Skärsäkerhet nivå: 2

Artikel nr Storlek

BO 5207707 en storlek
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Handlapp gummi
Tillverkade av naturgummi · en sida uppruggad · för att bära glas greppsäkert

Artikel nr Längd · Bredd · Tjocklek · Beskrivning

BO 5007700 170 mm · 130 mm · 2 mm · med tumhål

BO 5007702 220 mm · 150 mm · 2 mm · med slits

BO 5007703 1400 mm · 130 mm · 2 mm

Dermatril engångshandskar
Mycket hållbar jämnfört med traditionella Latex engångshandskar · Dispenserbox 

 Kemisk resistensklass kat. III · Maximal gräns 3

Artikel nr Storlek · Innehåll

BO 5007516 11 · 100 styck

BO 5007510 10 · 100 styck

BO 5007519 9 · 100 styck

BO 5007520 8 · 100 styck

Engångshandskar, Latex
Skyddar mot eventuellt känsliga hudirritationer och allergi vid användande av olika kemikalier

Artikel nr Storlek · Innehåll

BC 5050300 L (8-9) · 100 styck

Bomullshandskar
Neutralvit · med invikt tumme · användbar på båda händer · få sömmar

Artikel nr Storlek

BO 3400000 en storlek
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Arbetsförkläden

Arbetsförkläde KEVLAR® kort
Arbetsförkläde gjort av Kevlar material med skärskyddsklass 5 · 60 x 60 cm, 
justerbara remmar · kraftig kvalité · påsydd läderficka med sektioner för 
glasskärare

 Längd 60 cm · Bredd 60 cm · Skärsäkerhet nivå: 5

Artikel nr Beskrivning

BO 5007615 Arbetsförkläde

Arbetsförkläde Spaltläder kort
Läder · speciellt robust kvalité · med justerbar rem

 Längd 60 cm · Bredd 60 cm · Skärsäkerhet nivå: 2

Artikel nr Beskrivning

BO 5007603 Med ficka

BO 5007602 Utan ficka

Arbetsförkläde Spaltläder långt
Läder · speciellt robust kvalité · justerbar rem

 Längd 100 cm · Bredd 80 cm · Skärsäkerhet nivå: 2

Artikel nr Beskrivning

BO 5007601 Med ficka

BO 5007600 Utan ficka
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Slipförkläde
En sida PVC- belagd · resistent mot olja, syra och kemikalier · med öljetter och band

 Längd 120 cm · Bredd 80 cm

Artikel nr

BO 5007604 Slipförkläde

Glasmästarförkläde
Grönt · två små fickor för glasskärare och två sidofickor · en storlek

Artikel nr

BO 5007605 Glasmästarförkläde

Övrigt skyddsmaterial

Skyddshjälm DIN 4840
PE hjälm · med regnkant · plug-in hål för ögon/hörselskydd - fyr-punktsrem med svettband · formstabil upp till 70° C · 
krossäker vid kyla: ner till ca. -40°C · enligt regler skall ej användas längre än 5 år · använd ej efter kraftigt slag!

Artikel nr Beskrivning

BO 5007606 Skyddshjälm DIN 4840

Skyddsglasögon Economy
Panorama glasögon · glidsäkra plastskalmar, justerbara i längd och vinkel · imskyddsbehandlade · uppfyller EU 
Directive 89/686/EEC för PPE, typ-testad och CE märkt · DIN EN166:2002-4

Artikel nr Beskrivning

BO 5007614 Skyddsglasögon
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Skyddsglasögon Premium
UV-skyddsglasögon. EN 170 · grå siktskiva, reptålig + antiimbehandlad · ställbar skalm · levereras inkl.snodd

Artikel nr Beskrivning

BO 5007613 Skyddsglasögon

Hörselskydd
För tillfälligt ljud utan extrema toppar · justerbara kåpor

 Isoleringseffekt 26dB SNR enligt EN 352-1 H: 34, M: 23, L: 14

Artikel nr

BO 5007609 Hörselskydd

Andningsskydd
Filtermask · formad · med utandningsventil 

 Skyddsklass

Artikel nr

HW 7072 Andningsskydd

Hörselpropp Original 3M
Med CE identifikation (EN 352-2) · extra mjuka · kan reducera ljudnivån upp till 41 dB (at 4,000 Hz) · den speciella 
sammansättningen av materialet tillåter att proppen passar i örats form.

 SNR - värde 28 dB

Artikel nr

BO 5007611 Hörselpropp
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08 Bilglasning
Bilglasning

Klämprofil

Praktiskt råd: Låslist och 
klämlist är mer lättmon-

terad om ni använder 
glidmedel LOBOSIL Art. nr. 

BO 30 004 99.

Teckning visar glas (A) kaross,panel (B) · visad böjningsradie (r) är minivärde · Tabell: alla måttangivelser i mm

 Färg svart · Material: svart gummi

Artikel nr A · B · C · D · E · F · r · Förpackningsenhet

BO 5210101 5 · 3 · 7,5 · 18 · 7,5 · 8,0 · 90 mm · 20 m

BO 5210102 8 · 4 · 8,5 · 25 · 12,5 · 10,0 · 100 mm · 15 m

BO 5210106 6 · 3 · 7,5 · 19,5 · 12,5 · 9,5 · 100 mm · 15 m

BO 5210108 4 · 3 · 7,0 · 16 · 7,0 · 7,0 · 80 mm · 20 m

BO 5210109 6 · 4 · 7,5 · 19 · 12,5 · 9,5 · 100 mm · 15 m

Låslist

 Bredd 7,5 mm · Höjd 9,5 mm · Material: svart gummi

Artikel nr Säljenhet

BO 5210220 25 m

BO 5210200 15 m

Geringstång Premium “Löwe“
Med geringsstopp för 45° skär · för att klippa olika tätningsprofiler, gummiprofiler och packningar av trä eller plast · 
Made in Germany

 Ytfinish blank zink

Artikel nr Beskrivning

BO 5109700 Geringstång

BO 5109701 Reservblad
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Klämlistverktyg för montage vidrutor 
I plastetui · inklusive en av vardera av: renskrok, idragningsverktyg med ögla, insexnyckel, manual för 
klämlistmontering, manual för glasning

Artikel nr Beskrivning · Ingår i leverans

BO 5312700 Klämlistverktyg

BO 5312901 Dragöglor för låslist · 2 styck

Idragningsverktyg
För klämlister med utbytbar ögla (8mm) · med insexnyckel

Artikel nr

BO 5312800 Idragningsverktyg

Renskrok med trähandtag
För montage av vindrutor i klämlist

Artikel nr

BO 5313000 Renskrok med trähandtag

LOBOSIL silikonspray
CFC-fritt glid- och smörjmedel · idealisk vid glasning med gummilister

Artikel nr Innehåll

BO 3000499 400 ml
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09 Blyglasning
Lödteknik
Följande sidor innehåller ett urval av vårt program av lödprodukter.

Stearinolja
Idealisk för lödning vid blyarbeten, 1000 ml 

Artikel nr

BO 5310800

Ammoniaksten
För rening av koppar-lödspets · i plastask

 Storlek 100 x 45 x 20 mm

Artikel nr

BO 5311200

Elektrisk lödkolv
För blyglasning · med stötsäkert, gjutet värmeelement · genomgående, dubbelsidig kopparspets

 Effekt 110 W · Diameter 9,5 mm

Artikel nr Beskrivning · Diameter

BO 5310400 Lödkolv

BO 5310401 Reservspets · 9,5 mm

Elektrisk lödkolv
För blyglasning · med stötsäkert, gjutet värmeelement · genomgående, dubbelsidig kopparspets

 Effekt 180 W · Diameter 15 mm

Artikel nr Beskrivning · Diameter

BO 5310500 Lödkolv

BO 5310501 Reservspets · 15 mm
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Energiregulator med lödkolvstativ
Regulerar lödkolven från 0 till 100 % av dess kapacitet

 Belastbar upp till 350 W

Artikel nr

BO 5311300

Verktyg för blyglasning

Schablonsax
För att klippa mönster för bly- eller Tiffany glasning · slitstark

Artikel nr Beskrivning

BO 5367600 kärna 1,50 mm

BO 5367400 kärna 1,75 mm

Blyhammare
Med polerat huvud och skaft av ask

 Vikt 100 g

Artikel nr

BO 5310300

Blyspik

 Längd 36 mm · Material: av härdat polerat stål

Artikel nr Förpackningsenhet

BO 5310230 100 styck
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Blyupprymmare och press
Den plana änden användes till att pressa samman ändarna av blyspröjsen efter kittning

 För Blytjocklek 4 - 6 mm

Artikel nr

BO 5310101

Blysträckare
Hög kvalité

 Material: Aluminium

Artikel nr

TG 2550
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www.BriteGuard.com

Räcken Fasader Arkitektur

BriteGuard®	–	det	smarta	ytskyddet

Vad	är	BriteGuard®	för	glatta	ytor?

BriteGuard® är ett produktmärke från Bohle AG. Sedan snart 90 år utvecklar, tillverkar och marknadsför vi produkter för glasbearbetning 
och -förädling. Oavsett inriktning på glasverksamheten: vårt kompletta sortiment har de rätta produkterna och lösningarna, även när det 
gäller ytskydd. Bohle har nu, med BriteGuard®, lyckats utveckla ett ytskyddssystem som sätter nya standarder.

BriteGuard® är ett förstklassigt ytskyddssystem för glas och glaskeramiska ytor. Det är mycket enkelt att använda och har
utomordentligt goda egenskaper:

TÜV-kontrollerat
I omfattande tester har man simulerat en 10 år lång användningstid, som beläggningen med BriteGuard® 
Surface Sealer klarade galant utan påverkan på effektiviteten. Provningarna har därmed bevisat att en yta som 
är behandlad med BriteGuard® Surface Sealer är smutsavvisande, lättare att rengöra och korrosionsskyddad 
även efter många år med bibehållen motståndskraft. 

Briljant	effekt	
Genom en kemisk reaktion med glas och glaskeramiska ytor bildar BriteGuard® Surface Sealer ett mycket starkt 
funktionsskikt som gör att smuts och korrosion får svårt att fastna.

Utmärkt	motståndskraft	
BriteGuard® Surface Sealer är klart motståndskraftigare än andra ytskyddsprodukter mot mekanisk
påfrestning, kemikalier, temperatur, UV-strålning och mycket mer. 

Översiktligt	modulsystem	i	stället	för	en	uppsjö	av	produkter
BriteGuard® Surface Sealer finns för glatta och ojämna ytor. Modulsystemet gör det mycket enkelt
att välja rätt produkt.

Applicering	utan	investeringskostnader	
BriteGuard® Surface Sealer kan appliceras med dyna, sprayflaska eller applikator, manuellt eller maskinellt:
BriteGuard®-skyddet bildas i 3 steg, utan krångel och utan att man behöver köpa in dyr utrustning.



www.BriteGuard.com

Möbeldörrar Skjutdörrar Glasdörrar

BriteGuard®	–	det	smarta	ytskyddet
Vad	är	BriteGuard®	för	ojämna	ytor?
BriteGuard® Surface Sealer X är en förstklassig, mycket lättarbetad ytskyddsprodukt för etsade och blästrade glasytor och har uto-
mordentligt goda egenskaper:

Endast	EN	produkt	krävs	
Ingen ytterligare för- och efterrengöringsmedel eller andra tillsatsämnen behövs.

Investeringskostnader	
BriteGuard® Surface Sealer kan appliceras med dyna, sprayflaska eller applikator, manuellt eller maskinellt: 
BriteGuard®-skyddet bildas i 3 steg, utan krångel och utan att man behöver köpa in dyr utrustning.

Briljant	effekt
Genom en kemisk reaktion med glas och glaskeramiska ytor bildar BriteGuard® Surface Sealer X ett mycket 
starkt funktionsskikt som gör att smuts och korrosion får svårt att fastna.

Lång	livslängd
BriteGuard® Surface Sealer X är mycket motståndskraftigt mot mekaniska påfrestningar, temperatur, 
UV-strålning och mycket mer.



	|	

For rough surfaces

Surface
SEALER X

1 2 31 2 31 2 3
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	Artikel	nr	 	Innehåll	   
 BO 5825000          5   liter                                                                                 

	01	 	BriteGuard®	
	Beläggning	ojämna	ytor	
 Beläggningen kan appliceras manuellt eller med sprayutrustning som är lämpad för brandklassade vätskor. Vid manuell beläggning kan man 
använda bomullspads eller liknande. Applicera alltid beläggningen korsvis så att hela ytan förses med tillräckligt med material. Tänk särskilt på 
kanter och områden runt hål eller urtag. 

 BriteGuard® Surface SEALER X 
 Surface SEALER X är speciellt utvecklad för skrovligare ytor. Det kan vara sandblästrade glas eller satinerade glas. · 
Tillsammans med 0,5 liters flaskan, ingår ett sprayhandtag BO 5107810. · Observera: 5 l behållare kan endast sändas 
med spedition utanför Tyskland. 
  

     Observera:         Materialet är endast avsett för en begränsad utvändig användning. Om ni har frågor, vänligen 
kontakta våra applikationstekniker.         

	Artikel	nr	 	Innehåll	   
 BO 5820500          0,5   liter                                                                                 

Applicering

Förrengöring Beläggning Efterrengöring

Yta	optiskt	torr,	
dammfri
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	Artikel	nr	 	Innehåll	   
 BO 5835000          5   liter                                                                                 

	Artikel	nr	 	Innehåll	   
 BO 5815000          5   liter                                                                                 

	Beläggning	släta	ytor	
 Beläggningen kan appliceras manuellt eller med sprayutrustning som är lämpad för brandklassade vätskor. Vid manuell beläggning kan man 
använda bomullspads eller liknande. Applicera alltid beläggningen korsvis så att hela ytan förses med tillräckligt med material. Tänk särskilt på 
kanter och områden runt hål eller urtag. BriteGuard® Surface SEALER har en kort reaktionstid, endast 30 minuter i rumstemperatur vid ca 20°C. Den 
kan anpassas på ett flexibelt sätt till produktionscyklerna genom temperaturinverkan.  

 BriteGuard® Surface ACTIVATOR 
 För förrengöring av släta glas/glaserade keramiska ytor innan påläggning av Surface SEALER.
 

	Artikel	nr	 	Innehåll	   
 BO 5831000          1   liter                                                                                 

 BriteGuard® Surface SEALER 
 Surface SEALER är avsedd för alla släta glas eller glaserade keramiska ytor. Det är ingen skillnad om det belagda 
materialet skall användas invändigt eller utvändigt eller ni vill skydda duschen, mellanväggar, uterum, fasader eller 
glasmöbler. · Tillsammans med 0,5 liters flaskan, ingår ett sprayhandtag BO 5107810. · Observera: 5 l behållare kan 
endast sändas med spedition utanför Tyskland. 
 

	Artikel	nr	 	Innehåll	   
 BO 5810500          0,5   liter                                                                                 

Applicering

Förrengöring Beläggning Efterrengöring

Färdigpolering

Haltbarkeit

TÜV	provad
10	år

TÜV	provad
10	år

upp	till	1	år
Ytan
optisk	torr!
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Artikel	nr Innehåll

BO 5850000 5000 ml

Artikel	nr Innehåll

BO 5845000 5 liter

BriteGuard® Surface FINISHER
För enkelt avlägsnande av överblivet material efter påläggning av Surface SEALER. · Observera: 5 l behållare kan 
endast sändas med spedition utanför Tyskland. 

Artikel	nr Innehåll

BO 5841000 1 liter

BriteGuard® Express
Skydda din dusch före montaget snabbt och enkelt med BriteGuard 
Express. Det belagda glaset är skyddat direkt och kan enkeltrengöras. 
På detta sätt kommer din kund att gilla duschen för en lång tid framöver.
Användandet är så enkelt det kan bli. Den speciella vätskan appliceras 
enkelt och jämt på glasytan och torkas av med en avseddtrasa. Det enda 
ni behöver beakta är att belägga hela ytan på en jämt sätt. Den skyddande 
effekten är omgående aktiv. Denna enstegsprodukt är avsedd för interiör 
och exteriör applikation. Den kan användas effektivt på glas för duschar 
och mellanväggar såvälsom uterumstak. Den skyddande effekten varar 
mycket längre än jämförbara liknande, tillfälliga skyddsprodukter. · 
Snabbt skydd för alla släta glasytor · Enkel applikation – rengör glasytan, 
applicera BriteGuard Express jämnt med sprayflaska och polera. · Ytan blir 
omgående hydrofobisk (vattnet rinner av) · Glaset förblir skyddat och enkelt 
att rengöra i flera månader · Kan förnyas när som helst · För professionell 
användning eller för hemmabruk · 500 ml flaska med sprayhandtag

Artikel	nr Innehåll

BO 5850010 Provflaska 100 ml

BO 5850050 500 ml
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Artikel	nr Innehåll

BO 5885000 5000 ml

Artikel	nr Innehåll

BO 5875000 5000 ml

Produkter	för	kalkborttagning

BriteGuard® Limescale Remover
Kalkborttagning för proffesionell användning eller hemmaanvändning · Kan 
förnyas när som helst · 500 ml flaska med sprayhandtag · Spraya ytan för 
att lösgöra smutsen. Sedan noggrant torka av med en ren trasa. · Avsedd 
för förtvätt innan användning av BriteGuard® Express

Artikel	nr Innehåll

BO 5880100 100 ml

BO 5880500 500 ml

BriteGuard® Limescale Remover Concentrate
BriteGuard® Limescale Remover Concentrate är ett högkoncentrerad 
rengöringsmedel för att avlägsna hårda oorganiska och mineraliska 
nersmutsningar. Den kan användas som grund eller undehålls rengörare 
på alla syratåliga material. Använd inte Limescale Remover Concentrate 
on kalksten (t.ex marmor). Lämplig koncentration av medlet beror på 
graden av smutsgrad. Den kan användas för grund-rengöring antingen 
outspädd eller blandad 1:10 eller som underhåll i blandning 1:20 - 1:50 
med vatten. Anbringa rengöringen på den nedsmutsade ytan och bearbeta 
med en borste, svamp eller om nödvändigt med en rengöringsdyna. Efteråt 
rengöres ytan rikligt med rent vatten.

Artikel	nr Innehåll

BO 5870500 500 ml
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	Produkter	för	skötsel	och	underhåll	
 Vi rekommenderar Bohle Premium glasrengöring för regelbunden rengöring. Om beläggningen har skadats genom felaktigt beteende hos 
slutkunden, kan den förnyas snabbt och enkelt med vår BriteGuard® REFRESHER Set för släta glas och vår BriteGuard® REFRESHER X Set för 
sandblästrade glas 

 Seal REFRESHER Set 
 Seal CLEANER förbereder ytorna optimalt för beläggningen med Seal REFRESHER. · Seal REFRESHER fräschar upp 
funktionsskiktet på släta ytor om effekten har avtagit (t.ex. efter felaktig behandling).
 

 
Ingår i leverans: 
 1x     BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml 
 1x     BriteGuard® Seal RERESHER, 250 ml 
 1x     Mikrofiberduk 

	Artikel	nr	     
 BO 5860250  Seal REFRESHER Set                                                                                             

 Seal REFRESHER X Set 
 Seal CLEANER förbereder ytorna optimalt för beläggningen med Seal REFRESHER X. · Seal REFRESHER X är idealiskt 
för uppfräschning av funktionsskiktet på ojämna ytor.
 
 
Ingår i leverans: 
 1x     BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml 
 1x     BriteGuard® Seal REFRESHER X, 250 ml 
 1x     Mikrofiberduk 

	Artikel	nr	     
 BO 5860251  Seal REFRESHER X Set                                                                                             

Förrengöring Beläggning Underhåll

Sl
ät

Oj
äm

n

Bohle	Premium	
glasrengöring	
BO	5107805
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02 Tillbehör
Spraypistol med behållare 

Högkvalitativ startutrustning  · Munstycke och nål av rostfritt stål  · Robust pistolkropp av högkvalitativ aluminium 
· Reglerbar spraystråle, materialflöde och luft reglerbart · För användning med traditionell tryckluftanslutning · 
Uppfyller alla relevanta säkerhetsföreskrifter  · Ekonomisk och sparsam förbrukning  · Speciellt lämpad för beläggning 
av små serier  · Behållaren idealisk för användning med BriteGuard® flaskor (innehållande 500 ml) 

Artikel	nr

BO 5870001

Sprayutrustning med trycktank 
Högkvalitativt sprayaggregat med tryckluft  · Munstycke och nål av rostfritt stål  · Robust pistolkropp av 
högkvalitativ aluminium · Reglerbar spraystråle, materialflöde och luft reglerbart · För användning med traditionell 
tryckluftanslutning · Uppfyller alla relevanta säkerhetsföreskrifter  · Ekonomisk och sparsam förbrukning  · Idealisk för 
daglig användning (rymmer 5 l)  

Artikel	nr

BO 5870000

Specialhanduk
Rengöringshanduk av bomull för torkning av glasytor

Artikel	nr

BC 5052300 Specialhanduk

Fönstertvättare med Fleece
Fönstertvättare med fleece, lätta att byta ut fleece-överdraget, för allmän tvättning av glasytor.

Artikel	nr Bredd	·	Beskrivning

BO 5553200 35 cm

BO 5553300 45 cm

BO 5553400 Fleece-överdrag · 35 cm

BO 5553500 Fleece-överdrag · 45 cm

Fönstertorkare
Stål, rostfri

Artikel	nr Beskrivning	·	Bredd

BO 5551200 Fönsterskrapa, handtag

BO 5551225 Kanal med gummiblad · 25 cm

BO 5551300 Kanal med gummiblad · 35 cm

BO 5551400 Kanal med gummiblad · 45 cm
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Mikrofiberduk Premium
Industrikvalité av mikrofiberduk för torkning och putsning av behandlade och obehandlade glasytor.

Artikel	nr Innehåll

BC 5056000 10 styck

Skyddsglasögon Economy
Panorama glasögon · glidsäkra plastskalmar, justerbara i längd och vinkel · imskyddsbehandlade · uppfyller EU 
Directive 89/686/EEC för PPE, typ-testad och CE märkt · DIN EN166:2002-4

Artikel	nr Beskrivning

BO 5007614 Skyddsglasögon

Halvmask Sekur
utan filter EN140 · anslutning enligt to EN148 · Beställ gasfilter BO 5870003 separat.

Artikel	nr

BO 5870002

Gasfilter
För halvmask BO 5870002

 Utförande *A2* enligt EN141

Artikel	nr

BO 5870003

Bomullspads
Pads av ren bomull

Artikel	nr Längd	·	Bredd	·	Innehåll

BO 5052065 8 cm · 10 cm · 20 styck
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Svamphållare och Bomullspads
För att undvika att blanda dessa produkter, använd en separat svamp till varje produkt. Standard variant.

Artikel	nr Beskrivning	·	Färg

BC 5058300 grå · 

BC 5058310 Svamphållare · blå

BC 5058400 Pad

BC 5058450 Dyna stor

Dermatril engångshandskar
Mycket hållbar jämnfört med traditionella Latex engångshandskar · Dispenserbox 

 Kemisk resistensklass kat. III · Maximal gräns 3

Artikel	nr Storlek	·	Innehåll

BO 5007516 11 · 100 styck

BO 5007510 10 · 100 styck

BO 5007519 9 · 100 styck

BO 5007520 8 · 100 styck

Mikrofiberduk Economy
För randfri rengöring av alla släta och porösa ytor, även utan kemiska hjälpmedel · tvättbar upp till 90°C

 Storlek 40 x 38 cm · Vikt ca. 100 g/m² · Material: fleece material · Förpackningsenhet 10 styck

Artikel	nr Färg

BO 5141640 blå

Svamp
Svamp för rengöring av glasytor.

Artikel	nr

BC 5058000 Svamp

Engångshandskar, Latex
Skyddar mot eventuellt känsliga hudirritationer och allergi vid användande av olika kemikalier

Artikel	nr Storlek	·	Innehåll

BC 5050300 L (8-9) · 100 styck
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Hink
Vattenhink i olika färger, den rektangulära formen är speciellt avsedd för fönsterskrapor upp till 45 cm bredd.

 Storlek 50 cm · Form rektangulär

Artikel	nr Färg

BC 5057000 blå

BC 5057100 röd

BC 5057200 grön

Kromat stålfilter för hink
Detta filter fungerar som uppläggning för fönstertorkare och skrapa och kan hängas på rektangulära hinkar.

Artikel	nr

BC 5057500 Kromat stålfilter för hink

Sprayhuvud för glasrengöring
För BO 51 078 05 + BO 5107910

Artikel	nr Beskrivning

BO 5107810 Sprayhuvud

Tomflaska
Tomflaska för universalanvändning, t.ex. för att applicera beläggningsprodukter med sprayhandtag BO 5107810.

Artikel	nr Innehåll

BO 5810502 500 ml

BO 5810503 1000 ml

BriteGuard® dekal
För etikettmärkning av glas belagda med BriteGuard®

 Storlek 30 x 15 mm · Färg · Förpackningsenhet Rulle à 100 styck

Artikel	nr

BO 5830010 BriteGuard® dekal

BriteGuard broschyr för slutkund är perfekt för att låta era kunder bekanta sig med BriteGuard.Broschyren är 
dubbelsidig och i ett vitt fält finns plats för er stämpel. Vi står gärna till tjänst med ytterligare information.

Konsumentbroschyr
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Glaslimning
Glaslimningsteknologin har de senaste 
åren utvecklats att bli en integrerad 
del av formgivningen inom glasbear-
betningsindustrin. Ett resultat av detta 
har blivit en konstant ökad efterfrågan 
inom bearbetnings-industrin och hos 
individuella glasmästerier. Bohle erb-

juder allting ni behöver för en perfekt 
limning. Utöver en 25-årig erfarenhet 
inom glaslimning, så har företaget även 
världens största produktprogram med 
all den teknologi ni behöver för att ge 
er fördelar i er affärsverksamhet: t.ex 
ett flertal olika designmöjligheter, korta 

bearbetningstider och små 
utrustningskostnader. Öppna ett nytt 
fält inom affärsverksamheten och 
bredda ert utbud.

För ytterligare produkter och information 
hänvisar vi till www.bohle-group.com.
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|01 Rengöring
Förrengöring - ett måste för optimala limningar 
Perfekt limning kan endast uppnås om limytorna är helt rena. Rengöring av objektet är därför av yttersta vikt. Alla limytor måste vara rena, torra 
och fettfria. Rengöringsmedlet som användes får inte lämna några avlagringar på limytorna.

Bohle Specialrengöring
Idealisk för förtvätt inför glaslimning eller fogning. Bohle specialrengöring rengör och avfettar glas, metall, keramik 
och gummi. Den speciella sammansättningen av rengöraren garanterar nogrann renhet. 
 · Speciellt avsedd  för användning vid UV-limning

Artikel nr Innehåll · inkl.

BO 5107910 Pumpflaska, återfyllningsbar 0,25 liter · Sprayhuvud

BO 5107911 Påfyllningsflaska 1 liter

BO 5107912 Refillflaska 27 liter

Varmluftpistoler

Efter rengöring av en limyta, kan det fortfarande finnas osynliga rester av fukt kvar, vilket har negativ effekt på limstyrkan. Möjlig fukt måste 
avlägsnas innan limmet läggs på för att säkerställa en långvarig styrka på limningen. Här finner ni vårt program av varmluftfläkt för att elliminera 
denna fukt.

Varmluftpistol
Idealisk för att avlägsna rester av fukt vid UV limning

 Temperatur 300°C + 500° C · Effekt 1500 W · Volt 230 V

Artikel nr Beskrivning

BO 5210007 Varmluftpistol
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Efterrengöring & almän rengöring 
Denna högkvalitativa Bohle glasrengöring är avsedd att avlägsna smuts på glasytan, för daglig glasrengöring eller för slutrengöring av limningar

Bohle Premium Glasrengöring
Idealisk för fönster, speglar, vindrutor och andra glasytor · motverkar 
nedsmutsning · inga ränder · i sprayflaska utan drivmedel · vid köp av en 
kartong (12 flaskor), ingår 3 sprayhandtag · biologisk nedbrytbar 
 
Observera: Ej lämplig för förtvätt vid UV-limning! Endast för putsning efter 
limning! · förbättrad formula i ny design

Artikel nr Innehåll

BO 5107805 flaska 1 liter

BO 5107807 dunk 12 liter

BO 5107806 dunk 25 liter

Sprayhuvud för glasrengöring
För BO 51 078 05 + BO 5107910

Artikel nr Beskrivning

BO 5107810 Sprayhuvud
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Bohle citrus glasputsmedel med egen etikett
Den idealiska reklamen för er verksamhet: Bohle glasputsmedel på flaska 
med egen etikett avsedd för er slutkund! · Observera: · Skicka er firmalogo 
i TIFF eller EPS-format, 300 dpi, samt den adress och textinformation ni 
önskar. · Sänd adress- och textinformation som skall tryckas på etiketten 
till privatelabel@bohle.de · Definiera ert typsnitt (skicka med om 
nödvändigt)   · Vänligen observera att vid bild så blir det 3 mm kant runt 
om. · Observera att texten kan inte utföras mindre än 7 pt. · Ni får en pdf-
fil i retur för godkännande innan trycket påbörjas.

 Innehåll 500 ml · inkl. Sprayhuvud · Doft frisk citron · 
Förpackningsenhet 40 flaskor · Utspädning behövs ej · Åtgång dryg · 
Rengöringseffekt Hög · Egenskap: Verkar avvisande mot ny smuts  · 
Minimum kvantitet 120 flaskor · Etikettstorlek

Artikel nr Beskrivning

BO 5107808 citrus glasputsmedel med egen etikett

Glasrengöring Bohle Professional
Kan användas till glas, speglar, vindrutor, plastytor, kakel · för verkstaden 
eller hemmet, i monter eller skyltfönster · inga ränder · miljövänlig drivgas 
· Idealisk för rengöring av glasdelar efter fusing ·  
 
Observera: Ej lämplig för förtvätt vid UV-limning! Endast för putsning efter 
limning! · Kvantiteter över 600 styck  +/- 10%,  kan levereras med egen 
etikett!

Artikel nr Beskrivning

BO 5107900 sprayburk  660 ml

Special UV torkduk
Tygliknande poler- och rengöringsduk · 70% viscose 30% polyester · för borttagande av vätska och fast material från 
repkänsliga ytor · dispenser box om 275 dukar · speciellt lämpad att ta bort limrester efter förhärdningen

 Vikt 50 g/m² · Dukstorlek 40 x 38 cm · Färg vit

Artikel nr Beskrivning

BO 5141630 Special UV torkduk
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Torkpappershållare
Pappersrullhållare, golvmodell för jumborullar · med hållare för sopsäck.  Papper och soppsäck ingår ej.

Artikel nr Beskrivning

BO 5141616 Torkpappershållare

Torkpapper Economy 2-skikts 420 sidor
Torkpapper · vit · 2-skikts · Passande dispenser BO 5141616

 Mängd 420 ark, 22 x 38 cm (BxL)

Artikel nr Beskrivning

BO 5141617 Torkpapper

Torkpapper Premium 2-skikts 1000 sidor
Torkpapper · 2-skikts · Passande dispenser BO 5141616

 Mängd 1000 ark á 24 x 38 cm (BxL) · Vikt 2 x 18 g/m² · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Färg

BO 5141620 vit

BO 5141621 blå

Torkpapper Premium 4-skikts 1000 sidor
Torkpapper · 4-skikts · vit · Passande dispenser BO 5141616

 Vikt 4 x 17 g/m² · Mängd 1000 ark, 38 x 38 cm (BxL)

Artikel nr Beskrivning

BO 5141625 Torkpapper

Stålull
Toppkvalité · långa fiber · seg · bra grepp · utmärkta poler- och slipegenskaper · elastisk  · lätt delbar

Artikel nr Beskrivning · Finhet

BO 5141634 Papprulle á 100 g · 0

BO 5141635 Papprulle á  200 g · 0

BO 5141605 Papprulle á 100 g · 00

BO 5141601 Papprulle á  200 g · 00

BO 5141631 Papprulle á 100 g · 000

BO 5141632 Papprulle á  200 g · 000

BO 5141636 Spole à 5 kg · 0

BO 5141602 Spole à 5 kg · 00

BO 5141633 Spole à 5 kg · 000

BO 5141637 Spole à 5 kg · 0000
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Specialkniv med blad
För borttagande av härdat lim efter limning av facetter · även lämplig för delning av blyprofiler och skärning av 
skyddsfilmer  · det smala bladet gör det lätt åtkomligt · med knivskydd · för skärning av folier

Artikel nr Beskrivning

BO 5142000 Specialkniv med blad

BO 5142001 Reservblad · 10 styck

Simplex kniv
Gjord av aluminium · extra skarp, spetsigt blad · för skruvbart blad · med aluminium handtag eller aluminium handtag 
med plastöverdrag + skyddshylsa

Artikel nr Handtag

BO 3001900 Aluminiumhandtag med plastöverdrag

BO 3001901 Aluminiumhandtag med plastöverdrag och skyddshylsa

BO 3001902 Reservblad · 100 styck

Glasskrapa Premium "Martor"
Metall · med bladskydd · plast handtag · utbytbara blad · för renskrapning av hårda UV-limrester från glasytor · även 
för svårtåtkomliga hörn · Made in Germany

 Bladbredd 40 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5141000 Glasskrapa

BO 5141001 Rakblad Persona · 100 styck

BO 5141001E för BO 5141000, BO 5141700 och BO 3002007 · ask 10 styck

Mini glasskrapa
För att enkelt tabort överflödigt lim, etiketter och annat skräp · Tillverkad av hållbar plast · med utbytbart blad

 Bredd 40 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 3002007 Mini glasskrapa

BO 5141001 Rakblad Persona · 100 styck

Reservblad Premium "Personna" 40 mm
Högkvalitativa märkesblad med rygg · Precisionsslipning för lång livslängd · Varje blad emballerat för att skydda 
eggen · Avsedda, för bl.a glasskrapor BO 5141100, BO 5141700, BO 3002007

 Bredd 40 mm

Artikel nr Beskrivning · Säljenhet

BO 5141001 Rakblad Persona · 100 styck
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Dermatril engångshandskar
Mycket hållbar jämnfört med traditionella Latex engångshandskar · Dispenserbox 

 Kemisk resistensklass kat. III · Maximal gräns 3

Artikel nr Storlek · Innehåll

BO 5007516 11 · 100 styck

BO 5007510 10 · 100 styck

BO 5007519 9 · 100 styck

BO 5007520 8 · 100 styck

Skyddsglasögon Premium
UV-skyddsglasögon. EN 170 · grå siktskiva, reptålig + antiimbehandlad · ställbar skalm · levereras inkl.snodd

Artikel nr Beskrivning

BO 5007613 Skyddsglasögon
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|02 Förbehandling av ytor

Normal rengöring är inte tillräckligt för en del material för att erhålla en optimal limstyrka. Testbläck kan användas för att mäta ytspåänning på 
limytan (min. 38 Nm)och för att bestämma om eventuellt en ytterligare förbehandling är nödvändig. Om en förbehandling är nödvändig, finns det 
flera system att välja på. Innan valet av förbehandling, förvissa er om att den kemiska sammansättningen passar limmet som skall användas.

Metallprimer
Bohle metallprimer är ett flytande medel som förstärker vidhäftningen av akrylatlim på svåra metallytor, såsom aluminium, krom eller nikel. 
Efter att ha rengjort metallytan, påstrykes ett tunt lager av primern. Tillåt primern att härda i 5 minuter, innan ni fortsätter med den vanliga 
limningsprocessen. Metallprimern har ingen synlig inverkan på limningen. 

Metallprimer
För förbättrad vidhäftning på aluminium, förkromade eller förnicklade ytor. 
· för limning med akrylatlimmer

Artikel nr Innehåll

BO 5209488 100 g

BO 5209489 1000 g
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Pyrosil®

För att säkerställa att limningen förblir hållbar även i fuktiga utrymmen (t.ex badrum) eller på ytor 
med ytspänning av mindre än 38 Nm/m, måste man använda Pyrosil® teknologin. Med hjälp av  en 
flambrännare, skapas ett silikat sinter lager på limytan. I nästa steg anbringas Pyrosil®primer, som 
reagerar med silikat sinter lagret och skapar en kemisk limfog tillsammans med limmet. Denna 
limning förblir varaktigt skyddad mot infiltration av fukt. Försegling av fogen behövs därför ej. Många 
hydrofobiska glasytor (ytan är vattenavvisande vilket hindrar limet att fördelas jämnt) kan förvandlas till 
hydrofill yta (utmärkt fuktmottaglig, lämplig för limning) med Pyrosil® teknologin. Testa på ett prov om 
nödvändigt.  Tack vare Pyrosil® teknologin, kan flertal limningar utföras på glas eller metallytor, vilket 
garanterar en långvarig hållbarhet av limningar med belastningar. Ytan bearbetas med den blå delen 
av flamman. Flamman skall röras jämt korsvis över ytan tre till fyra gånger. För långt eller kort avstånd 
mellan flamman och ytan kan ha en negativ inverkan på limresultatet.  

Pyrosil® teknologin har en mångsidig användning, från enstaka objekt till permanent användning inom industrin. Spelar ingen roll vilket, Pyrosil® 
är alltid enkel och smidig att använda. Den behandlade ytan får inga visuella förändringar. Inga restprodukter genereras. Teknologin lämnar inga 
giftiga avfallsrester.

Pyrosil® Bas-set
För ökad limstyrka vid UV limning med höga krav · setet innehåller en brännare med piezo tändning, 50 ml flaska 
med primer, 27,5 g gaspatron · justerbar flamstyrka · innehållet är tillräckligt för behandling av ca. 3000 cm² limyta · 
Brännaren levereras ofylld.

Artikel nr Beskrivning

BO 5209490 Pyrosil® Basic Ki

Pyrosil® Proffs-set
För adhesionsförbättring vid problematiska ytor. Särskilt lämpat för frekvent användning i produktionsmiljö - större 
brännare, stabila manöverelement samt fot. Detta set innehåller en brännare med piezotändning, 2 x 27,5 g 
gaspatron, 2 x 50 ml bindemedel och appliceringspensel. Innehållet räcker till en förbehandling av ca 10.000 cm² 
limyta. · Brännaren levereras ofylld.

Artikel nr Beskrivning

BO 5209491 Pyrosil® Profsset
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Pyrosil® Applikator GVE 2
En förbehandling av ytan med Pyrosil® är ett oeftergivligt krav i många 
fall då UV-limning används. Inom serietillverkningen får omloppstider 
många gånger lida när silikatiseringsteknik tillämpas, eftersom patronerna 
måste bytas ofta. Minska ned omloppstiderna med Pyrosil®- applikaror 
GVE2. Med två stora Pyrosil® patroner uppnås en bränntid på vardera ca 
75 minuter (beroende på brännare) - med alla de fördelar som Pyrosil® 
och en smidig förbehandling av ytan erbjuder. · 1 patron innehåller 330 g 
tillräckligt för ca.15  m² · Observera! · Gaspatron BO 5209497/Primer är 
inte inkluderad. Vänligen beställ separat!

Artikel nr Beskrivning

BO 5500450 Pyrosil®-Applikator GVE 2

Pyrosil® Primer

Artikel nr Innehåll

BO 5209494 50 ml

BO 5209498 250 ml

BO 5209499 1000 ml

Pyrosil® Gaspatron

Artikel nr Beskrivning · För · Produktivitet

BO 5209495 Gaspatron 27,5 g · BO 5209490 · ca. 0,3 m² 

BO 5209496 Gaspatron 27,5 g · BO 5209491 · ca. 0,5 m² 

BO 5209497 Gaspatron 330 g · BO 5500450 · ca. 15 m² 

Pyrosil® reservbrännare

Artikel nr Beskrivning

BO 5500455 Pyrosil® reservbrännare
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|03 Positionering och fixering
Under härdprocessen, polymeseras limmet och formar en polymerkedja. Om limdelarna är otillfredsställt fixerade, så kan kedjan förstöras. Detta 
kan leda till förlorad styrka och långvarig hållbarhet. Bohle Verifix® fixeringshjälpmedel skyddar att delarna glider eller utsätts för vibrationer och 
garanterar därför bästa möjliga limresultat.

Verifix® glaslimningsbord
Verifix® glaslimningsbord tillsammans med den beprövade Verifix® Pro vinkelsugare för  90° och 45° limningar, är idealisk för exakt och 
proffesionell glaslimning som garanterar en hög kvalité. Limningar som tidigare ansets  varit problematiska kan nu lösas enkelt och säkert med 
Verifix® glaslimningsbord och dess omfattande tillbehör.Utmanande applikationer kan enkelt och säkert lösas tack vare Verifix® glaslimningsbord, 
speciellt när det handlar om komplicerade 45° geringar. Det stabila UV limningsbordet har justerbara geringsstopp och fasthållningsklämmor för 
olika användning; allt för att kunna uppnå en perfekt positionering av glasdelar mot varandra. Med vinkelsughållare Verifix® Pro, kan man få ett 
perfekt limlager både för låg- och medelviskösa limmer. Lamphållaren positionerar lampan i rätt vinkel och distans mot limytan och garanterar en 
likformig proffesionell härdning av UV limmet.Med Verifix® limningsbord kan man nu uppnå en hittills oöverträffad processäkerhet vid UV-limning: 
dels tack vare en hög limningspression och ett enkelt handhavande, dels tack vare de konsekventa, återkommande arbetsstegen som garanterar en 
säker limning.

Glaslimningsbord
Verifix® glaslimningsbord finns i 3 olika varianter, med olika tillbehör. 
Basic versionen (BO 5590100) inkluderar limbordet, en 90° lamphållare, 
två hållare och  en Verifix® Pro 90° vinkelsughållare som gör det enkelt att 
utföra 90° limningar säkert och enkelt.  Glaslimningsbordet för 45° / 90° 
limningar (BO 5590200) är idealisk för båda limtyperna. Till skillnad från 
basic bordet, innehåller setet två lamphållare som är avsedda både för 45° 
geringslimningar och 90° limningar, två hållare för fastlåsning av skivorna, 
två 45° geringsstopp och en Verifix® Pro 45° vinkelhållare.  Setet Deluxe 
versionen (BO 5590300), i tillägg till BO 5590200, ingår även Verifix® Pro 
90° vinkelsughållarset  och en “Star Light“ och en “Long Light XL“ UV 
lampa. Detta omfattande set är avsett både för 45° och 90° limningar.

 Längd 182 cm · Bredd 93 cm · Höjd 90 cm

Artikel nr Utförande

BO 5590100 Verifix® glaslimningsbord 90°

BO 5590200 Verifix® glaslimnigsbord 45° / 90°

BO 5590300 Verifix® glaslimningsbord 45° / 90° Deluxe

Specifikationer BO 5590100 BO 5590200 BO 5590300

Verifix® Basic glaslimningsbord (BO 5590000)  1 styck  1 styck  1 styck 

Verifix® lamphållare 90 ° (BO 5591000)  1 styck 

Verifix® lamphållare 45° / 90° (BO 5591100)  2 styck  2 styck 

Verifix® fastspänningshjälp (BO 5591200)  2 styck  2 styck  2 styck 

Verifix® geringsstopp 45° (bordsversion) (BO 5591300)  2 styck  2 styck 

Verifix® Pro vinkelsughållare 45° (BO 639.3)  1 set  1 set 

Verifix® Pro vinkelsughållare 90° (BO 639.1)  1 set  1 set 

UVA-Star "Light", 230 volt (BO 5209470)  1 styck 

UVA-Star "Long Light XL" (BO 5209476)  1 styck 
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Tillbehör

Verifix® lamphållare
För positionering av UVA rörlampa på limbordet BO 5590000, för 90° limningar och 45° geringslimning

Artikel nr Beskrivning

BO 5591000 Verifix® lamphållare 90°

BO 5591100 Verifix® lamphållare 45° / 90°

BO 5591400 Verifix® ombyggnadsset för lamphållare från 45° till 90°

Verifix® fastspänningshjälp
För fixering av glasskivor på limbordet

Artikel nr Beskrivning

BO 5591200 Verifix® fastspänningshjälp

Verifix® 45° geringsanslag (bordsversion)
För användning tillsammans med Verifix® Pro vinkelsughållare 45° BO 639.2/3 för 45° geringslimning.

Artikel nr Beskrivning

BO 5591300 Verifix® 45° geringsanslag (bordsversion)

Vinkelsugare Verifix® 90° ställbar

Tips:
Använd fixeringshjälp 

 BO 633.10L för att justera 
tjockleken på limlagret vid 
vertikala limkanter och för 
stabilisera glasskivorna.

För fixering av små glasbitar · Förbättrat stabilare utförande

 2 sugplattor · Justerbar höjd/djup  ± 3 mm · Längd 94,8 mm · Bredd 76 mm 
· Höjd 94,9 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 633.10L Verifix® Vinkelsugare, justerbar
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Den nya generationen av vinkelsughållare
Efterfrågan på glaslimningar, glasmöbler eller glaslimmer ökar konstant. Därför ökar efterfrågan på fixeringsverktyg, som kan användas med 
vid tillverkning av dessa objekt av hög kvalité. I följande avsnitt hittar ni de första produkterna i den nya generationen av sughållare och 
fixeringshjälpmedel som lever upp till efterfrågan. De erbjuder ett flertal fördelar, såsom stabil kvalité och exakta justeringar av limspalten, vilket 
är viktigt för att få en säker limprocess.  

Vinkelsugare Verifix® Pro 90°
Verifix vinkelsugare Pro är en förstklassig produkt för positionering och fixering vid glaslimning. Speciellt vid UV-limning, t.ex. glasmöbler eller 
vitrinskåp, erbjuder Verifi x vinkelsugare Pro allra högsta säkerhet mot vibrationer och glidning – både vid hörn- och T-limning. · Exakt justering av 
limspalten (= tjockleken på limlagret) · Mycket stabilt utförande

 Höjd 176 mm · Djup 160 mm · Sugplatta 110 mm Ø

Artikel nr Beskrivning

BO 639.0 Verifix® Pro vinkelsughållare 90°

BO 639.1 Set med 2 styck BO 639.0
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Vinkelsugare Verifix® Pro 45°
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 justering av limspalten (= tjockleken på limlagret) · Mycket stabilt utförande

 Höjd 176 mm · Djup 160 mm · Sugplatta 110 mm Ø

Egenskaper

Observera: · Idealisk i förbindning 
med Verifix® geringsanslag 
(BO 639.4)

Artikel nr Beskrivning

BO 639.2 Verifix® vinkelsughållare 45°

BO 639.3 Set med 2 x BO 639.2

Verifix® Geringsstopp

Observera:
Idealisk för användning i 
kombination med Verifix® 
Pro vinkelsughållare 45° 

(BO 639.2)

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.

Artikel nr Beskrivning

BO 639.4 i set om 2
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Tillbehör

Bladmått 0,05
För användning med lågviskösa limmer B665-0, LV740, LV740VIS, 420VIS. · Vid positionering av glasskivan kan ett 
specifikt gap skapas med tjockleksmätaren. Detta garanterar att man alltid uppnår rätt minitjocklek på limfogen. · 
Idealisk för användning tillsammans med Verifix® Pro vinkelsughållare 90° (BO 639.0/ 639.1) och 45° 
(BO 639.2/ 639.3).

 Tjocklek 0,05 mm · Färg blå

Artikel nr Beskrivning

SP BT6385 Bladmått 0,05 mm

Bladmått 0,1
För användning med medelviskösa UV-limmer B 690-0, B 678-0, B 682-T, MV760, MV760VIS. · Vid positionering av 
glasskivan kan ett specifikt gap skapas med tjockleksmätaren. Detta garanterar att man alltid uppnår rätt minitjocklek 
på limfogen. · Idealisk för användning tillsammans med Verifix® Pro vinkelsughållare 90° (BO 639.0/ 639.1) och 45° 
(BO 639.2/ 639.3).

 Tjocklek 0,1 mm · Färg lila

Artikel nr Beskrivning

SP BT6386 Bladmått 0,1 mm
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Fasta fixeringshjälpmedel
Ett speciellt sortiment av diverse hållare och hjälpmedel för metodisk glaslimning. Användbar för många applikationer - för kantlimning.

Vinkelpumpsugare Set Verifix®

Set med två, i stabil väska · vinkelpumpsugarna finns även separat 
(Art. nr. BO 638.0) · Bohle´s vakuumteknologi  gör glaslimningen mycket 
enklare ex. vid byggande av lådkonstruktioner som montrar, vitriner, 
bokhyllor,  akvarium, glasskåp med hyllor eller avdelare, etc. · exakt i 90° 
position · Förlust av vakuum indikeras av en röd varningsring. Vakuum kan 
återskapas genom att enkelt trycka på handpumpen igen.

Artikel nr Beskrivning

BO 638.9 Verifix® vinkelpumpsugare, set

BO 638.0 VERIFIX vinkelpumpsugare

SP B0881 Vakuumpump med backventil

SP B0187 Tätningsring för vinkelpumpsugare

Vinkelsugare Verifix® 90°
Hållare och positioneringshjälp bestående av 2 sugkoppar med speciell 
tätningsring · kan finjusteras i förhållande till varandra · med aluminiumhållare

 2 sugplattor 120 mm Ø · Justerbar höjd/djup  +/- 12 mm · Skänkellängd 
200 mm · Skänkelbredd 127 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 630.2 Verifix® vinkelsugare 90°

BO 614.03 Reservsugplatta

SP 6313 Vinkel
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Vinkelsugare Verifix® 90°
Hållare och positioneringshjälp bestående av 2 sugkoppar med speciell 
tätningsring · kan finjusteras i förhållande till varandra · med aluminiumhållare

 2 sugplattor 120 mm Ø · Justerbar höjd/djup  +/- 12 mm · Skänkellängd 
400 mm · Skänkelbredd 280 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 630.3 Vinkelsughållare Verifix® 90°

BO 614.03 Reservsugplatta

Vinkelsugare Verifix® 90° med stag
Hållare och positioneringshjälp bestående av 5 sugkoppar med speciell tätningsring · kan finjusteras i förhållande till 
varandra · med aluminiumhållare

 5 sugplattor 120 mm Ø · Justerbar höjd/djup  +/- 12 mm · Skänkellängd 650 mm · Skänkelbredd 350 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 630.4 Vinkelsughållare Verifix® 90°

BO 614.03 Reservsugplatta

Vinkelsugare Verifix® 90°
För fixering av små glasbitar · Nyhet: · Förbättrat stabilare utförande

 2 sugplattor · Sugplatta 55 mm Ø · Längd 75 mm · Bredd 76 mm · Höjd 75 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 633.10 Vinkelsughållare Verifix® 90°

Vinkelsugare Verifix® 90° ställbar

Tips:
Använd fixeringshjälp 

BO 633.10L för att justera 
tjockleken på limlagret vid 
vertikala limkanter och för 
stabilisera glasskivorna.

För fixering av små glasbitar · Förbättrat stabilare utförande

 2 sugplattor · Justerbar höjd/djup  ± 3 mm · Längd 94,8 mm · Bredd 76 mm 
· Höjd 94,9 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 633.10L Verifix® Vinkelsugare, justerbar
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Kombination sugare/magnethållare  Verifix® 90°

Tips:
Förvara alltid magneten 

tillsammans med blecket. 
Genom att sluta magnetis-
men så bevaras livslängden 

på magneten.

Med en sugkopp och en högkvalitativ magnet · 1 fixeringsplatta BO 634.02 
ingår · lagra alltid magnet och platta sammanfogade.

 1 sugplatta 55 mm Ø · Glastjocklek max. 8 mm · Längd 70 mm · 
Bredd 55 mm · Höjd 65 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 633.3 VERIFIX Kombination sugare/magnethållare 90°

BO 634.02 Verifix fixeringsplatta för magnetkub.

BO 633.21 Verifix® magnetenhet utan motplatta

BO 633.22 Vinkel för magnetkombination

Verifix® spännvinklar

Idealisk för snabb fixering av glasdelar. Verifix® spännvinkel är avsedd för kortvarig fixering av glasdetaljer. Vid långa limkanter eller stora objekt 
kan dessa hindra att glasen glipar.

Verifix® hörnvinkel (yttre) · med justerbar spännskruv och sugkopp
Genom att använda 4 spännvinklar BO 635.0, kan en vitrin eller liknande snabbt fixeras · för korttids positionering · 
för rektangulära konstruktioner

 Sugplatta 55 mm Ø

Artikel nr Beskrivning

BO 635.0 Verifix® hörnvinkel (utsida)

Hörnvinkel Verifix® (yttre) · med justerbar spännskruv och sugkopp
Användes för att hålla två glasbitar i 90° mot varandra

 Sugplatta 55 mm Ø

Artikel nr Beskrivning

BO 635.1 Verifix® hörnvinkel (utsida)

Hörnvinkel Verifix® (inre) · med justerbar spännskruv och sugkopp
Spännvinkel BO 635.2 användes med excentrisk sugkopp BO 637.0 för fixering 
och limning av två glas i 90° mot varandra.

 Sugplatta 55 mm Ø

Artikel nr Beskrivning

BO 635.2 Verifix® hörnvinkel (insida)
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Fixerings-hjälpmedel

Magnetkuber Verifix® med två fixeringsplattor

Tips:
Förvara alltid magneten 

tillsammans med blecket. 
Genom att sluta magnetis-
men så bevaras livslängden 

på magneten.

Kraftfull magnet · exakt rätvinklig · två grepphål för smidig hantering · alla 
kanter är fasetterade · fixeringaplattan är lackerad för att unvika repor på 
glasytan · lagra alltid magneten sammansatt.

 Längd 50 mm · Bredd 45 mm · Höjd 45 mm · Glastjocklek max. 8 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 634.0 Verifix Magnetkub

BO 634.01 Magnetkub utan plattor

BO 634.02 Verifix fixeringsplatta för magnetkub.

SP B0940N Skivmagnet 30 x 5 mm med "N" försänkt hål

SP B0940S Skivmagnet 30 x 5 mm med "S" försänkt hål

Flexibla och ställbara fixeringshjälpmedel
Att försöka hålla olika delar i varierande vinklar var tidigare ett stort problem. I många fall var man tvungen att bygga speciella konstruktioner för 
att fixera glasbitarna. Verifix® vinkelsugare från Bohle tillåter nu en snabb, justerbar och exakt fixering.

Verifix® justerbara vinkelsugare

Att hålla delar i vinklar utöver 90° lätt och säkert, har utvecklat detta flexibla system. Specialstorlekar på förfrågan !

Verifix® vinkelsugare, steglöst ställbar
Positioneringshjälpmedel med speciell tätningsläpp · kan finjusteras mot varandra · stabila plastarmar är 194 mm 
långa och är förbundna med en länk.

 2 sugplattor 120 mm Ø · Justerbart område 45 - 300 ° · Justerbar höjd/djup  +/- 12  mm

Artikel nr Beskrivning

BO 631.1 Verifix® vinkelsugare, steglöst ställbar

BO 614.03 Reservsugplatta

Verifix® vinkelsugare, steglöst ställbar
Kraftig modell med dubbla sugenheter · sugplattor med speciell tätningsläp · kan finjusteras i förhållande till varandra 
· stabila plastarmar som är 194 mm långa är samsatta via en led.

 4 sugplattor 120 mm Ø · Justerbart område 45 - 300 ° · Justerbar höjd/djup  +/- 12 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 631.2 Verifix® vinkelsugare, steglöst ställbar

BO 614.03 Reservsugplatta
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Excentriska sugkoppsanslag Verifix® 

Verifix® excentriska sugare är idealiska för många ändamål bl.a inom interiör dekoration. Användningsområdet är praktiskt taget obegränsat.
De excentriska suganslagen är ovärderliga, speciellt när det handlar om limning av hyllor i montrar eller positionering av dessa. 

Verifix® excentrisk suganslag
En excentrisk anslagsrulle är monterad rätvinklat mot en VERIBOR sugkopp, 
gör det möjligt att få ex. glas i exakt position · avsedd för material med jämn, 
plan, lufttät yta såsom glas, plast, metall, belagt trä och marmor etc.

 Sugplatta ø 120 mm · Justerbart område 8 mm · avsett för Glas · avsett för 
plast · avsett för metall · avsett för Laminat · avsett för Marmor / Stenmaterial

Artikel nr Beskrivning

BO 637.0 Verifix® excentrisk suganslag

SP B0605 Sprint för glaslyftare

SP B0610 Tryckfjäder

SP 6160 U-bricka för 602/603/604

BO 614.03 Reservsugplatta

Excenteranslag Verifix®

Excentrisk, plan plastrondell · integrerad sugkopp · avsedd för limning av golv 
eller hyllor i montrar · kan även användas parvis för finjustering av skärlinjaler

 Höjd 20 mm · Justerbart område 6 mm

Artikel nr Invändigt · utvändigt · Beskrivning

BO 637.1 55 mm Ø · 70 mm Ø

BO 637.5 Reservgummiplatta

Verifix® excentrisk suganslag
Excentriskt anslag, plan platplatta · avsedda för universell justering av skivmaterial · idealisk vid limning av botten 
eller hyllor i montrar · kan även användas som linjalanslag

 Höjd 20 mm · Justerbart område 6 mm

Artikel nr Invändigt · utvändigt · Beskrivning

BO 637.2 36,5 mm Ø · 47,5 mm Ø

BO 637.6 Reservsugplatta för BO 637.2

SP 5280.55 Gummiklädd metallplatta med noppor
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Linjalanslag och fixeringshjälp
Fixeringshjälpmedel vid t.ex flerskiktslimningar med 2-komp silikon. Den 
justerbara hållaren är fäst på en sugplatta och placeras i hörnen. För en 
rektangulär glasskiva behövs min. 3 styck.

 Höjd 75 mm · Diameter 55 mm

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 670.1 Linjalanslag · ställbar

Klämstycken Verifix®

Dessa roterbara hållare har ett brett användningsområde. De är speciellt användbara vid monterbyggande, akvarier eller andra typer av glaskuber 
och är oumbärlig vid byggande av glasmöbler.

Klämstycken Verifix®

Klämhållare som kan rotera 360° med låsskruvar som håller den på plats · 
speciellt avsedd för typ akvariumkonstruktioner.

 Glastjocklek 3 - 10 mm

Artikel nr Glastjocklek

BO 636.0 3 - 10 mm

Klämstycken Verifix®

Klämhållare som kan rotera 360° med låsskruvar som håller den på plats · 
speciellt avsedd för typ akvariumkonstruktioner · för tjockare glas och större 
vikter

 Glastjocklek 6 - 19 mm

Artikel nr Glastjocklek

BO 636.1 6 - 19 mm
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|04 Lim

Valet av korrekt lim beror på kombinationen av material, omgivningens villkor och önskad belastning. Förutom lågviskösa limmer med goda 
kapiläregenskaper finns medelviskösa, slaghållfasta och elastiska limmer. Fördelar som recistens mot fukt och skydd mot gulning är andra 
egenskaper på produkterna. Som en grundläggande princip, att få en maximal styrka och belastningskapacitet på limningen skall limlagret 
vara anpassat. Bohle erbjuder alla medelviskösa UV limmer även med "spacers".  "Spacers" är ett speciellt fyllnadsmaterial som är tillsatt 
limmet och garanterar att en minsta tjocklek på limfogen erhålles. I övrigt, vid användande av Verifix® fixeringshjälpmedel, finns speciella 
justeringsmöjligheter för att erhålla bestämd tjocklek på limlagret.       

Silikonlim
När man nämner „glaslimning“ talar man ofta om UV-härdande limmer. Vårt följande program visar att det finns även andra produkter för limning 
av glas.

2 K-silikon Verifix®

Detta 2 K-silikonlimmet har utvecklats av Bohle speciellt för ytlimning 
av glas. Produkten lämpar sig mycket väl för munblåst glas och 
överfångglas, valsat färgat glas eller fusing-glas, och självklart också 
för glasklar, blåsfri floatlimning. På bärarskivor, t.ex. dörrpaneler, 
helglasdörrar eller rumsavdelare, kan hela ytan limmas. Det är också 
möjligt att limma enskilda partier. Det omfattande avvägningsarbetet 
med blandningskomponenterna faller bort, eftersom produkten enkelt kan 
blandas i förhållande 1:1 – det räcker med bara en mätbägare. Dessutom 
behöver inte heller den nya produkten frigöras från gas i vakuum. Större 
förpackningar på förfrågan. Avsedd för utvändiga applikationer, vattentät, 
UV-stabil, ressistent mot gulning, permanent elastisk.

Artikel nr Innehåll

BO 5500510 1 kg

BO 5500513 5 kg

BO 5500516 50 kg
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Vidhäftningsset för Verifix 2 K-silikon
Setet inkluderar en 90 ml flaska med primer och en 10 ml flaska katalysator. Blanda innehållet i båda flaskorna innan 
användning. För detta ändamål häll innehållet i den lilla "katalysator" flaskan i den stora "primer" flaskan och skaka 
den därefter i 30 sekunder. Lösningen är nu klar att använda och har en hållbarhet i ca. 1 månad. Det är nödvändigt 
att förbättra vidhäftningen av 2-komponent silikonen på glasytan.

 Innehåll 90 ml primer + 10 ml katalysator

Artikel nr Beskrivning · Innehåll

BO 5500518 Vidhäftningsset · 90 ml primer + 10 ml katalysator

Tillbehör

Mätkopp
Denna måttkopp i plast är avsedd för blandning av Verifix® 2K silikonlim

 Med Skala

Artikel nr Beskrivning

BO 5500521 Måttbägare 100 ml

BO 5500522 Måttbägare 400 ml

Tappkran för BO 5500516
För tappning av silikon från 50 kg behållare (BO 5500516)

 Storlek 2 "

Artikel nr Beskrivning

BO 5500519 Tappkran för BO 5500516
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2-komponents lim
Emellanåt är det inte möjligt att använda UV härdande limmer beroende på limdetaljerna inte är tillräckligt transparenta eller att kombinationen av 
material som skall limmas och UV limmet inte är kemiskt förenligt. För dessa ändamål erbjuder Bohle följande 2-komponeta konstruktionslimmer 
till att lösa dessa applikationer. 

2K-PU konstruktionslim
Detta två-komponents 2K-PU konstruktionslim är ett universallim för limning av material såsom glas och många metaller. Limet kännetecknas 
speciellt av hög draghållfasthet och slagtålighet. Möjliga applikationer är spegellimning såväl som limning av metalldelar på målade eller 
"printade" glas. (ytan måste först kontrolleras om lämplig). För speciella applikationer eller när angivna belastningar är föreskrivna skall 
provlimning göras. Limmet är inte kristallklart och därför ej alltid lämpligt vid synliga limningar. 
 
 · Set erbjudande: Spar pengar mot att köpa separat!

  Öppettid 13 min. · Hanterbar 30 min. · Slutlig stabil 24 h · Max. tillåten konstant temperatur -55 - +100 °C · Draghållfasthet 14 MPa · Töjning 
till brott 65 % · Hårdhet (Shore D) 60

Egenskaper

ej UV-stabil · Testa i förväg 
beträffande ej standardlimningar 
(sten, trä, etc.)

Artikel nr Beskrivning · Set

BO 5500506 2K-PU konstruktionslim

BO 5500507 2 x lim, 2 x förp. blandmunstycken, 1 x applikator
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Två-komponent akrylat lim
Detta lim ger en kristallklar limning av olika material som glas, många 
metaller och en del plaster. Den kan överbrygga limspalter upp till 
maximum 0.5 mm.Observera: Om en större mängd av lim bearbetas på 
samma gång, kan det bli varmt.  · Set erbjudande: Spar pengar mot att 
köpa separat! · Testa i förväg beträffande ej standardlimningar (sten, trä, 
etc.)

 Öppettid 30 sek. · Slutlig stabil 8 h · Användningstemperatur 
-30 - +100 ° · Draghållfasthet 17 MPa · Fläkningsstyrke 25 N/mm

Värmekänslig 
produkt!

Lagring i kyl förlänger 
livslängden.

Artikel nr Beskrivning · Set

BO 5500501 Två-komponent akrylat lim

BO 5500504 2x akrylat, 2 blandmunstycken, 1 applikator

Tillbehör

Applikator
Passande för patroner BO 5500501 och BO 5500506. För smidig användning av 2K-konstrultionslim.

Artikel nr Beskrivning

BO 5500502 Applikator

BO 5500503 Blandmunstycken, 10 styck
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Limegenskaper - en översikt

Specifikationer BO 5500501 BO 5500506

Fuktbeständig:  nej  ja 

UV stabil  ja  nej 

Färg: glasklar off white 

Slutlig egenskap mycket hård mycket hård 

Slagtålig  ja  ja 

Kompenserar spänningar:  mycket bra  mycket bra 

Draghållfasthet  17 MPa  14 MPa 

Hanterbar ca. 2 min.  30 min. 

Slutlig stabil  8 h  24 h 

Max. tillåten konstant temperatur  -30 - +100 °C  -55 - +100 °C 

Fläkningsstyrke  25 N/mm 

 Öppettid  0,5 min.  13 min. 

Töjning till brott  65 % 

Hårdhet (Shore D)  60 

Möjliga sammanfogningar

Specifikationer BO 5500501 BO 5500506

Glas/glas ja ja 

Glas/metall ja ja 

Härdat glas/härdat glas ja ja 

Glas/sten begränsat begränsat 

Glas/trä begränsat begränsat 

Laminerat glas/glas ja ja 

Laminerat glas/laminerat glas ja ja 

Laminerat glas/sten begränsat begränsat 

Laminerat glas/trä begränsat begränsat 

Laminerat glas/metall ja ja 

Laminerat glas/härdat glas ja ja 

Glas/plast begränsat begränsat 

Laminerat glas/plast begränsat begränsat 

Plast/plast begränsat begränsat 

Plast/metall begränsat begränsat 

Plast/härdat glas begränsat begränsat 
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UV-härdande limmer
Med speciellt utvalda egenskaper, är UV-härdande limmer avsedda för varaktiga, stadiga limningar av många olika material såsom glas-glas eller 
glas-metall. För detta ändamål, utvecklade Bohle ett brett program av UV limmer och är idag välkända för sin ledande teknologi inom glaslimning.

UV lim Verifix® MV 760
Detta UVA-härdande lim Verifix® MV 760 är ett medelvisköst lim och 
på grund av dess vidhäftningsegenskaper är användningsområdet 
universellt. Det har högsta hållfasthet, är spänningskompenserande och 
därför idealiskt för limning av glas/metall och glas/glas. De huvudsakliga 
användningsområdena för Verifix MV 760 är konstruktioner med en 
hög statisk eller dynamisk kraftbelastning. Den höga draghållfastheten 
kompenserar expansionen hos olika limmade material utan förlorad 
vidhäftning.

 Viskositet mellan 1500 mPas · Draghållfasthet 25 MPa · Limspalt  
0,08 - 0,5 mm · Max. tillåten konstant temperatur 70 °C · 
Temperaturområde -40 - +120 °C · Färg: glasklar · Kapilära egenskaper: 
behövs ej · Kompenserar spänningar: begränsat · Slagtålig ja · Avsedd för 
andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig ja · Fuktbeständig: ja · 
UV-härdande ja · Ljushärdande nej · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr Innehåll

BO MV7601K 1000 g

BO MV76025 250 g

BO MV76010 100 g

BO MV76002 20 g

UV lim Verifix® MV 760 med distanser
Distanserna som är tillsatta till Verifix® MV 760 garanterar att en tillräckligt tjock limbädd uppnås. Detta gär att vid 
limningar av tunga glasdelar så kommer tillräckligt med lim in i fogen. Bereoende på limprocessen så har denna 
metod även visat sig vara bra vid limning av metalldelar för att får rätt tjocklek på limmet. Distanserna i limmet har 
ingen teknisk inverkan på limmet.  Läs den bifogade användarinstruktionen nogrannt. Om ni har några frågor, så är 
våra applikationstekniker till för er.

 Viskositet mellan 1500 mPas · Draghållfasthet 25 MPa · Limspalt 0,08 - 0,5 mm · Max. tillåten konstant 
temperatur 70 °C · Temperaturområde -40 - +120 °C · Färg: glasklar · Kapilära egenskaper: behövs ej · Kompenserar 
spänningar: begränsat · Slagtålig ja · Avsedd för andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig ja · Fuktbeständig: ja 
· UV-härdande ja · Ljushärdande nej · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO MV7601KS 1000 g · med distanser

BO MV76025S 250 g · med distanser
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UV lim Verifix® MV 760VIS
UV lim MV 760VIS är avsedd för flera applikationer beroende på dess 
limegenskaper. Den är därför idealisk för glas mot metall och glas mot glas 
limning. Detta lim lämpar sig för glas-konstruktioner med höga statiska 
eller dynamiska krafter. Viktigt: Verifix MV 760 VIS är speciellt lämpligt för 
limning av laminerat säkerhetsglas/laminerat säkerhetsglas och laminerat 
säkerhetsglas/metall.  

 Viskositet mellan 1500 mPas · Draghållfasthet 25 MPa · Limspalt  
0,08 - 0,5 mm · Max. tillåten konstant temperatur 70 °C · 
Temperaturområde -40 - +120 °C · Färg: glasklar  · Kapilära egenskaper: 
behövs ej · Kompenserar spänningar: begränsat · Slagtålig ja · Avsedd för 
andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig ja · Fuktbeständig: ja ·  
UV-härdande ja · Ljushärdande ja · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr Innehåll

BO MV76V1K 1000 g

BO MV76V25 250 g

BO MV76V10 100 g

UV lim Verifix® MV 760VIS med distanser
Distanserna som är tillsatta till Verifix® MV 760VIS garanterar att en 
tillräckligt tjock limbädd uppnås. Detta gär att vid limningar av tunga 
glasdelar så kommer tillräckligt med lim in i fogen. Bereoende på 
limprocessen så har denna metod även visat sig vara bra vid limning av 
metalldelar för att får rätt tjocklek på limmet. Distanserna i limmet har 
ingen teknisk inverkan på limmet.  Läs den bifogade användarinstruktionen 
nogrannt. Om ni har några frågor, så är våra applikationstekniker till för er. 
Viktigt: Verifix® MV 760VIS är speviellt lämpad för limning av laminerat 
säkerhetsglas/laminerat säkerhetsglas och laminerat säkerhetsglas/
metall.

 Viskositet mellan 1500 mPas · Draghållfasthet 25 MPa · Limspalt  
0,08 - 0,5 mm · Max. tillåten konstant temperatur 70 °C · 
Temperaturområde -40 - +120 °C · Färg: glasklar · Kapilära egenskaper: 
behövs ej · Kompenserar spänningar: begränsat · Slagtålig ja · Avsedd för 
andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig ja · Fuktbeständig: ja ·  
UV-härdande ja · Ljushärdande ja · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr Innehåll

BO MV76V25S 250 g
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UV lim Verifix® LV 740
Detta - UVA-härdande lim är genom sina mycket goda kapiläregenskaper 
lämpligt för limning glas/glas och härdat/härdat glas. Detta lim användes 
tack vare sin höga optiska klarhet till t.ex, vitriner, glasmöbler etc. 
Huvudanvändningsområdet är objekt eller glaskonstruktioner med 
statiska och även dynamiska belastningar. Kort härdningstid innebär att 
produktionscykeln kan göras snabb och effektiv. 

 Viskositet låg 80 mPas · Draghållfasthet 17 MPa · Limspalt 0,04 - 0,2 mm 
· Max. tillåten konstant temperatur 70 °C · Temperaturområde -40 - +120 °C 
· Färg: glasklar · Kapilära egenskaper: mycket bra · Kompenserar spänningar: 
begränsat · Slagtålig nej · Avsedd för andvändning med aktivator nej · 
Vibrationstålig begränsat · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · Ljushärdande 
nej · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr Innehåll

BO LV7401K 1000 g

BO LV74025 250 g

BO LV74010 100 g

BO LV74002 20 g

UV lim Verifix® LV 740VIS
Detta UVA/dagsljushärdande lim med sina kapiläregenskaper är 
lämpligt att limma glas mot glas, härdat mot härdat glas, laminerat 
mot laminerat säkerhetsglas kombinationer. Detta lim användes när 
utseendet är extremt viktigt, t.ex konstruktion av displayskåp, glasmöbler 
etc.  Huvudanvändningen är för objekt eller glaskonstruktioner med 
statisk- såväl som dynamiska påfrestningar. Reducerad rengöringstid gör 
att produktionscyklerna kan göras snabba och effektiva. Observera: dess 
speciella sammansättning gör  Verifix® LV 740VIS speciellt lämpad för 
limning av laminerat säkerhetsglas mot laminerat säkerhetsglas. 

 Viskositet låg 80 mPas · Draghållfasthet 17 MPa · Limspalt 0,04 - 0,2 mm 
· Max. tillåten konstant temperatur 70 °C · Temperaturområde -40 - +120 °C 
· Färg: glasklar · Kapilära egenskaper: mycket bra · Kompenserar spänningar: 
begränsat · Slagtålig nej · Avsedd för andvändning med aktivator nej · 
Vibrationstålig begränsat · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · Ljushärdande 
ja · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr Innehåll

BO LV74V1K 1000 g

BO LV74V25 250 g

BO LV74V10 100 g
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UV lim Verifix® B 665-0
Detta UVA lim är kristallklart tunnflytande (låg viskositet). Det har mycket 
goda kapiläregenskaper som gör det möjligt att applicera från utsidan 
och själv tränga in i utrymmet på de förmonterade skivorna. Detta lim 
användes när utseendet är mycket viktigt t.ex vid byggandet av montrar, 
glasmöbler etc. Det är speciellt avsett för limning glas mot glas. Limmets 
låga viskositet gör att man slipper tidskrävande efterarbete och att det 
kan appliceras snabbt och på ett ekonomiskt sätt. Limmet B 665-0 är inte 
resistent mot vatten och därför ej lämpligt i fuktiga utrymmen eller utomhus. 
Efter härdningen är det mycket hårt och relativt sprött dvs. inte elastiskt. 
Dessa egenskaper måste man ta hänsyn till vid konstruktionen av glasobjekt. 
Användningsområden: Två- och tredimensionella glaskonstruktioner · Objekt 
utsatta för statisk belastning · Snabb, effektiv produktionscykel 
 · Observera: Bohle UV-lim 665 bör EJ användas ihop med härdat glas!

 Viskositet låg 80 mPas · Draghållfasthet 23 MPa · Limspalt 0,04 - 0,2 mm 
· Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · Temperaturområde -40 - +120 °C · 
Färg: glasklar · Kapilära egenskaper: mycket bra · Kompenserar spänningar: nej 
· Slagtålig nej · Avsedd för andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig nej 
· Fuktbeständig: nej · UV-härdande ja · Ljushärdande nej · Konstruktion öppen 
och sluten

Artikel nr Innehåll

BO 5209324 1000 g

BO 5209321 250 g

BO 5209300 100 g

BO 5209327 20 g

UV lim Verifix® B 682-T
Tack vare sin mycket höga slutstyrka är detta UVA härdande lim mycket 
lämpat för limningar med statiska och dynamiska belastningskrav. Glas/
metall limningar fungerar mycket bra med detta lim. När Bohle UV 
aktivator LF (Art. No. BO 52 093 65/BO 52 093 67) användes, kan Verifix® 
B 682-T limmet användas utan UV ljus (t.ex för färgade glas, laminerat 
glas/metall limningar, etc.). När aktivatorn användes kan en lätt gulning av 
limmet uppträda. 

 Viskositet mellan 900 mPas · Draghållfasthet 26 MPa · Limspalt  
0,09 - 0,5 mm · Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · Temperaturområde 
-40 - +140 °C · Färg: transparent · Kapilära egenskaper: behövs ej · 
Kompenserar spänningar: begränsat · Slagtålig ja · Avsedd för andvändning 
med aktivator ja · Vibrationstålig ja · Fuktbeständig: nej · UV-härdande ja · 
Ljushärdande nej · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr Innehåll

BO 5209396 1000 g

BO 5209395 250 g

BO 5209394 100 g

BO 5209393 20 g
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UV lim Verifix® B 682-T med distanser
Distanserna som är tillsatta till Verifix® 682-T garanterar att en tillräckligt 
tjock limbädd uppnås. Detta gär att vid limningar av tunga glasdelar så 
kommer tillräckligt med lim in i fogen. Bereoende på limprocessen så har 
denna metod även visat sig vara bra vid limning av metalldelar för att får 
rätt tjocklek på limmet. Distanserna i limmet har ingen teknisk inverkan 
på limmet.  Läs den bifogade användarinstruktionen nogrannt. Om ni har 
några frågor, så är våra applikationstekniker till för er.

 Viskositet mellan 900 mPas · Draghållfasthet 26 MPa · Limspalt  
0,09 - 0,5 mm · Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · 
Temperaturområde -40 - +140 °C · Färg: transparent · Kapilära egenskaper: 
behövs ej · Kompenserar spänningar: begränsat · Slagtålig ja · Avsedd för 
andvändning med aktivator ja · Vibrationstålig ja · Fuktbeständig: nej ·  
UV-härdande ja · Ljushärdande nej · Konstruktion öppen och sluten

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO 5209396S 1000 g · med distanser

BO 5209395S 250 g · med distanser

Aktivator LF
Denna aktivator tillåter härdning av UV lim B-682-T där UVA-belysning 
normalt ej är möjligt t.ex vid färgade glas, screentryckta glas, laminerat 
säkerhetsglas, metall mot metall limningar etc. När aktivatorn användes 
uppträder en lätt gulning av limfogen. · Användning av ytterligare UV 
lampa är ej nödvändigt · Hållbarhet: 6 månader

Tips:
Luftkänslig produkt! Förslut 

alltid flaskan efter 
användning.

Artikel nr Innehåll

BO 5209365 9 ml

BO 5209367 50 ml
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UV lim Verifix® B 678-0 Lamifix
Detta UVA och lätthärdande lim är med sin elasticitet idealiskt för limning 
av många olika kombinationer av material. Det har även möjlighet att ta 
upp vibrationer i limfogen. Speciellt intressant är dess användbarhet för 
limning av laminerat säkerhetsglas. Lamifix lim är idealiskt för limning av 
laminerat glas med laminerat eller vanligt glas i slutna system

 Viskositet mellan 600 mPas · Draghållfasthet 9 MPa · Limspalt  
0,06 - 0,3 mm · Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · 
Temperaturområde -40 - +100 °C · Färg: glasklar · Kompenserar 
spänningar: mycket bra · Slagtålig nej · Avsedd för andvändning med 
aktivator nej · Vibrationstålig hög · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · 
Ljushärdande ja · Konstruktion sluten · Viskoelstiska egenskaper: elastisk

Artikel nr Innehåll

BO 5209362 1000 g

BO 5209360 85 g

UV lim Verifix® B 678-0 Lamifix med distanser
Distanserna som är tillsatta till Verifix® 678-0 garanterar att en tillräckligt 
tjock limbädd uppnås. Detta gär att vid limningar av tunga glasdelar så 
kommer tillräckligt med lim in i fogen. Bereoende på limprocessen så har 
denna metod även visat sig vara bra vid ytlimningar för att få rätt mängd 
mellan limdelarna. Distanserna i limmet har ingen teknisk inverkan på 
limmet.  Läs den bifogade användarinstruktionen nogrannt. Om ni har 
några frågor, så är våra applikationstekniker till för er.

 Viskositet mellan 600 mPas · Draghållfasthet 9 MPa · Limspalt  
0,06 - 0,3 mm · Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · 
Temperaturområde -40 - +100 °C · Färg: glasklar · Kompenserar 
spänningar: mycket bra · Slagtålig nej · Avsedd för andvändning med 
aktivator nej · Vibrationstålig hög · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · 
Ljushärdande ja · Konstruktion sluten · Viskoelstiska egenskaper: elastisk

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO 5209362S 1000 g · med distanser
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UV lim Verifix® B 690-0
Med sin exceptionella elasticitet är detta UVA härdande lim är idealiskt för 
limning av olika materialkombinationer upp till 1 m².

 Viskositet mellan 600 mPas · Draghållfasthet 9 MPa · Limspalt  
0,06 - 0,3 mm · Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · 
Temperaturområde -40 - +100 °C · Färg: glasklar · Kompenserar 
spänningar: mycket bra · Slagtålig nej · Avsedd för andvändning med 
aktivator nej · Vibrationstålig hög · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · 
Ljushärdande nej · Konstruktion sluten · Viskoelstiska egenskaper: elastisk

Artikel nr Innehåll

BO 5209372 1000 g

BO 5209370 85 g

UV lim Verifix® B 690-0 med distanser
Distanserna som är tillsatta till Verifix® 690-0 garanterar att en tillräckligt 
tjock limbädd uppnås. Detta gär att vid limningar av tunga glasdelar så 
kommer tillräckligt med lim in i fogen. Bereoende på limprocessen så har 
denna metod även visat sig vara bra vid ytlimningar för att få rätt mängd 
mellan limdelarna. Distanserna i limmet har ingen teknisk inverkan på 
limmet.  Läs den bifogade användarinstruktionen nogrannt. Om ni har 
några frågor, så är våra applikationstekniker till för er.

 Viskositet mellan 600 mPas · Draghållfasthet 9 MPa · Limspalt  
0,06 - 0,3 mm · Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · 
Temperaturområde -40 - +100 °C · Färg: glasklar · Kompenserar 
spänningar: mycket bra · Slagtålig nej · Avsedd för andvändning med 
aktivator nej · Vibrationstålig hög · Fuktbeständig: ja · UV-härdande ja · 
Ljushärdande nej · Konstruktion sluten · Viskoelstiska egenskaper: elastisk

Artikel nr Innehåll · Beskrivning

BO 5209372S 1000 g · med distanser
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UV lim Verifix® 420VIS
Detta mediumviskösa, UVA- och ljushärdande lim är speciellt utvecklat för 
limning av thermoplaster. Det ger en stark, flexibel och kristallklar limning 
med kort härdtid. Limmet är även lämpligt att limma plast mot glas eller 
metall.  

 Viskositet mellan 300 mPas · Draghållfasthet 6 MPa · Limspalt  
0,07 - 0,2 mm · Max. tillåten konstant temperatur 50 °C · 
Temperaturområde -55 - +120 °C · Färg: glasklar · Kapilära egenskaper: 
begränsat · Kompenserar spänningar: mycket bra · Slagtålig nej · Avsedd 
för andvändning med aktivator nej · Vibrationstålig ja · Fuktbeständig: nej · 
UV-härdande ja · Ljushärdande ja · Konstruktion sluten

Artikel nr Innehåll

BO 420VI1K 1000 g

BO 420VI25 250 g

BO 420VI10 100 g

UV-limset

 Förpackningsenhet 5 flaskor · Innehåll vardera 20 g · Färg: röd - grön - 
gul - blå - svart

Artikel nr Beskrivning

BO 5209331 UV-limset
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Limegenskaper - en översikt
Specifikationer MV 760 MV 760VIS LV 740 LV 740VIS

Viskositet mellan  1500 mPas mellan  1500 mPas låg 80 mPas låg 80 mPas 

Draghållfasthet  25 MPa  25 MPa  17 MPa  17 MPa 

Limspalt  0,08 - 0,5 mm  0,08 - 0,5 mm  0,04 - 0,2 mm  0,04 - 0,2 mm 

Max. tillåten konstant temperatur  70 °C  70 °C  70 °C  70 °C 

Temperaturområde  -40 - +120 °C  -40 - +120 °C  -40 - +120 °C  -40 - +120 °C 

Färg: glasklar glasklar  glasklar glasklar 

Kapilära egenskaper:  behövs ej  behövs ej  mycket bra  mycket bra 

Kompenserar spänningar:  begränsat  begränsat  begränsat  begränsat 

Slagtålig  ja  ja  nej  nej 

Avsedd för andvändning med aktivator  nej  nej  nej  nej 

Vibrationstålig  ja  ja  begränsat  begränsat 

Fuktbeständig:  ja  ja  ja  ja 

UV-härdande  ja  ja  ja  ja 

Ljushärdande  nej  ja  nej  ja 

Konstruktion  öppen och sluten  öppen och sluten  öppen och sluten  öppen och sluten 

Ressistent mot gulning:  ja  ja  ja  ja 

Viskoelstiska egenskaper:  slagseg  slagseg  begränsad elastisk  begränsad elastisk 

Specifikationer B 665-0 B 682-T B 678-0 B 690-0

Viskositet låg 80 mPas mellan  900 mPas mellan  600 mPas mellan  600 mPas

Draghållfasthet  23 MPa  26 MPa  9 MPa  9 MPa

Limspalt  0,04 - 0,2 mm  0,09 - 0,5 mm  0,06 - 0,3 mm  0,06 - 0,3 mm

Max. tillåten konstant temperatur  50 °C  50 °C  50 °C  50 °C

Temperaturområde  -40 - +120 °C  -40 - +140 °C  -40 - +100 °C  -40 - +100 °C

Färg: glasklar transparent glasklar glasklar 

Kapilära egenskaper:  mycket bra  behövs ej  begränsat  begränsat

Kompenserar spänningar:  nej  begränsat  mycket bra  mycket bra

Slagtålig  nej  ja  nej  nej

Avsedd för andvändning med aktivator  nej  ja  nej  nej

Vibrationstålig  nej  ja  hög  hög

Fuktbeständig:  nej  nej  ja  ja

UV-härdande  ja  ja  ja  ja

Ljushärdande  nej  nej  ja  nej

Konstruktion  öppen och sluten  öppen och sluten  sluten  sluten

Ressistent mot gulning:  nej  nej  ja  ja

Viskoelstiska egenskaper:  spröd  slagseg  elastisk  elastisk

Temperaturmotstånd 
Temperaturmotstånd refererar till maximal konstant temperatur 
vid vilket härdat lim inte påverkas. Vid förhöjning av temperaturen 
påverkas gradvis limstyrkan. 

Brott/Draghållfasthet 
När rekommendation av min- och maximum limspalt efterföljs, kan 
angivna värden i tabellen uppnås.

Specifikationer 420VIS

Viskositet mellan  300 mPas 

Draghållfasthet  6 MPa 

Limspalt  0,07 - 0,2 mm 

Max. tillåten konstant temperatur  50 °C 

Temperaturområde  -55 - +120 °C 

Färg: glasklar 

Kapilära egenskaper:  begränsat 

Kompenserar spänningar:  mycket bra 

Slagtålig  nej 

Avsedd för andvändning med aktivator  nej 

Vibrationstålig  ja 

Fuktbeständig:  nej 

UV-härdande  ja 

Ljushärdande  ja 

Konstruktion  sluten 

Ressistent mot gulning:  ja 

Viskoelstiska egenskaper:  elastisk 



Möjliga sammanfogningar
Specifikationer MV 760 MV 760VIS LV 740 LV 740VIS

Glas/glas ja ja ja ja 

Glas/metall ja ja nej nej 

Härdat glas/härdat glas ja ja ja ja 

Glas/sten begränsat begränsat nej nej 

Glas/trä begränsat begränsat nej nej 

Laminerat glas/glas begränsat ja begränsat ja 

Laminerat glas/laminerat glas nej ja nej ja 

Laminerat glas/sten nej begränsat nej nej 

Laminerat glas/trä nej begränsat nej nej 

Laminerat glas/metall nej ja nej nej 

Laminerat glas/härdat glas begränsat ja begränsat ja 

Glas/plast begränsat begränsat nej nej 

Laminerat glas/plast nej begränsat nej nej 

Plast/plast nej nej nej nej 

Plast/metall nej nej nej nej 

Plast/härdat glas nej begränsat nej nej 

Specifikationer B 665-0 B 682-T B 678-0 B 690-0

Glas/glas ja ja ja ja 

Glas/metall nej ja begränsat begränsat 

Härdat glas/härdat glas nej ja ja ja 

Glas/sten nej begränsat begränsat begränsat 

Glas/trä nej begränsat begränsat begränsat 

Laminerat glas/glas begränsat begränsat ja begränsat 

Laminerat glas/laminerat glas nej nej ja nej 

Laminerat glas/sten nej nej begränsat nej 

Laminerat glas/trä nej nej begränsat nej 

Laminerat glas/metall nej nej begränsat nej 

Laminerat glas/härdat glas nej begränsat ja begränsat 

Glas/plast nej begränsat begränsat nej 

Laminerat glas/plast nej nej begränsat nej 

Plast/plast nej nej nej nej 

Plast/metall nej nej nej nej 

Plast/härdat glas nej nej begränsat nej 

Specifikationer 420VIS

Glas/glas nej 

Glas/metall nej 

Härdat glas/härdat glas nej 

Glas/sten nej 

Glas/trä nej 

Laminerat glas/glas nej 

Laminerat glas/laminerat glas nej 

Laminerat glas/sten nej 

Laminerat glas/trä nej 

Laminerat glas/metall nej 

Laminerat glas/härdat glas nej 

Glas/plast ja 

Laminerat glas/plast ja 

Plast/plast ja 

Plast/metall ja 

Plast/härdat glas ja 

Beskrivning avsedd för limning Akryl/PC/PET/ABS 
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Användarriktlinjer för glaslimning med UV limmer
1. Materialval (välj lämpligt lim) 
Valet av glas som Du önskar använda och lämpligt lim(se sektion/del 3) resulterar i olika styrka på sammanfogningen. Teknisk data gällande 
styrka, etc. finns i föregående tabell. 
Anvisningarna refererar till klart floatglas som släpper igenom UVA. Klart floatglas, speglar (framsida), härdat glas och slätt trådglas kan limmas 
utan problem. Används specialglas kan det leda till lägre styrka eller att det inte kan limmas överhuvudtaget. 
Problem kan uppstå då glaset är strukturerat, såsom mönstrat glas, trådglas och blästrat glas. UVA ljusets genomträngningsförmåga beror på 
glasets tjocklek och hur intensivt färgat glaset är. 
Observera, att glas med hög UV absorption, såsom laminerat eller färgat glas, inte kan limmas med vanlig UV-lim. För dessa arbeten användes 
Bohle lim Verifix® LV760VIS, Verifix® LV 740VIS eller Lamifix 678, såväl som 682-T med aktivator. 
Kom ihåg: 
Inom ramen för angivna skikttjocklekar kan de angivna styrkevärdena uppnås. För lite, för mycket eller oregelbundet limskikt påverkar limstyrkan. 
När man limmar glas mot metall, har det i en rad omsorgsfulla tester framkommit, att rostfritt stål är ett mycket lämpligt material. 
 
2. Förberedelse av ytan som ska limmas 
2.1 Rengöring 
· Ytan som skall limmas måste vara absolut ren, fettfri och torr (fri från lösningsmedel.) 
· Använd lämpligt rengöringsmedel vid UV-limning (utan tensider eller lösningsmedel) 
· Vanligt fönsterputsmedel är olämpligt att använda i de flesta fall. 
· Rekommendation: Bohle specialrengöringsmedel Art nr BO 51 079 10. 
2.2. Uppvärmning 
· Lim, såväl som delar som ska limmas, måste ha rumstemperatur. 
· För att uppnå en varaktig och stabil limning är det absolut nödvändigt att värma delarna innan limningen för att avlägsna osynlig kondens. 
  Alla delar som ska limmas måste värmas upp sakta och jämnt för att undvika att spänningar sen uppstår vid limningen. 
· Temperaturen bör vara ungefär 30º C över rumstemperatur. 
· Använd varmluftspistol eller hårtork. 
Underlåtenhet att följa dessa rekommendationer kan leda till en avsevärt lägre styrka, i vissa fall kan det inte genast noteras, vilket slutligen 
resulterar i att limningen lossnar. 
2.3. Pyrosil® förberedande ytbehandling 
En ytterligare förberedande behandling av problematiska ytor med Pyrosil® teknologin resulterar i en hållbar fog med hög draghållfasthet, samt 
bättre motståndskraft mot fukt. 
Detta är särskilt viktigt för limningar som utsätts för hög belastning i fuktiga utrymmen. 
 
3. Välj rätt lim 
Beroende på vilket krav man har på det material som ska limmas, vilka belastningar och hur det skall användas, så rekommenderas olika Bohle 
UV-härdande limmer. 
Kom ihåg: 
Glas/metall limningar: För att uppnå ett optimalt resultat, ska endast ett medelvisköst Bohle UV-lim användas såsom B 682-T eller VERIFIX MV 760. 
Glas/glas limning: När man planerar en helglas konstruktion, ska man alltid sträva efter en "stängd" (dvs.självstabiliserande) konstruktion, för 
att uppnå högsta möjliga stabilitet (se illustration). Elastiska limmer som t.ex B-678-0 och B-690-0 passar endast till "stängda konstruktioner". 
Skulle designen avgöra om det ska vara en "öppen konstruktion", eller om en "stängd konstruktion" inte är möjlig av andra skäl, ska endast 
limmer som VERIFIX LV 740, Verifix® LV 740VIS, B 665-0, VERIFIX MV 760VIS, Verifix® MV 760 eller B 682-T användas.

öppen konstruktion stängd konstruktion
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Användarriktlinjer för glaslimning med UV limmer
4. Positionshjälpmedel 
För att kunna utföra en UV-limning på ett korrekt sätt är det absolut nödvändigt att se till att de delar som ska limmas inte glider ur sitt läge. 
Uppgiften underlättas avsevärt genom att använda ett passande positionshjälpmedel ur VERIFIX produktsortiment. Din försäljare kan ge Dig 
nödvändig information. 
 
5. Applicering av lim 
· Innan limningen rekommenderas att först kontrollera att de olika bitar som ska limmas passar ihop. Detta åstadkoms genom att man sätter 
ihop delarna, utan att limma (använd positionshjälpmedel.) 
· Limmet bör läggas på inom 5 minuter efter det att delarna har värmts upp. Om det går längre tid än så, måste delarna värmas upp på nytt. 
· Limningen bör utföras i företrädesvis horisontalt läge. I vertikalt läge kan det uppstå problem. 
· För mycket eller för lite lim försvagar styrkan i limningen och försvårar också avsevärt arbetet att avlägsna överflödigt lim. 
· Doseringshjälpmedel ger en exakt och ekonomisk applicering av limmet. 
5.1 Lim som appliceras INNAN sammanfogning. 
Medelviskösa limmer (Verifix® MV 760, Verifix® MV 760VIS, B-678, B-690 och B-682-T) läggs på delarna innan sammanfogningen.Vid ytlimningar 
(Verifix® B690 och B 678.0 läggs limmet alltid på innan sammanläggningen.  
· När man limmar i horisontalt läge ska delarna sänkas så försiktigt och jämnt som möjligt för att undvika att luftbubblor kommer emellan. 
· Vikten på delarna är tillräcklig för att limmet ska spridas jämnt över den yta som ska limmas. 
5.2 Lim som appliceras EFTER sammanfogning. 
Lim med låg viskositet (VERIFIX LV 740, LV 740VIS och B-665-0) använder kapilärkraften att på egen hand sippra in i glipan i sammanfogningen. 
Därför kan delarna sammanfogas innan limning. 
· Undvik att arbeta med flera olika delar samtidigt, utan foga samman en del i taget. 
För att erhålla en optimal fördelning av limmet över hela limytan, skall delarna lyftas upp något och sänkas ner igen (förstora och förminska 
glipan) före härdning. 
 
6. Härdning (Exponering av UV-ljus) 
Härdning av limfogen görs i två steg: 
1. Genom förhärdningen erhålles en arbetsstyrka (ca. 30% av slutlig styrka). Vid detta steg, kan enkelt överflödigt lim utanför limytan tas bort. 
2. Efter sluthärdningen är sammanfogningen helt funktionell och kan sättas under belastning (efter 24 tim). 
· Använd anpassad UV lampa: Lampan skall inte vara kortare/smalare än limkanten/ytan för att undvika uppbyggnad av spänningar genom ojämn 
härdning. 
· Placera lampan så nära limytan som möjligt under härdningen. 
· Rör aldrig delarna under härdprocessen och utsätt dom inte för vibrationer (använd fixeringshjälpmedel) 
· Förhärdningen tar mellan 10 sekunder till ca. 2 minuter, beroende på typ och effektivitet hos lampan. 
· Ta bort alla fixeringshjälpmedel och rengör objektet från alla limrester (Bohle specialrengöring, glasskrapa eller stålull finhet 00) 
· Sluthärdning av limningen: belys från 60 sekunder till ca. 5 minuter, beroende på lamptyp. 
· Att utsätta limningen för längre belysning har varken positiva eller negativa effekter på limningen. 
Alla Bohle UV-lampor är utrustade med UV-filter för att undvika skador på ögon eller hud. För er egen säkerhet, bör ni använda lämpligt skydd. 
(Användande av lämplig skyddsutrustning vid arbeten med UV-lampor rekommenderas av arbetarskyddet). 
 
7. Provlimning 
Om Du är osäker på limförutsättningarna, gör alltid en provlimning: 
· Limma delar enligt instruktionerna ovan. 
· Testa styrkan på limningen genom att utsätta den för en kraftigare påfrestning än den normalt skall utstå, ex. slag, tippning eller 
plötsligarörelser. Om nödvändigt använd verktyg t.ex. en tång. 
· Sätt under press tills delarna lossnar eller brister för att bestämma belastningsgränsen. 
· I händelse av problem, tvivel om specifika limförutsättningar eller andra frågor, vänligen kontakta vår erfarna personal! 
 
Friskrivning av ansvar 
Ovanstående information såväl som våra tekniska rekommendationer, givna skriftligt eller muntligt är baserade på tester och enligt det bästa 
av vår kunskap. Det är dock rekommendationer utan förbindelse och övertar ej ert ansvar att avgöra riktigheten i givna rekommendationer, 
speciellt er del i arbetsprocessen. 
Appliceringen, användandet eller bearbetningen av våra produkter enligt våra tekniska rekommendationer är utanför vår kontroll och faller därför 
under ert fulla ansvar. 
Försäljningen av våra produkter sker enligt våra senaste sälj- och leveransvillkor.

stängd konstruktion
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Appliceringsnålar och tillbehör
Vid daglig användning av UV lim är en rätt doserad limmängd speciellt viktigt, såväl för hålbarheten på limningen som för kostnadsbiten. Verifix® 
doseringssystem i olika varianter för olika användningstillfällen är rätt lösning.

Applikations-nålar, set med adapter
Set med en adapter och 5 applikations-nålar

 Diameter 0,33 · 0,41 · 0,58 · 0,84 · 1,37 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5209319 Applikations-nålar, set med adapter

Doseringsnåladapter
Passar alla Bohle UV limflaskor (förutom 1 liters flaskor)

Artikel nr Beskrivning

BO 5209320 Doseringsnåladapter

Doseringsnålar
För UV limmer · endast för användning med adaptor BO 52 093 20

Artikel nr Färg · Diameter · För lim

BO 5209304 orange · 0,33 mm · B 665-0 / LV 740 / LV 740 VIS

BO 5209305 blå · 0,41 mm · B 665-0 / LV 740  /420 VIS / LV 740 VIS

BO 5209306 rosa · 0,58 mm · B 678-0 / B 690-0

BO 5209307 grön · 0,84 mm · B 678-0 / B 690-0

BO 5209308 bärnsten · 1,37 mm · B 682-T / MV 760 / MV 760 VIS

BO 5209309 oliv · 1,6 mm · 682-T / MV 760 / MV 760 VIS

Tomflaska
För UV-lim

 Tomflaska 100 g

Artikel nr Tomflaska · Beskrivning · Färg

BO 5209318 100 g ·  · 

BO 5209338 Förslutningshatt · vit

BO 5209339 Förslutningshatt · svart
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Doseringssystem
Verifix® 900E doseringssystem är avsett fär alla typer av serielimning eller industriella applikationer. Exakt dosering sparar tid på slutliga 
rengöringen, speciellt för  medelviskösa UV limmer.  Den tidsstyrda kontrollen säkerställer en lika mängd lim vid varje tillfälle, en fotpedal ger en 
enkel manövrering.  

Verifix® doseringsgivare 900 E

Observera:
Reservdelar på förfrågan!

Avsedd för både låg- och högviskosa vätskor · justerbar doseringsintervall från 0.01 till 31 sekunder · Låsbar 
avtryckare och justerbar flödeskontroll · inget dropp

Artikel nr Beskrivning

BO 5209380 doseringsgivare 900 E

Detta set innehåller följande artiklar:
BO 5209304 Doseringsnål · ø 0.33 mm · orange 1 styck
BO 5209305 Doseringsnål 0,41 mm ø · blå 1 styck
BO 5209306 Doseringsnål 0,58 mm ø · rosa 1 styck
BO 5209307 Doseringsnål 0,84 mm ø · grön 1 styck
BO 5209308 Doseringsnål 1,37 mm ø · bärnsten 1 styck
BO 5209384 Patron · svart · UV blocker · 10 cm³ 1 påse
BO 5209385 Adapter för patron BO 52 093 86 1 styck
BO 5209399 Doseringspensel 1 styck
BO 5209386 Patron · med UV blocker · 10 cm³ 1 påse
BO 5209387 Förslutningshatt 1 påse
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|05 Härdning
Bohle erbjuder ett omfattande  program av UVA lampor för härdning av UV limmer. Välj alltid lampa efter limstorlek/yta för att erhålla en likformig 
belysning av limytan. På detta sätt undviker man spänningar i limfogen som kan ge upphov till problem med limningen. Lamporna är speciellt 
avsedda för metallimningar och korta limdistanser. För längre limdistanser, skall en rörlampa i passande längd användas för att unvika spänningar. 
Alla Bohle UVA lampor är utrustade med ett specialfilter. Använd bara lampor med intakt filter för att undvika skador på hud och ögon.  

UVA tub lampor
Produktsortimentet inkluderar rörlampor av olika längd. På detta sätt kan nästan alla glas/glas limningar härdas spänningsfritt. Lysrör och skyddsrör 
kan enkelt skiftas på de flesta modeller om så är nödvändigt. På detta sätt kan lampan användas i många år.

Verifix® UVA-Star 500, 1110, 1410
Den nya serien av Verifix® UVA-Star rörlampor kombinerar den senaste 
teknologin med en ny design. "T8" rören utmärker sig med den förbättrade 
UVA effekten och sin strömsnålhet. Den högkvalitativa elektriska delen 
är nu integrerad i lamphuset, vilket gör den bekvämare att hantera. Alla 
längder finns antingen för 120 eller 230 Volt. Liksom tidigare kan lysröret 
bytas snabbt och enkelt.  Den nya Verifix® UVA-Star rörlampa når sin 
fulla kapacitet efter en kort uppvärmningstid på 180 sekunder. Dessa är 
lampor med vitt ljus med våglängder mellan 315 - 400 nm, de är avsedda 
för härdning av UVA och ljushärdande av akrylatlimmer. Verifix® UVA-Star 
rörlampa är speciellt passande för en spänningsfri härdning av längre 
limsträckor vid glas/glas kantlimning. Även limningar som är längre än 
1410 mm kan härdas spänningsfritt genom att använda flera lampor i rad.

Artikel nr Utförande

BO 5500380 Verifix® UVA-Star 500, 230 volt 18 watt, arbetslängd 500 mm

BO 5500381 Verifix® UVA-Star 500, 120 volt, 18 watt, arbetslängd 500 mm

BO 5500382 Reservlampa för Verifix® UVA-Star 500

BO 5500383 Akryl rörskydd för Veririfix® UVA-Star 500

BO 5500385 Verifix® UVA-Star 1110, 230 volts, 36 watt, arbetslängd 1110 mm

BO 5500386 Verifix® UVA-Star 1110, 120 volts, 36 watt, arbetslängd 1110 mm

BO 5500387 Reservlampa för Verifix® UVA-Star 1110

BO 5500388 Akryl rörskydd för Verifix® UVA-Star 1110

BO 5500390 Verifix® UVA-Star 1410, 230 volt, 58 watt, arbetslängd 1410 mm

BO 5500391 Verifix® UVA-Star 1410, 120 volts, 58 watt, arbetslängd 1410 mm

BO 5500392 Reservlampa för Verifix® UVA-Star 1410

BO 5500393 Akryl rörskydd för Verifix® UVA-Star 1410

BO 5500399 Ändbeslag



339För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

UV-LED lampor

UV-LED lampa Twin LED Verifix®

Den nya “Twin LED“ UV LED lampan är avsedd för limningar av ca. 120 mm. Lampan ger en jämn fördelning av  ljusintensiteten över hela ytan, 
vilket ger en spänningsfri limning. “Twin LED“ är försedd med två inbyggda LEDs. Detta erbjuder möjligheten att växla mellan våglängderna 
365 nm och 395 nm. Därför kan lampan användas både för  UVA och ljushärdande limmer. Dessutom, härdning både genom UV genomsläppande 
glas, såväl som floatglas eller härdade glas, eller UV absorberande glas såsom laminerade säkerhetsglas eller färgade floatglas är också möjligt. 
“Twin LED“ är liten, hanterbar och lätt. Den är idealisk passande för limningar av metalldelar. Det integrerade batteriet gör “Twin LED” till ett 
mobilt verktyg, oberoende av en specifik arbetsplats. Speciellt komplicerade limningar, såsom limning av metalldelar på redan färdiga objekt ,  
som exempel montrar vilka är svåra att flytta, kan nu enkelt och bekvämt åtgärdas. Om LED lampan är permanent i arbete, är batteritiden 
ca 2 timmar. Batteriet kan laddas med den medföljande kabeln. LED lampan kan användas under tiden den laddas. Batteristatus visas 
kontinuerligt. Om batterieffekten ej är tillräcklig så slås lampan av automatiskt.Efter att den är påslagen är “Twin LED“ redo att omgående 
användas. Olika härdningstider kan programeras via 3 timers. Lampan manövreras med fyra knappar. Om den användes stationärt så är “Twin 
LED“ försedd med ett flertal skruvhål för applicering på t.ex. ett stativ.  Observera: Mycket hög effekt, korta härdningstider!

 Dimension 125 x 40 x 70 mm · Vikt ca. 600 g · Våglängd 365 nm, 395 nm · Batteri livslängd ca. 2 timmar när LED användes permanent · 
Strömstyrka 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Ingår i leverans:
UV-lampan levereras i förvaringsväska med stoppning
Batteri
Adapter

Artikel nr Beskrivning

BO 5500355 Verifix “TwinLED” UV-LED lampa

SP BT5559 Reservbatteri
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UVA-lampa
UV handlampor är speciellt avsedda för limning av metalldelar mot glas såväl som små glasobjekt med korta limdistanser, även för industriell eller 
serieproduktion. Lamporna kännetecknas av den mycket korta härdningstiden.

UVA handlampa UVAHAND 250
För användning vid limning av metalldelar och mindre ytor · integrerad 
timmätare · byglar som skydd mot överhettning  · inbyggd kylfläkt · speciell 
filterskiva  · För härdning av UV lim · med filterskiva · idealisk för limmnig 
av metalldelar

Artikel nr Utförande · Beskrivning · Användning

BO 5209404 230 Volt, 250 Watt · vitt ljus 

BO 5209415 230 Volt, 250 Watt · svart ljus 

BO 5209416 Volt 110 · Hz 60 ·  

BO 5209406 Reserv H1filter skiva med ram ·  

BO 5209407 Reservrör för BO 5500330  250 F 

BO 5209408 Reservfilterskiva med ram · svart ljus 

BO 5209414 Tempratursäkring 

BO 5209412 Reservhölje · höger och vänster handsida 

UVA handlampa
För härdning av UV lim · med filterskiva · idealisk för limmnig av metalldelar

 Utförande  230 Volt, 100 Watt

Artikel nr Utförande

BO 5500310 UVA handlampa

BO 5500311 Reservrör  UV 150 F

BO 5500312 Reserv H1filter skiva
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Tillbehör

UVA-mätinstrument

Observera:
Säker och pålitlig produk-
tion genom regelbunden 

mätning av era UVA lampor!

För mätningen av intensiteten på UVA rör- och handlampor i UVA och UVB området  · För kontroll av UVA 
transmittansen av glas.

Artikel nr Mätområde

BO 5500300 0 - 200 mW/cm²

Skyddsglasögon Premium
UV-skyddsglasögon. EN 170 · grå siktskiva, reptålig + antiimbehandlad · ställbar skalm · levereras inkl.snodd

Artikel nr Beskrivning

BO 5007613 Skyddsglasögon

Väska
För UVA handlampa · ljusgrå

 Storlek 396 x 296 x 315 mm

Artikel nr För

BO 5209409 BO 5209404 / 5209415

BO 5500315 BO 5500310
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|06 Glaslimnings-satser 

Glaslimnings-satser
Bohle glaslimningsset erbjuder en komplett grundutrustning för fixering och limning av små till medelstora glasdelar. Från nybörjar- till proffsset:. 
Naturligtvis även en passande UV-lampa. Översiktligt och väl skyddat i en stabil låda finns alla väsentliga delar som lampa, fixeringshjälpmedel 
och andra hjälpmedel alltid till hands. Idealiskt även för en mobil verksamhet.

Proffs-set med Verifix®  fixeringshjälpmedel och UV lampa
Proffs-set för UV limning. Idealiskt och anpassat för byggande av montrar 
och glasmöbler. 
 

Observera:
Nödvändiga kemiska 

produkter (rengöring, lim, 
etc) måste beställas separat

Artikel nr Utförande

BO 5500372 Standard set

BO 5500374 110 V set för export

Detta set innehåller följande artiklar:
BO 5141000 Glasskrapa av metall 1 styck

BO 5141001E Rakblad med rygg 1 ask

BO 5141605 Stålull finhet 00 1 styck

BO 5209305 Doseringsnål 0,41 mm ø · blå 1 styck

BO 5209306 Doseringsnål 0,58 mm ø · rosa 1 styck

BO 5209307 Doseringsnål 0,84 mm ø · grön 2 styck

BO 5209308 Doseringsnål 1,37 mm ø · bärnsten 2 styck

BO 5209320 Doseringsnåladapter 2 styck

BO 5209470 UVA Star "Light", 230 Volt 1 styck

BO 639.0 VERIFIX vinkelsugare Pro 1 styck

BO 636.0 Klämmhållare för glastjocklek 3 - 10 mm 1 styck

BO 636.1 Klämmhållare för glastjocklek 6 - 19 mm 1 styck

BO 637.1 Excenteranslag 4 styck

BO 638.0 VERIFIX vinkelpumpsugare 2 styck

BO 5007510 Dermatril engångshandskar 1 ask

BO 5007613 Skyddsglasögon 1 styck
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Proffs-set för UV limning

Observera:
Nödvändiga kemiska 

produkter (rengöring, lim, 
etc) måste beställas separat

Proffs-set för UV limning. Avsedd för snabb och effektiv limning av glas mot metall och mindre projekt.

Artikel nr Beskrivning

BO 5500371 Proffs-set för UV limning

Detta set innehåller följande artiklar:
BO 5209404 UV-handlampa, 230 V 1 styck
BO 5209320 Doseringsnåladapter 1 styck
BO 5209307 Doseringsnål 0,84 mm ø · grön 2 styck
BO 5209308 Doseringsnål 1,37 mm ø · bärnsten 2 styck
BO 5141605 Stålull finhet 00 1 styck
BO 5141000 Glasskrapa av metall 1 styck
BO 5141001E Rakblad med rygg 1 ask
BO 5007510 Dermatril engångshandskar 1 ask

Nybörjarset för UV limning

Observera:
Nödvändiga kemiska 

produkter (rengöring, lim, 
etc) måste beställas separat

Avsedd för de som endast limmar glas/metall i liten skala, eller vill prova på denna teknologi till en liten investering · 
praktiskt förpackad i plastväska

Artikel nr Beskrivning

BO 5500373 Nybörjarset för UV limning

Detta set innehåller följande artiklar:
BO 5209450 UVA handlampa H9 1 styck
BO 5209308 Doseringsnål 1,37 mm ø · bärnsten 1 styck
BO 5209320 Doseringsnåladapter 1 styck
BO 5141000 Glasskrapa av metall 1 styck
BO 5141001E Rakblad med rygg 1 ask
BO 5141605 Stålull finhet 00 1 styck
BO 5007613 Skyddsglasögon 1 styck
BO 5007510 Dermatril engångshandskar 1 ask
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|07 Möbelbeslag för UV-limning

På grund av dess transparens och lyster har glas alltid varit ett uppskattat material i möbelbygge. Användandet av glas har stadigt ökat de senaste 
åren. Idag finns ett brett program av helglasmöbler i olika design. Tack vare glaslimningstekniken behövs ej längre borrhål och urtag i glaset, vilket 
gör att produktionen blir enklare och billigare. Den höga produktkvalitén tillsammans med proffesionella applikationshjälpmedel gör användandet 
enkelt, ökar omsättningen och garanterar konkurenskraften. Det omfattande programmet av Bohle-beslag för UV limning till glasmöbler, inkluderar 
gångjärn, hyllhållare, dörrknoppar, hjulrullar, vridplattor, bordsben och mycket mer. 

Glasdörrgångjärn, glas/glas
Följande gångjärn för att montera glasdörrar i en glaskonstruktion behöver inga borrhål eller urtag i glaset. Gångjärn för innan- eller utanliggande 
dörrar  finns i olika design.

Cristallo Fix komplett gångjärn
Med Cristallo Fix har Bohle utvecklat ett gångjärn, som tillåter att 
glasdörrar monteras på ett glasskåp genom limning och som även kan 
justeras i tre riktningar. Denna tekninskt krävande produkt har en dämpad 
stängningsfunktion med fjäderbelastning och är avsedd för innan- eller 
utanpåliggande montage. Istället för den konventionella kryssplatta-
monteringen, har denna nya produkt en limplatta med "snap-on" funktion som 
är speciellt utvecklad för detta ändamål.· ständigt justerbar · ny integrerad 
dämpningsteknologi 

 Montage Glas/glas · Justeringsmått max. höjd / djup / bredd 
 ± 2 / 3 / 4 mm · För innanligande och utanliggande dörrar · Öppningsvinkel 
125 ° · Belastning se tabell i kg

Artikel nr Beskrivning · Säljenhet

BO 5206060 Cristallo Fix komplett gångjärn · 1 styck

Detta set innehåller följande artiklar:
BO 5206061 Limplatta 1 styck
BO 5206064 Gångjärnsarm 1 styck
BO 5206065 Täckplatta 1 styck
BO 5206066 Dämpare 1 styck
BO 5206051 Limplatta 1 styck
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Glas-glas gångjärn Cristallo Fix (separata delar)

Artikel nr Utförande · Säljenhet · Längd · Bredd · Ytfinish

BO 5206061 Limplatta 90 x 28 mm · 1 styck

BO 5206064 Gångjärnsarm · 1 styck

BO 5206065 Täckplatta · 1 styck

BO 5206066 Dämpare · 1 styck

BO 5206051 Limplatta · 1 styck · 60 mm · 28 mm · matt förnicklad

BO 5206052 Limplatta · 25 styck · 60 mm · 28 mm · matt förnicklad

Limplatta bara för spegeldörrar
För användning i fuktiga utrymmen, behandla med Pyrosil® och Pyrosil®primer på båda sidor. 

 Längd 60 mm · Bredd 28 mm · Ytfinish förnicklad

Artikel nr Utförande · Längd · Bredd · Ytfinish · Säljenhet

BO 5206053 Limplatta · 60 mm · 28 mm ·  Zink, förnicklad · 1 styck

BO 5206054 Limplatta · 60 mm · 28 mm ·  Zink, förnicklad · 25 styck

Vikttabell gångjärn

A = Antal gångjärn 
B = Främre höjd (mm) 
C = kg

Cristallo Fix dimensioneringstabell för innanliggande dörrar

 
A = Limposition: Dörradapter 
B = Limposition: Limplatta 
D = Distans dörr till sidostycke 
X = 5/6/8 mm, Y = 6/8/10/12/15 mm 
B = X + 1 mm

Cristallo Fix dimensioneringstabell för utanpåliggande dörrar

 
A = Limposition: Dörradapter 
B = Limposition: Limplatta 
D = Distans dörr till sidostycke 
X = 5/6/8 mm, Y = 6/8/10/12/15 mm 
B = 1 mm
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Gångjärn

Observera!
För att säkerställa en 
hållbar limning är det 

nödvändigt att förbehandla 
metallytan med, ex. metall 
primer BO 52 094 88, eller 

Pyrosil® BO 52 094 91. 

Gångjärn av polerad aluminium för innanliggande dörrar är användbar på alla 
glastjocklekar

 Form plan · Max. belastning per par 10 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Användning

BO 5206265 höger

BO 5206267 vänster

Glasdörrgångjärn

Observera!
För att säkerställa en 
hållbar limning är det 

nödvändigt att förbehandla 
metallytan med, ex. metall 
primer BO 5209488, eller 

Pyrosil® BO 5209491. 

Mässing · förkromat

 Öppningsområde 270 ° · Dörrvikt per par 7,5 kg · Förpackningsenhet 
1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5200090 Glasdörrgångjärn

Gångjärn för helglasmontrar
innanliggande · glas till glas · ej ställbar

 Öppningsvinkel 200 ° · Belastning per par 20 kg · Glastjocklek 4 - 10 mm · Axel synlig 5 mm · Springbredd 2 mm 
· Sidoinställning ±2 mm · Höjd justerbar ±2 mm · djupinställning ±2 mm · Med snäppfunktion · Ytfinish borstad · 
Material rostfritt stål · Säljenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5205247 Gångjärn för helglasmontrar
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Gångjärn Conus av rostfritt stål
För UV limning · för dörren måste beräknas ett sidoöverhäng av minst 52 mm 
utanför stommen

 För utanpåliggande dörrar · Glastjocklek 6 - 15 mm · Öppningsvinkel 180 ° · 
Max. belastning per par 30 kg · Diameter 44 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206251 Gångjärn Conus av rostfritt stål

Gångjärn Conus av rostfritt stål
För UV limning · för dörren måste beräknas ett sidoöverhäng av minst 28 mm 
utanför stommen.

 För utanpåliggande dörrar · Glastjocklek 6 - 10 mm · Öppningsvinkel 180 ° · 
Max. belastning per par 10 kg · Diameter 24 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206252 Gångjärn Conus av rostfritt stål

Dörren går inåt vid öppning, läs noga manualen som bifogas med gångjärnet.

Praktiskt tips

Glasdörrgångjärn Verifix® Clix 90°
Detta gångjärn är ett högvärdigt rostfritt beslag för glas-glas montage. 
Gångjärnet är avsett för innanliggande dörrar.Det är tredimensionellt ställbart 
och genom en "snap-on" funktion lätt att montera och demontera. Den har en 
fjäderbelastad stängning och fungerar mycket bra i kombination med dämpare 
BO 55 002 30/31 och BO 55 002 35/36. 

 Glastjocklek 6 - 8 mm · Öppningsvinkel 90 ° · Max. belastning per par 8 kg 
· Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206057 Glasdörrgångjärn
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Glasdörrgångjärn Verifix® 90°
Detta attraktiva gångjärn med rostfri limyta kan användas för innanliggande 
glasdörrar med två gångjärn. Den har en fjäderbelastad stängning och fungerar 
mycket bra i kombination med dämpare BO 55 002 30/31 och BO 55 002 35/36.

 Glastjocklek 6 - 8 mm · Öppningsvinkel 90 ° · Max. belastning per par 8 kg 
· Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206200 Glasdörrgångjärn

Glasdörrgångjärn Verifix® 135°
Verifix® glasdörrgångjärn 135°  ger utrymme för intressanta och 
tredimensionella glas objekt. Den har en fjäderbelastad stänhning och 
fungerar mycket bra i kombination med dämpare BO 55 002 30/31 och 
BO 55 002 35/36.

 Glastjocklek 6 - 8 mm · Max. belastning per par 8 kg · Förpackningsenhet 
1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206199 Glasdörrgångjärn

Swing gångjärn rund
Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · 
ett gängat stift gör det möjligt att demontera dörren efter limning.

 För innanliggande dörrar · Diameter 20 mm · Höjd 18,5 mm · Glastjocklek 
upp till 12 mm · Dörrvikt max. 10 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206260 Swing gångjärn rund

Swing gångjärn rund
Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · 
ett gängat stift gör det möjligt att demontera dörren efter limning.

 För innanliggande dörrar · Diameter 30 mm · Höjd 24,5 mm · Glastjocklek upp till 12 mm · Dörrvikt max. 20 kg · 
Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206261 Swing gångjärn rund

BO 5206261B med gängtappen
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Swing gångjärn kantig
Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · 
ett gängat stift gör det möjligt att demontera dörren efter limning.

 Form kantig · Montage glas mot glas · Kantlängd 20 mm · Dörrvikt max. 10 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 5500281 Swing gångjärn · kantig

Swing gångjärn kantig
Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · 
ett gängat stift gör det möjligt att demontera dörren efter limning.

 Form kantig · Montage glas mot glas · Kantlängd 30 mm · Dörrvikt max. 20 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 5500283 Swing gångjärn · kantig

Swing gångjärn invändig limning
Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · efter limning kan dörren ej tas bort igen.

 För innanliggande dörrar · Montage glas mot glas · Dörrvikt 5,5 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 5500285 Swing gångjärn · invändig limning
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Glasdörrgångjärn, glas/trä
Glas och trä finns ofta kombinerade i möbelkonstruktioner. Bohle erbjuder gångjärn för helglasdörrar för UV limning i en glas/trä konstruktion.

Cristallo Glas-trä gångjärn med dämpningssystem eller täckplatta
Cristallo gångjärnet i glas-trä version med dämpningssystem eller med täckplatta · ny dämpnings-teknologi · för 
innan- eller utanpåliggande glasdörrar · clip-funktion  · kryssmontageplatta

 Justeringsmått max. höjd / djup / bredd   ± 2 / 3 / 4 mm · Montage Glas/trä · Öppningsvinkel 125 ° · Belastning 
se tabell i kg

Artikel nr Utförande

BO 5206068 Glas-trä "Cristallo" gångjärn med dämpningssystem eller täckplatta

Detta set innehåller följande artiklar:
BO 5206063 Kryssmontageplatta 1 styck
BO 5206064 Gångjärnsarm 1 styck
BO 5206065 Täckplatta 1 styck
BO 5206066 Dämpare 1 styck
BO 5206051 Limplatta 1 styck

Cristallo gångjärn (enskilda delar)
BO 5206053 och BO 5206054 bara för spegeldörrar

Artikel nr Utförande · Säljenhet · Längd · Bredd · Ytfinish

BO 5206063 Kryssmontageplatta

BO 5206064 Gångjärnsarm · 1 styck

BO 5206065 Täckplatta · 1 styck

BO 5206066 Dämpare · 1 styck

BO 5206051 Limplatta · 1 styck · 60 mm · 28 mm · matt förnicklad

BO 5206053 Limplatta · 60 mm · 28 mm ·  Zink, förnicklad · 1 styck

BO 5206052 Limplatta · 25 styck · 60 mm · 28 mm · matt förnicklad

BO 5206054 Limplatta · 60 mm · 28 mm ·  Zink, förnicklad · 25 styck
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Vikttabell gångjärn

A = Antal gångjärn 
B = Främre höjd (mm) 
C = kg

Cristallo dimensioneringstabell för innanliggande dörrar

TA = Distans dörr till ram 
A = Dimension för lim 
B = 38+x

Cristallo dimensioneringstabell för utanpåliggande dörrar

1 = Glasdörr 
2 = Limplatta 
3 = Montageplatta 
4 = Träram 
TA = Distans dörr till ram 
A = Dimension för lim 
B = 37

Gångjärn för innanliggande montrar

 Öppningsvinkel 195 ° · Belastning per par 20 kg · Glastjocklek 4 - 10 mm · Axel synlig 5 mm · Springbredd 
3 mm · Sidoinställning +2 mm · Höjd justerbar ±1 mm · Med snäppfunktion · Ytfinish mattförnicklad · Material Zink · 
Utförande Limplatta av rostfritt stål · Säljenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5205248 Gångjärn för innanliggande montrar
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Plattgångjärn

Observera!
För att säkerställa en 
hållbar limning är det 

nödvändigt att förbehandla 
metallytan med, ex. metall 
primer BO 52 094 88, eller 

Pyrosil® BO 52 094 91. 

Gångjärn av polerad aluminium för innanliggande dörrar, för alla glastjocklekar.

 För innanliggande dörrar · Max. belastning per par 10 kg · 
Förpackningsenhet 2 styck · Materialtjocklek 2,65 mm

Artikel nr Användning

BO 5206266 höger

BO 5206268 vänster

Dörren går inåt vid öppning, läs noga manualen som bifogas med gångjärnet.

Praktiskt tips

Glasdörrgångjärn Verifix® Clix 90°
Detta gångjärn är ett högvärdigt rostfritt beslag för glas-trä montage. Gångjärnet är avsett för innanliggande 
dörrar. Det är ställbart i tre riktningar och har en "snap-on" funktion, lätt att montera och demontera. Den har en 
fjäderbelastad stängning och fungerar mycket bra i kombination med dämpare BO 55 002 30/31 och BO 52 002 35/36. 

 Glastjocklek 6-8 mm · Max. belastning per par 8 kg · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206058 Glasdörrgångjärn

Glasdörrgångjärn Verifix® 90°
Det välkända Verifix® gångjärnet finns nu även i glas/trä version · för 
innanliggande glasdörrar · Den kan justeras i tre lägen och kan enkelt 
monteras och demonteras genom clip-on funktionen.Den är försedd med 
fjäderstängning och är avsedd att användas i kombination med dämpare 
BO 55 00 230 och BO 55 002 35/36.

 För innanliggande dörrar · Glastjocklek 6-8 mm · Max. belastning per par 
8 kg · Med Fjäderhållare · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206055 Glasdörrgångjärn
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Swing gångjärn rund
Rostfritt stål · avsett för innanliggande dörrar · gängat stift i gångjärnet tillåter 
att dörren kan tagas bort efter limning · för innanliggande dörrar

 För innanliggande dörrar · Höjd 18,5 mm · Max. belastning per par 10 kg · 
Glastjocklek upp till 12 mm · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 5206262 Swing gångjärn · rund

Swing gångjärn rund
Rostfritt stål · avsett för innanliggande dörrar · gängat stift i gångjärnet tillåter 
att dörren kan tagas bort efter limning · för innanliggande dörrar

 För innanliggande dörrar · Höjd 24,5 mm · Glastjocklek upp till 12 mm · 
Max. belastning per par 20 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 5206263 Swing gångjärn · rund

Swing gångjärn kantig
Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · 
ett gängat stift gör det möjligt att demontera dörren efter limning.

 För innanliggande dörrar · Form kantig · Montage glas-trä · Kantlängd 20 mm · Dörrvikt per par max. 10 kg · 
Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 5500282 Swing gångjärn · kantig
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Swing gångjärn kantig
Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · ett gängat stift gör det möjligt att demontera dörren 
efter limning.

 För innanliggande dörrar · Form kantig · Montage glas-trä · Kantlängd 30 mm · Dörrvikt per par max. 20 kg · 
Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 5500284 Swing gångjärn · kantig

Swing gångjärn invändig limning
Högkvalitativt rostfritt gångjärn avsett för innanliggande dörrar · efter limning kan dörren ej tas bort igen.

 För innanliggande dörrar · Montage glas-trä · Dörrvikt per par max. 5,5 kg · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Beskrivning · Utförande

BO 5500286 Swing gångjärn · invändig limning
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Glasdörrlås
Om inte annat angivs, så leveereras låsen med lika nycklar. Det går att få med olika låsning på förfrågan.

Limningsbart lås Symo
För UV limning · rostfritt stål  · Observera: motbleck och cylinder måste beställas separat. · Färdiga objekt eller 
härdade glasdörrsystem kan utrustas

 Glastjocklek 4 - 15 mm · Säljenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning · Tillbehör

BO 5500225 Glaslås för limning · för vänster sida · rostfritt stål

BO 5500226 Glaslås för limning · för vänster sida  · aluminium

BO 5500227 Glaslås för limning · för höger sida  · rostfritt stål

BO 5500228 Glaslås för limning · för höger sida · aluminium

BO 5500221 Motbleck · enkeldörr · glas/trä

BO 5500222 Motbleck · dubbeldörr · glas/glas · dörregel nödvändigt

BO 5500223 Motbleck · enkeldörr · glas/glas

BO 5500224 Cylinder · lika låsning

BO 5500229 Cylinder · olika låsning

Lås för innan- eller utanpåliggande dörrar
För UV limning · rostfritt stål · lika nyckel · (vänligen ange glastjocklek vid order) · Låset är avsett för höger och 
vänsterhängda dörrar, både låsregel och låscylinder kan vändas genom att lossa skruven.

 Diameter 35 mm · Glastjocklek 6 - 15 mm · Borrhål i glas ø 25 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206240 Lås för innan- eller utanpåliggande dörrar 08
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Lås för dubbeldörrar
För UV limning · rostfritt stål · lika nyckel · dörregel BO 52 062 59/58 är 
nödvändig · Låset är avsett för höger och vänsterhängda dörrar, både låsregel 
och låscylinder kan vändas genom att lossa skruven.

 Diameter 35 mm · Borrhål i glas 25 mm Ø · Glastjocklek 6 - 15 mm · 
Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206242 Lås för uttanpåliggande dörrar

Lås för innanliggande enkeldörr
För UV limning · rostfritt stål · lika nyckel · för vitriner · Färdiga konstruktioner 
eller härdade glasdörrar kan också eftermonteras med detta lås · Nyckeln kan 
endast tas ur efter låsning. 

 Höjd 39 mm · Glastjocklek 6 - 12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206281 Lås för innanliggande enkeldörr

Lås för utanpåliggande enkeldörr
För UV limning · rostfritt stål · lika nyckel · för vitriner · Färdiga konstruktioner 
eller härdade glasdörrar kan också eftermonteras med detta lås · Nyckeln kan 
endast tas ur efter låsning. 

 Höjd 39 mm · Glastjocklek 6 - 12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206282 Lås för utanpåliggande enkeldörr

Lås för dubbeldörrar
För UV limning · lika nyckel · rostfritt stål · passar alla glastjocklekar · Färdiga 
konstruktioner eller härdade glasdörrar kan också eftermonteras med detta lås 
· BO 52 062 58/59 är nödvändig · Nyckeln kan endast tas ur efter låsning. 

 Höjd 39 mm · Glastjocklek 6-12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206283 Lås för uttanpåliggande dörrar
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Reservnyckel
För lås BO 5206281, BO 5206282 och BO 5206283, lika nyckel

 Säljenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206284 Reservnyckel

Lås för innanliggande enkeldörr
För UV limning · användas på färdiga objekt eller härdade dörrar · lika nyckel

 Diameter 28 mm · Glastjocklek 5 - 12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206278 Lås för innanliggande enkeldörr

Lås för utanpåliggande enkeldörr
För UV limning · användas på färdiga objekt eller härdade dörrar · lika nyckel

 Diameter 28 mm · Glastjocklekar 5 - 12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206279 Lås för utanpåliggande enkeldörr

Lås för dubbeldörrar
För UV limning · kan monteras på färdiga objekt och härdade glas · Dörregel 
BO 52 062 58/59 är nödvändig · lika nyckel

 Diameter 28 mm · Glastjocklek 5 - 12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206280 Lås för dubbeldörrar
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Glasdörrlås Rostfritt stål glas / trä
För UV limning · passande låsvinkel BO 5206376

 Stängningsvinkel 180 ° · Borrhål ø 25 mm · Material förnicklad · Säljenhet 1 styck

Artikel nr Utförande

BO 5206374 lika nyckel

BO 5206375 olika nyckellåsning

BO 5206376 Låsbleck

Tillbehör

Dörregel
För UV limning · rostfritt stål · för låsning av dubbeldörrar

 Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Diameter · Total längd

BO 5206258 10 mm · 50 mm

BO 5206259 20 mm · 68 mm

Magnethållare
För UV limning · rostfritt stål · för enkeldörr · magnetkraft 2 kg

 Diameter magnetplatta 8 mm · Förpackningsenhet 1 styck · Längd 11 mm · 
Bredd 12 mm · Höjd 12 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5206254 Magnethållare
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Magnethållare
För UV limning · rostfritt stål · för dubbeldörrar · magnetkraft 2 kg

 Diameter magnetplatta 8 mm · Förpackningsenhet 1 styck · Längd 30 mm · Bredd 12 mm · Höjd 12 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5206255 Magnethållare

Dämpare för glaslimning, rund
Huvudanvändningsområde: För dämpning av glasdörrar med gångjärn med självstängande fjädermekanism · 
dämpning av lådor av glas eller trä · möjlig att eftermontera på befintliga glasobjekt

 Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Dämpningsstyrka

BO 5500230 mjuk

BO 5500231 hård

Dämpare för glaslimning, kantig
Huvudanvändningsområde: För dämpning av glasdörrar med gångjärn med självstängande fjädermekanism · 
dämpning av lådor av glas eller trä · möjlig att eftermontera på befintliga glasobjekt

 Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Dämpningsstyrka

BO 5500235 mjuk

BO 5500236 hård
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Tryckmagnetlås
Tryckmagnetlåset är speciellt avsett för glasdörrar eller lådor vars beslag inte är självstängande, t.ex.utan 
fjädrande stängningsmekanism. Låset måste placeras på motsatt sida mot gångjärnet. Det spelar ingen roll om 
tryckmagnetlåset placeras upptill eller nedtill.

 Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Utförande

BO 5500250 rund

BO 5500251 kantig

Magnethållare för träram
Inkl. skruv och hylsa · magnetkraft: 2 kg

 Utförande för enkeldörrar · Diameter magnetplatta 8 mm · Material: 
rostfritt stål · Förpackningsenhet 1 styck · Längd 18 mm · Bredd 11 mm · Höjd 
11 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5206294 Magnethållare för träram

Magnethållare för träram
Inkl. skruv och hylsa · magnetkraft: 2 kg

 Utförande för dubbeldörrar · Diameter magnetplatta 8 mm · Material: 
rostfritt stål · Förpackningsenhet 1 styck · Längd 30 mm · Bredd 12 mm · Höjd 
12 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5206295 Magnethållare för träram
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Möbelstöd, ben och hjul
Produktsortimentet inkluderar ett stort utval av bordsben och möbelfötter. Här hittar ni rätta tillbehören för olika applikationer, antingen för ett litet 
CD-ställ eller en stor monter.  I händelse av ojämna golv, rekommenderas att välja en justerbar fot för att förhindra limningen att belastas ojämnt.

Hyllstöd/ Monterfot
Av slipat rostfritt stål · inklusive 2 limplattor , ø 50 mm och gängad stång · 
levereras komplett monterad · idealisk som hyllstöd, monterfot eller ben till 
egen designad glasmöbel

 Diameter 40 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Höjd

BO 5206111 120 mm

BO 5206112 220 mm

BO 5206113 320 mm

BO 5206114 420 mm

Ben för bardisk
Vertikala · kan skruvas i botten, UV-limmas upptill

 Diameter 50 mm · Höjd 200 mm · Max. belastning per styck 15 kg · UV limplatta 49,5 mm Ø · Förpackningsenhet 
1 styck

Artikel nr Utförande

BO 5500130 förkromad

BO 5500131 mattkromad

Monterfot
Idealisk för monter eller TV-möbel · massivt utförande · den perfekta lösningen 
för exakt justering av tunga glasmöbler

 Höjd 40 mm · Diameter 60 mm · Höjden justerbar 10 mm · 
Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206157 Monterfot
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Möbelfot
Möbelfot av massiv konstruktion med nylon rulle · roterande nylonrulle för 
användning till flyttbara glasmöbler

 Höjd 60 mm · Diameter 39 mm · Max. belastning per styck 25 kg · 
Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206120 Möbelfot

Möbelfot av rostfritt stål
Liten möbelfot, plastklädd glidyta · för UV limning · flera användningsområden, 
för små eller medelstora objekt t.ex. CD-ställ

 Diameter 35 mm · Höjd 14 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5500280 Möbelfot av rostfritt stål

Distanshållare
Rostfritt stål · även lämplig som fot · exakt position genom limning, ingen glidning möjlig 

 Max. belastning per styck 15 kg · Förpackningsenhet 12 styck

Artikel nr Diameter · Höjd

BO 5200088 10 mm · 3,5 mm

BO 5200089 15 mm · 4 mm

Glasmöbelhjul
Rostfritt stål · rullar av svart plast · kromad metallkropp

 Diameter 49,5 mm · Tjocklek 12 mm · Rulldiameter 37 mm · Max. 
belastning per styck 50 kg · Gänga M8 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206181 Glasmöbelhjul
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Glasmöbelhjul med låsning
Går jämnt tack vare mjuka rullar Rostfritt stål

 Diameter 35 mm · Tjocklek 2,6 mm · Rulldiameter 36 mm · Max. belastning 
per styck 30 kg · Gänga M8 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206179 Glasmöbelhjul med låsning

Glasmöbelhjul utan låsmekanism
Går jämnt tack vare mjuka rullar Rostfritt stål

 Diameter 35 mm · Tjocklek 2,6 mm · Rulldiameter 36 mm · Max. belastning 
per styck 30 kg · Gänga M8 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206180 Glasmöbelhjul

Glasmöbelhjul med låsning
Mjuk gång tack vare elastiska rullar  · limplatta av rostfritt stål

 Diameter 35 mm · Tjocklek 4 mm · Rulldiameter 37 mm · Max. belastning 
per styck 40 kg · Gänga M8 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206153 Glasmöbelhjul med låsning

Glasmöbelhjul utan låsmekanism
Mjuk gång tack vare elastiska rullar  · limplatta av rostfritt stål

 Diameter 35 mm · Tjocklek 4 mm · Rulldiameter 37 mm · Max. belastning 
per styck 40 kg · Gänga M8 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206154 Glasmöbelhjul
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Dubbelrullhjul
Limplatta av rostfritt stål

 Diameter 35 mm · Tjocklek 4 mm · Max. belastning per styck 25 kg · 
Rulldiameter 38 mm · Gänga M8

Artikel nr Förpackningsenhet

BO 5500801 4 styck

BO 5500802 20 styck

Platta för roterande bord
För konstruktion av vridbara glasdetaljer (bordsskivor, TV-stativ etc.) är Bohle´s kullagrade vridplattor väl lämpade. 
Det solida utförandet med de högkvalitativa kullagren ger ett hållbart stativ. Det kompletta plattorna med rostfria 
lager , limmas lämpligen problemfritt med Bohle-UV-lim,som är ett lim av medelviskosität. Sträva alltid efter att få 
en jämnt centrerad tyngd. · Rostfritt stål · jämn och mjuk gång · plattan har 3 borrhål ø 6 mm och kan limmas på glas 
eller skruvas i trä eller metall · muttern måste ha fritt utrymme · borrhål i basplatta min. ø 30 mm

 Glas-Diameter max. 800 mm · Max. belastning ca. 120 kg · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Diameter

BO 5206183 80 mm

Bordsben av rostfritt stål
För UV limning · demonterbar limplatta av rostfritt stål · plastfot · Notera! 
Speciallängder på förfrågan.

 Diameter 60 mm · Höjd justerbar + 20 mm · Gängad stift M10 · 
Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Höjd · Höjd justerbar

BO 5206158 740 mm · + 20 mm

BO 5206159 424 mm · + 20 mm

BO 5206160 690 mm · + 20 mm
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Bordsben av rostfritt stål
För UV limning · Vänligen beställ adapterplatta BO 55 001 09 separat.

 Höjd 710 mm · Diameter 80 mm · Höjd justerbar + 30 mm · Gängad stift 
M10 · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5500104 Bordsben av rostfritt stål

BO 5500109 Adapterplatta för bordsben · rostfritt stål

Bordsben · aluminium, räfflad
För UV limning · demonterbar limplatta av rostfritt stål · plastfot

 Höjd 720 mm · Limplatta 85 mm Ø · Höjd justerbar + 25 mm · Gänga M10 · 
Förpackningsenhet 4 styck · Diameter Bordsben 80 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5500108 Bordsben · aluminium, räfflad

Bordsben · aluminium, räfflad
För UV limning · demonterbar limplatta av rostfritt stål · plastfot

 Höjd 720 mm · Limplatta 65 mm Ø · Höjd justerbar + 25 mm · Gängad stift 
M10 · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr Diameter

BO 5500106 Bordsben 60 mm

BO 5500105 Bordsben 50 mm

Bordsstativ av rostfritt stål
För UV limning · inkl. demonterbar adapterplatta av rostfritt stål · Bottenplatta 
ingår ej · Vänligen beställ bottenplatta BO 55 001 54 (ø 400 mm) eller 
BO 55 001 55 (ø 500 mm) separat!

 Total höjd inkl. bottenplatta 470 mm · Diameter 60 mm · Gänga M8 · 
Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5500156 Bordsstativ av rostfritt stål
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Bordsstativ av rostfritt stål
För UV limning · inkl. demonterbar adapterplatta av rostfritt stål · Bottenplatta 
ingår ej · Vänligen beställ bottenplatta BO 55 001 54 (ø 400 mm) eller 
BO 55 001 55 (ø 500 mm) separat!

 Total höjd inkl. bottenplatta 690 mm · Diameter 76 mm · Gänga M8 · 
Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5500158 Bordsstativ av rostfritt stål

Bordsstativ av rostfritt stål
För UV limning · inkl. demonterbar adapterplatta av rostfritt stål · Bottenplatta 
ingår ej · Vänligen beställ bottenplatta BO 55 001 54 (ø 400 mm) eller 
BO 55 001 55 (ø 500 mm) separat!

 Total höjd inkl. bottenplatta 1100 mm · Diameter 100 mm · Gänga M8 · 
Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5500159 Bordsstativ av rostfritt stål

Bottenplatta
Bottenplatta inklusive beklädnad av rostfritt stål

 För stativ 60 / 76 / 100 mm Ø · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Diameter

BO 5500154 400 mm

BO 5500155 500 mm
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Adapterplattor
Anslutning av bordsben, möbelfötter eller möbelrullar med adaptorplattor möjliggör att de går att demontera framöver. På så sätt kan dessa 
element enkelt bytas eller repareras i framtiden.

Adapterplatta för bordsben
För UV limning · rostfritt stål · avsedd för bordsben · inkl. gängad stift

 Diameter 65 mm · Gänga M10 · För Bordsben 60 mm Ø · 
Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206184 Adapterplatta för bordsben

Adapterplatta för bordsben
För UV limning · rostfritt stål 

 Diameter 85 mm · Gänga M10 · För Bordsben 80 mm Ø · 
Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206186 Adapterplatta för bordsben

Adapterplatta för bordsben
För UV limning · rostfritt stål 

 Diameter 65 mm · Gänga M10 · För Bordsben 50 + 60 mm Ø · 
Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5500107 Adapterplatta för bordsben
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Adapterplatta för bordsben · rostfritt stål
För UV limning · passar till BO 55 001 08 + 04

 Diameter 85 mm · Gänga M10

Artikel nr Beskrivning

BO 5500109 Adapterplatta för bordsben · rostfritt stål

Adapterplatta av rostfritt stål
Kan även användas som möbelfot · Avsedd för olika typer av rullhjul

 Diameter 49,5 mm · Gänga M8 · Höjd 12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206182 Adapterplatta av rostfritt stål

Adapterplatta av rostfritt stål
Avsedd för olika typer av rullhjul

 Diameter 35 mm · Gänga M8 · Tjocklek 4 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206155 Adapterplatta av rostfritt stål
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Glasdörrhandtag
Det omfattande produktsortimentet inkluderar många olika typer, från små till stora och från runda till kantiga. Avsett för montage på slutförda 
objekt- inga borrhål behövs.

Glasdörrknopp
För UV limning · med många användningssätt: som garderobhandtag eller 
möbelfot · ert glasobjekt får en egen exklusive design 

 Diameter 29/59 mm · Höjd 40 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Material:

BO 5500243 Floatglas

BO 5500244 vitt glas

Grepphandtag för UV-limning
Tidlöst elegant handtag av rostfritt stål för UV limning · kan användas till diverse objekt, antingen som dörrhandtag 
eller draghantag för en låda

 Handtag diameter 12 mm · Limyta 20 mm Ø · Förpackningsenhet 1 styck · Material rostfritt stål matt

Artikel nr Längd handtag · C/C · Höjd

BO 5500241 220 mm · 160 mm · 40 mm

BO 5500242 400 mm · 340 mm · 40 mm

Fingerhandtag för limning
Modern design av rostfritt stål, kan eftermonteras, ingen glasbearbetning.
Notera: för dubbelsidig montering beställ 2 stycken.

 Utförande för UV-limning · Djup 9 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Ytfinish · L ·   B · l · Innre bredd (b)

BO 5113756 rostfritt stål matt · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113757 polerad rostfritt stål · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113765 rostfritt stål matt · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

BO 5113766 polerad rostfritt stål · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm
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Fingerhandtag fyrkantig för limning
Modern design av rostfritt stål, kan eftermonteras, ingen glasbearbetning.
Notera: för dubbelsidig montering beställ 2 stycken.

 Utförande för UV-limning · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Ytfinish ·   B · Innre bredd (b) · Djup

BO 5113773 rostfritt stål matt · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113774 polerad rostfritt stål · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113780 rostfritt stål matt · 60 mm · 50 mm · 5 mm

BO 5113781 polerad rostfritt stål · 60 mm · 50 mm · 5 mm

Fingerhandtag för limning
Modern design av rostfritt stål, kan eftermonteras, ingen glasbearbetning.
Notera: för dubbelsidig montering beställ 2 stycken.

 Utförande för UV-limning · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Ytfinish · D · d · Djup

BO 5113788 rostfritt stål matt · 35 mm Ø · 27 mm Ø · 4 mm

BO 5113789 polerad rostfritt stål · 35 mm Ø · 27 mm Ø · 4 mm

BO 5113792 rostfritt stål matt · 45 mm Ø · 35 mm Ø · 5 mm

BO 5113793 polerad rostfritt stål · 45 mm Ø · 35 mm Ø · 5 mm

BO 5113796 rostfritt stål matt · 65 mm Ø · 52 mm Ø · 7 mm

BO 5113797 polerad rostfritt stål · 65 mm Ø · 52 mm Ø · 7 mm

Handtag
Modern design av rostfritt stål, kan eftermonteras, ingen glasbearbetning.
Notera: för dubbelsidig montering beställ 2 stycken.

 Utförande för UV-limning · Material rostfritt stål · Säljenhet 1 styck

Artikel nr Längd · Bredd · Höjd · Ytfinish

BO 5113729 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  matt

BO 5113730 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  blankpolerad

BO 5113731 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  matt

BO 5113732 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  blankpolerad

BO 5113733 150 mm · 12 mm · 4 mm ·  matt

BO 5113734 150 mm · 12 mm · 4 mm ·  blankpolerad
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Dörrknopp · rostfritt stål

 Diameter 16 mm · Längd 20 mm · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206256 Dörrknopp · rostfritt stål

Dörrknopp · rostfritt stål
Med gummiring

 Limplatta 20 mm Ø · Handtag diameter 10 mm · Längd 25 mm · 
Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206170 Dörrknopp · rostfritt stål

Dörrknopp · rostfritt stål
Denna dörrknopp är idealisk för små objekt

 Diameter 10 mm · Längd 16 mm · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206257 Dörrknopp · rostfritt stål

Dörrknopp, mini, fyrkantig
Denna dörrknopp är idealisk för små objekt

 Längd 30 mm · Bredd 12 x 12 mm · Förpackningsenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5500245 Dörrknopp, mini, fyrkantig
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Adapter för dörrknoppar för UV limning
Rostfritt stål · för att skruva på dörrhandtag · idealisk för att använda på 
individuella handtag  · antingen på trä, plast eller plexigals · nu kan alla typer 
av knoppar användas

 Diameter 16 mm · Gänga M4 · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206169 Adapter för dörrknoppar för UV limning

Glashyllhållare
För att avrunda produktsortimentet erbjuder Bohle ett urval av hyllhållare i olika storlekar. Välj de höjdjusterbara varainterna för att justera hyllorna 
horisontellt.

Glashyllhållare / Dörrstopp av rostfritt stål
Med gummiring · justerbar · kan användas som dörrstopp såväl som hyllhållare 
· max belastning. 10 kg vardera · inklusive träskruv 

 ø 10 mm · Höjd ca. 12 mm · Material: rostfritt stål · Förpackningsenhet 1 
styck · För · Belastning 20 kg

Artikel nr Beskrivning

BO 5206197 Glashyllhållare / Dörrstopp av rostfritt stål

Glashyllstöd · rostfritt stål
Med gummiring · ej justerbar 

 Diameter 20 mm · Tjocklek 7 mm · Max. belastning 40 kg · 
Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206192 Glashyllstöd · rostfritt stål
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Glashyllstöd · rostfritt stål
Efter limning, justerbar i höjd + 3 mm genomskruv · inkl. gummiring

 Diameter 20 mm · Tjocklek ca. 10 mm · Max. belastning 30 kg · 
Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206193 Glashyllstöd · rostfritt stål

Glashyllstöd · rostfritt stål
Efter limning, justerbar i höjd + 1 mm · inkl. gummiring

 Diameter 20 mm · Tjocklek ca. 10 mm · Max. belastning 40 kg · 
Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206194 Glashyllstöd · rostfritt stål

Glashyllstöd · rostfritt stål
Med gummiring  · efter limning, justerbar i höjd + 0,5 mm 

 Diameter 10 mm · Tjocklek ca. 8 mm · Max. belastning 20 kg · 
Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206195 Glashyllstöd · rostfritt stål

Glashyllstöd/dörrstopp · rostfritt stål
Med gummiring  · ej justerbar(fast) · kan även användas som dörrstopp 

 Diameter 10 mm · Höjd 8 mm · Max. belastning 20 kg · Förpackningsenhet 
4 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206196 Glashyllhållare / Dörrstopp av rostfritt stål
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Glashyllstöd · rostfritt stål
För horisontell eller vertikal limning · inkl. gummiring · ej justerbar

 Diameter 20 mm · Tjocklek 10 mm · Max. belastning 30 kg · 
Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206191 Glashyllstöd · rostfritt stål

Glashyllstöd med plastöverdrag
För UV limning · rostfritt stål 

 Diameter 16 mm · Max. belastning 30 kg · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206198 Glashyllstöd med plastöverdrag

Glasrondeller · borosilikat
Planslipad · centrummarkerad · avsedd för glashyllstöd, möbelfot etc.

 Diameter 20 mm · Tjocklek 10 mm · Max. belastning 40 kg · 
Förpackningsenhet 20 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5206190 Glasrondeller · borosilikat

Glaskub borosilikat för UV limning
Alla sidor polerade · fasade kanter

 Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr Kantlängd · Bärförmåga

BO 5500030 15 mm · 15 kg

BO 5500031 20 mm · 20 kg
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Dämpare
Som fötter eller distanser · antiglid och nöttålig  · vibration och ljudabsorberande · inga repmärken eller avtryck · enkelt och snabbt monterat · 
attraktiv design · omedelbart bra fäste på de flesta ytor

Dämpare ø 6,4 mm Höjd 1,5 mm
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 ø 6,4 mm · Höjd 1,5 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · 
Beskrivning Made in Germany

Artikel nr Säljenhet

BO 5200170 påse á 720 styck

BO 5200180 Ask á 3600 styck

Dämpare ø 8 mm Höjd 1,6 mm
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 ø 8 mm · Höjd 1,6 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · 
Beskrivning Made in Germany

Artikel nr Säljenhet

BO 5200171 påse á 480 styck

BO 5200181 Ask á 3360 styck

Dämpare ø 8 mm Höjd: 2,2 mm 
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 ø 8 mm · Höjd 2,2 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · 
Beskrivning Made in Germany

Artikel nr Säljenhet

BO 5200172 påse á 480 styck

BO 5200182 Ask á 3360 styck
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Dämpare Höjd 2,5 mm
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 Längd 8/10 mm · Höjd 2,5 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · 
på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr Säljenhet

BO 5200173 påse á 350 styck

BO 5200183 Ask á 3150 styck

Dämpare Höjd 3,2 mm
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 ø 12 mm · Höjd 3,2 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · 
Beskrivning Made in Germany

Artikel nr Säljenhet

BO 5200174 påse á 264 styck

BO 5200184 Ask á 3168 styck

Dämpare Höjd 1,8 mm
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 ø 7,62/12/12,7 mm · Höjd 1,8 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande 
· på ark · Beskrivning Made in Germany

Artikel nr Säljenhet

BO 5200175 påse á 252 styck

BO 5200185 Ask á 3024 styck

Dämpare Höjd 1,9 mm
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 ø 19 mm · Höjd 1,9 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · 
Beskrivning Made in Germany

Artikel nr Säljenhet

BO 5200176 påse á 120 styck

BO 5200186 Ask á 3000 styck
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Dämpare Höjd 3,0 mm
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 ø 19 mm · Höjd 3,0 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · 
Beskrivning Made in Germany

Artikel nr Säljenhet

BO 5200177 påse á 72 styck

BO 5200187 Ask á 2520 styck

Glasupplägg · PVC

 ø 16 mm · Total höjd 9 mm · Borrhål 8 mm Ø · Egenskap: mjuk · Förpackningsenhet 100 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5211500 Glasupplägg · PVC
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Glasbeslag och profiler
I detta kapitel finner ni en bred samling 
av produkter för säker glasfixering, 
bland dessa glashyllhållare, profiler 
eller spegelfixering. Utöver detta så 
erbjuder vi även ventiler och talhål för 
installation i enkelglas eller isolerglas. 
Nu finns hela vårt omfattande 

beslagprogram för badrum- och 
sanitettillbehör, interiöra beslag, 
räcken, entrétak och montageteknologi 
i vår Beslagskatalog. Vi sänder Er gärna 
Planeringshandboken och 
Designhandboken på förfrågan.

För ytterligare produkter och 
information hänvisar vi till 
www.bohle-group.com.
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01 Profiler för glasskiljeväggar
U-profiler för användning i fuktiga utrymmen
Beroende på profiltyp, typ av transport och destination, kan följande produkter klassas som skrymmande gods. Kontakta er säljare för information. 
Ni hittar ytterligare information och produkter i vår Planeringshandbok

U-profiler
För inramning av glaspaneler, kantskydd eller för helglaskonstruktioner och diverse applikationer · aluminium, utmärkt 
ytfinish 

 Längd 5000 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5201561 natureloxerad E6/EV1

BO 5201563 RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201562 blankkromad

U-profiler
För inramning av glaspaneler, kantskydd eller för helglaskonstruktioner och diverse applikationer · aluminium, utmärkt 
ytfinish 

 Längd 5000 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5201571 natureloxerad E6/EV1

BO 5201573 RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201572 blankförkromad

U-profiler
För inramning av glaspaneler, kantskydd eller för helglaskonstruktioner och diverse applikationer · aluminium, utmärkt 
ytfinish 

 Längd 5000 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5201581 natureloxerad E6/EV1

BO 5201583 RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201582 blankförkromad
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U-profiler
För inramning av glaspaneler, kantskydd eller för helglaskonstruktioner och diverse applikationer · aluminium, utmärkt 
ytfinish 

 Längd 5000 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5201591 natureloxerad E6/EV1

BO 5201593 RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201592 blankförkromad

U-profiler
För inramning av glaspaneler, kantskydd eller för helglaskonstruktioner och diverse applikationer · aluminium, utmärkt 
ytfinish 

 Längd 5000 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5201611 natureloxerad E6/EV1

BO 5201613 RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201612 blankförkromad

U-profiler
För inramning av glaspaneler, kantskydd eller för helglaskonstruktioner och diverse applikationer · aluminium, utmärkt 
ytfinish 

 Längd 5000 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5201621 natureloxerad E6/EV1

BO 5201623 RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201622 blankförkromad

U-profiler
För inramning av glaspaneler, kantskydd eller för helglaskonstruktioner och diverse applikationer · aluminium, utmärkt 
ytfinish 

 Längd 5000 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5201601 natureloxerad E6/EV1

BO 5201603 RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201602 blankförkromad
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Profiler för glasskiljeväggar
Beroende på profiltyp, typ av transport och destination, kan följande produkter klassas som skrymmande gods. Kontakta er säljare för information. 

U-profiler
För inbyggnad av fasta glasväggar · med avrundade hörn · borrmarkering i botten av profilen

 Glastjocklek 6 mm · Materialtjocklek 1,5 mm · Material Aluminium

Artikel nr Längd · Ytfinish

BO 5201554 2150 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201555 2150 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 5201556 2150 mm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201557 2500 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201558 2500 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 5201559 2500 mm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201547 5000 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201548 5000 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 5201549 5000 mm · RF-utseende borstad E1/C31

U-profiler
För inbyggnad av fasta glasväggar · med avrundade hörn · borrmarkering i botten av profilen

 Glastjocklek 8 mm · Material Aluminium · Materialtjocklek 2,0 mm

Artikel nr Längd · Ytfinish

BO 6703411 2150 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 6703412 2150 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 6703413 2150 mm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 6703418 2500 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 6703430 2500 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 6703419 2500 mm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 6703436 5000 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 6703437 5000 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 6703438 5000 mm · RF-utseende borstad E1/C31
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U-profiler
För inbyggnad av fasta glasväggar · med avrundade hörn · borrmarkering i botten av profilen

 Glastjocklek 10 mm · Materialtjocklek 2,0 mm · Material Aluminium

Artikel nr Längd · Ytfinish

BO 6703423 2150 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 6703424 2150 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 6703425 2150 mm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 6703429 2500 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 6703431 2500 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 6703432 2500 mm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 6703426 5000 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 6703427 5000 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 6703428 5000 mm · RF-utseende borstad E1/C31

U-profiler
För inbyggnad av fasta glasväggar · med avrundade hörn · borrmarkering i botten av profilen

 Glastjocklek 12 mm · Materialtjocklek 2,0 mm · Material Aluminium

Artikel nr Längd · Ytfinish

BO 6703443 2150 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 6703444 2150 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 6703445 2150 mm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 6703434 2500 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 6703433 2500 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 6703435 2500 mm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 6703446 5000 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 6703447 5000 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 6703448 5000 mm · RF-utseende borstad E1/C31

J-profil

 Spegelglastjocklek 6 mm · Materialtjocklek 1,0 mm · Ytfinish natureloxerad E6/EV1 · Material Aluminium

Artikel nr Längd

BO 6703449 2150 mm

BO 6703450 2500 mm

BO 6703451 5000 mm

L-profil

 Materialtjocklek 1,0 mm · Ytfinish natureloxerad E6/EV1 · Material Aluminium

Artikel nr Längd

BO 6703452 2150 mm

BO 6703453 2500 mm

BO 6703454 5000 mm
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L-profil

 Materialtjocklek 1,0 mm · Ytfinish natureloxerad E6/EV1 · Material Aluminium

Artikel nr Längd

BO 6703455 2150 mm

BO 6703456 2500 mm

BO 6703457 5000 mm

Mittprofil-H

 Spegelglastjocklek 6 mm · Ytfinish natureloxerad E6/EV1 · Material Aluminium

Artikel nr Längd

BO 6703458 2150 mm

BO 6703459 2500 mm

BO 6703460 5000 mm

L-profil

 Materialtjocklek 1,5 mm · Material Aluminium

Artikel nr Längd · Ytfinish

BO 5201504 2150 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201505 2150 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 5201506 2150 mm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201507 2500 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201508 2500 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 5201509 2500 mm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201531 5000 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201532 5000 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 5201533 5000 mm · RF-utseende borstad E1/C31

L-profil

 Materialtjocklek 1,5 mm · Material Aluminium

Artikel nr Längd · Ytfinish

BO 5201514 2150 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201515 2150 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 5201516 2150 mm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201517 2500 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201518 2500 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 5201519 2500 mm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201534 5000 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201535 5000 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 5201536 5000 mm · RF-utseende borstad E1/C31
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L-profil

 Materialtjocklek 1,5 mm · Material Aluminium

Artikel nr Längd · Ytfinish

BO 5201524 2150 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201525 2150 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 5201526 2150 mm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201527 2500 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201528 2500 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 5201529 2500 mm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201537 5000 mm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201538 5000 mm · polerad eloxerad E3/EV1

BO 5201539 5000 mm · RF-utseende borstad E1/C31

Klämprofiler

Tvådelad profil för vägganslutning

 Glastjocklek 8 - 12,76 mm · Storlek 21 x 30 mm · Material Aluminium

Artikel nr Ytfinish · Längd

BO 5201710 natureloxerad · 3000 mm

BO 5201711 RF-utseende · 3000 mm

BO 5201712 polerad · 3000 mm
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Universal PVC profil

 Längd 2x à 5 m · Ytfinish transparent · avsedd för BO 5201710 - 12

Artikel nr Bredd

BO 5201713 2 mm

BO 5201714 3 mm

BO 5201715 4 mm

Klämprofil / Vägganslutningsprofil
Bohle vägganslutningsprofil för fast glasning kan användas som komplement till helglaspartier som är vägg/takmonterade. Glaset behöver ej 
bearbetas.

 Glastjocklek härdat glas 8, 10, 12, 12,7 mm · Längd 3000 mm

Artikel nr Utförande

BO 5214290 Basprofil aluminium

Täckprofil
För varje basprofil behövs två täckprofiler (en för framsida och en för baksida) · med snäppfunktion 

 Längd 3000 mm

Artikel nr Ytfinish

BO 5214295 natureloxerad, borstad,

BO 5214296 rostfritt utseende
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Klämstycke
10 stycken behövs för  3000 mm

 Längd 60 mm · Med skruv och packning

Artikel nr Glastjocklek

BO 5214291 fast glasning 8 mm 

BO 5214292 fast glasning 10 mm 

BO 5214293 fast glasning 12 mm 

BO 5214294 fast glasning 12,7 mm 

Dubbelhäftande limtejp

Dubbelhäftande limtejp Bohle Duplocoll®

· För diverse applikationer, såsom helglasväggar, möbler, duschkabiner och mycket mer. 
· För olika material, såsom trä, aluminium, plast, keramik och glas. 
· Hög transparens tack vare likvärdigt ljusbrytningsindex som glas 
· Antibakteriell effekt - förhindrar tillväxt av mikroorganismer 
· Kladdfria kanter gör att Duplocoll® är torr efter montaget och motstår extern påverkan   
· Brottöjning upp till 500% och hög recistens mot delning 
· Resistent mot kemikalier och mjukmedel 
· Mycket bra initialhugg, bestående hög hållfasthet  
· Även lämplig för skrovliga ytor: Den viskoelastiska tejpen fördelar sig även på skrovliga ytor. 
· Recistent mot UV-ljus, ekonomisk, högkvalitativ och fördelaktig design

 Tjocklek 3 mm · Färg transparent · Rullar á 12 m · Max. tillåten konstant temperatur -40°C - +100°C 

Tips: Vänligen använd avsedd applikator för enkel och exakt applicering på glaskanten.

Artikel nr Bredd · Glastjocklek

BO 5207936 5 mm · 8 mm

BO 5207938 7 mm · 10 mm

BO 5207935 9 mm · 12-12,7 mm

Artikel nr Beskrivning · För glastjocklekar

BO 5207939 Applikator · 8, 10 mm

BO 5207948 Inlägg för BO 5207939 · 10, 12 mm

BO 5207946 Applikator · 10,76;  12,7; 12,76 mm

BO 5207947 Inlägg för BO 5207946 · 8,76;  10,76 mm

Vi rekommenderar 
plattspännare BO 650.30 

eller BO 650.32 som 
hjälpmedel vid 

sammanfogning av 
glasskivor.
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Silikonprofiler
Silikonprofiler för torrglasning i profiler

Silikonprofil

 För fast glasning · avsedd för diverse profiler, en tabell finner ni i vår Online Shop · Färg svart · Material 
silikongummi · Förpackningsenhet 25 m

Artikel nr

BO 5201735

www.bohle-group.com

Montagehinweis / Mounting Instructions

Silikonprofil / Silicon profile  BO 5201735

8 mm 10 mm 12 mm

8 mm 10 mm

BO 6703423 - 29
BO 6703431 - 32
BO 5201571
BO 5201572
BO 5201573
BO 5201574
BO 5201575

BO 6703433 - 35
BO 6703439 - 48
BO 5201581
BO 5201582
BO 5201583

BO 5201591
BO 5201592
BO 5201593
BO 5201594
BO 5201595
BO 5201621
BO 5201622
BO 5201623

BO 5201591
BO 5201592
BO 5201593

BO 6703433 - 35
BO 6703439 - 48
BO 5201581
BO 5201582
BO 5201583
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Silikonprofil

 avsedd för BO 6703433 - 35, BO 6703443 - 48, BO5201581 - 83 · Förpackningsenhet 25 m

Artikel nr

BO 5201736

Silikonprofil

 avsedd för BO 6703423-32 · Förpackningsenhet 25 m

Artikel nr

BO 5201737

Silikonprofil

 avsedd för BO 5201591-95, BO 5201601-03, BO 5201621-23 · Förpackningsenhet 25 m

Artikel nr

BO 5201738
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02 Spegelupphängningar
SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® har utvecklats för vertikal montering av speglar enligt DIN EN 1036. Våra set levereras med alla nödvändiga 
uppsättningstilbehör i neutral förpackning. Efter montaget är dom osynliga bakom spegeln och tillåter demontage när så önskas. Alla 
montageplattor i våra spegeluppsättningsset är försedda med en speciell utvecklad Xtramount® dubbelhäftande tejp och är därför avsedd för 
fuktiga utrymmen såväl som utomhusapplikationer, så länge de inte direkt är utsatta för regn och inom temperaturområderna för  Xtramount®. 
SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® erbjuder er många olika sätt att motera speglar säkert. 
Om ni behöver speciella spegelmontageset för er applikation, eller önskar eget tryck på SafecliX® - SafemaX® - SafefiX®, tveka inte att 
kontakta oss. 

 Rengör baksidan av spegeln med en silikonfri glasrengöring. Baksidan av spegeln måste vara ren, torr och fettfri. Rumstemperaturen skall vara 
över 18°C  och temperaturen på spegel och metallplatta ungefär densmma.  Efter att ha avlägsnat skyddsfilmen på den självhäftande tejpen, tryck 
fast plattan med jämnt tryck på baksidan av spegeln med ca. 200N (20 kg) tryck under ca. 5 sekunder.  Distansen till ovankant och sidkanter skall 
vara 10 cm. Efter 30 minuters vilotid, tryck på plattan ännu en gång, därefter kan spegeln monteras. 

Om säkerhetsfolie, etc. användes, måste den anbringas runt om plattan.

Hänvisning för montage av platta

Tryckplatts montage set SafecliX®

Spegeln är upphängd med spegelmontageplattor och excentriska plattor samt med avhängningssäkring genom tryckdiplattor. För att kompensera 
en ojämn vägg, rekommenderar vi Euroklick distansplattor Typ 3

Upphängningsset SafecliX® 08
Upphängningsset, för speglar upp till 0.8 m²  · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig 
användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

 Speglar  max. 0,8 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
2x spegelbleck 100 x 100 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x Excentriska skivor
2x tryckplattor
2x distanser
2x försänkta + 2 styck kullriga skruv ø 4 x 50 mm
4x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5208210 SafecliX® 08
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Upphängningsset SafecliX® 16
Upphängningsset, för speglar upp till 1,6 m² · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig 
användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

 Speglar  max. 1,6 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
2x spegelbleck 100 x 200 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x Excentriska skivor
2x tryckplattor
2x distanser
2x försänkta + 2 styck kullriga skruv ø 4 x 50 mm
4x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5208211 SafecliX® 16

Upphängningsset SafecliX® 26
Upphängningsset, för speglar upp till 2.6 m² · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig 
användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

 Speglar  max. 2,6 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
3x spegelbleck 100 x 200 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
3x Excentriska skivor
2x tryckplattor
4x distanser
3x försänkta + 2 styck kullriga skruv ø 4 x 50 mm
5x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5208212 SafecliX® 26

Kombiset spegelmontage SafecliX®

Tryckknappsset för spegelmontage i en ekonomisk kombi-box. · vilotid 
endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning 
· avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från 
leveransdatum

 Observera: Betydande fördelaktigt att köpa en kombi-box med 20 set.

Artikel nr

BO 5208215

Detta set innehåller följande artiklar:
BO 5208210 SafecliX® 08 9 set
BO 5208211 SafecliX® 16 9 set
BO 5208212 SafecliX® 26 2 set
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Magnet fixeringsset SafemaX®

Med SafemaX® 08 och 16 är spegeln upphäng med montageplattor och excentriska  plattor och skyddade mot avhängning genom magneter. Med 
SafemaX® 10-SK är spegeln upphäng med kraftiga magneter. Speciellt avsedda för väggar med flertal speglar tack vare en enkel justering efter 
montaget.. För att kompensera en ojämn vägg, rekommenderar vi Euroklick distansplattor Typ 3

Set med magneter SafemaX® 08
För spegelstorlekar till 0,8m²  · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · 
avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

 Speglar  max. 0,8 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
2x spegelbleck 100 x 100 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x släta magnetbleck 70 x 70 x 1 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x Excentriska skivor
2x magneter ø 45 mm
2x distanser
4x skruvar ø 4 x 50 mm
4x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5208228 SafemaX® 08

Set med magneter SafemaX® 16
Magnetiskt set  för speglar upp till 1.6 m² · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig 
användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

 Speglar  max. 1,6 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
2x spegelbleck 100 x 200 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x släta magnetbleck 70 x 70 x 1 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x Excentriska skivor
2x magneter ø 45 mm
2x distanser
4x skruvar ø 4 x 50 mm
4x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5208230 SafemaX® 16
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Set med magneter SafemaX® 10-SK
Magnetset för speglar upp till 1,0 m² · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig 
användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

 Speglar  max. 1,0 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
2x metallplattor med slits 100 x 100 x 2 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x plattor utan slits 100 x 100 x 2 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
4x magneter ø 45 mm
4x försänkta skruv ø 4 x 50 mm
4x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5208240 SafemaX® 10-SK

Montageset för speglar SafefiX®

Enkel och ekonomiskt montage av plattor och excentriska plattor, när inte avhängningssäkring behövs. För att kompensera en ojämn vägg, 
rekommenderar vi Euroklick distansplattor Typ 3

Montageset SafefiX® 04
Montageset för speglar upp till 0.4 m²  · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig 
användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

 Speglar  max. 0,4 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
1x spegelbleck 100 x 100 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
1x Excenterplatta
2x distanser
1x försänkta skruv ø 4 x 50 mm
1x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5208219 SafefiX® 04

Montageset SafefiX® 08
Montageset för speglar upp till 0.8 m²  · vilotid endast 30 minuter · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig 
användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

 Speglar  max. 0,8 m² · Spegelglastjocklek 6 mm

Ingår i leverans:
2x spegelbleck 100 x 100 mm, med Xtramount® självhäftande spegeltejp
2x Excentriska skivor
2x distanser
2x försänkta skruv ø 4 x 50 mm
2x plugg ø 6 x 36 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5208220 SafefiX® 08
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Spegelupphängningstillbehör
Alla självhäftande metallplattor har testats för att användas på baksidan av speglar enligt DIN EN 1036. Plattorna skall inte användas på 
splitterfolie eller andra filmer. Vidhäftningen reduceras på glasytan. Detta måste testas från fall till fall innan användning.

Angiven belastningskapacitet på metallplattor för speglar är tillämplig per platta och vid användande av våra spegelupphängningstillbehör. angiven 
belastning är räknat på en max glastjocklek av 6 mm. Belastningen på metallplattor med magneter är beräknad på minst 4 plattor per m² spegel, 
varvid plattorna i ovankant skall vara med upphängningskant (kant vänd uppåt).

* Observera belastningskapacitet på plattorna

Spegelbleck med en hake
den självhäftande plattan är belagd med Xtramount® självhäftande spegeltejp · avsedd för fuktiga utrymmen och 
utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

 Ytfinish galvaniserad · Säljenhet 10 styck

Artikel nr Storlek · Utförande · Belastning*/platta

BO 5208627 70 x 70 mm · obelagd

BO 5208626 70 x 70 mm · självhäftande · 3 kg

BO 5208615 100 x 100 mm · obelagd

BO 5208606 100 x 100 mm · självhäftande · 6 kg

BO 5208616 200 x 100 mm · obelagd

BO 5208607 200 x 100 mm · självhäftande · 12 kg

Spegelbleck med två hakar
den självhäftande plattan är belagd med Xtramount® självhäftande spegeltejp · avsedd för fuktiga utrymmen och 
utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

 Ytfinish galvaniserad · Säljenhet 10 styck

Artikel nr Storlek · Utförande · Belastning*/platta

BO 5208617 100 x 100 mm · obelagd

BO 5208610 100 x 100 mm · självhäftande · 6 kg

BO 5208618 200 x 100 mm · obelagd

BO 5208619 200 x 100 mm · självhäftande · 12 kg
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Spegelbleck med tre hakar
den självhäftande plattan är belagd med Xtramount® självhäftande spegeltejp · avsedd för fuktiga utrymmen och 
utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

 Ytfinish galvaniserad · Säljenhet 10 styck

Artikel nr Storlek · Utförande · Belastning*/platta

BO 5208629 180 x 180 x 1 mm · självhäftande · 18 kg

Dolt spegelupphängningsset Vitofix Plus
Självhäftande · med kardborrfäste · för säker och flexibel spegelmontering

 Speglar  upp till 1,6 m² · Spegelglastjocklek upp till 6 mm · Säljenhet 1 par

Artikel nr Beskrivning

BO 5208931 Dolt spegelupphängningsset

Dolt spegelupphängningsset Vitofix Plus
Självhäftande · för säker och flexibel spegelmontering

 Speglar  upp till 0,8 m² · Spegelglastjocklek upp till 6 mm · Säljenhet 1 par

Artikel nr Beskrivning

BO 5208932 Dolt spegelupphängningsset

Spegelbleck med kant
den självhäftande plattan är belagd med Xtramount® självhäftande spegeltejp · avsedd för fuktiga utrymmen och 
utvändig användning · avsedda för speglar enligt DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

 Ytfinish galvaniserad · Säljenhet 10 styck · Materialtjocklek 0,8 mm

Artikel nr Storlek · Utförande · Belastning*/platta

BO 5208620 100 x 100 mm · obelagd

BO 5208612 100 x 100 mm · självhäftande · 6 kg

BO 5208621 200 x 100 mm · obelagd

BO 5208613 200 x 100 mm · självhäftande · 12 kg

Metallplatta slät
testad för användning med vår spegelmagnet BO 52 086 01 · den självhäftande plattan är belagd med Xtramount® 
självhäftande spegeltejp · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt 
DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

 Tjocklek 2 mm · Ytfinish galvaniserad · Säljenhet 10 styck

Artikel nr Storlek · Utförande · Belastning*/platta

BO 5208605 70 x 70 mm · obelagd

BO 5208609 70 x 70 mm · självhäftande · 3 kg

BO 5208622 100 x 100 mm · obelagd

BO 5208623 100 x 100 mm · självhäftande · 4 kg
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Metallplatta med en hake
testad för användning med vår spegelmagnet BO 52 086 01 · den självhäftande plattan är belagd med Xtramount® 
självhäftande spegeltejp · avsedd för fuktiga utrymmen och utvändig användning · avsedda för speglar enligt 
DIN EN 1036 · hållbarhet I 12 månader från leveransdatum

 Tjocklek 2 mm · Ytfinish galvaniserad · Säljenhet 10 styck

Artikel nr Storlek · Utförande · Belastning*/platta

BO 5208604 70 x 70 mm · obelagd

BO 5208608 70 x 70 mm · självhäftande · 3 kg

BO 5208624 100 x 100 mm · obelagd

BO 5208625 100 x 100 mm · självhäftande · 4 kg

Tesa Splitterskyddstejp

Praktiskt tips
Lämna utrymmet runt 

spegelupphängningen fritt!

Splitterskyddstejp för speglar · Tejpen monteras på baksidan av spegeln och håller spegeln samman i händelse av att 
glaset skulle krossas ·  uppfyller alla säkerhetsnormer på arbetsplatser och enligt specifikationer DIN EN 12600 · rulle 
25 m ·

 Rullar á 25 m

Artikel nr Bredd

BO 5207873 300 mm

BO 5207874 500 mm

Spegelmagnet
Draghållfastheten är beräknad och testad för vertikal montering av speglar med våra metallplattor med 2 mm tjocklek 
(Se också "Information beträffande bärkraft för metallplattor").

 Diameter 45 mm · Höjd 12,3 mm · Borrhål ø 5 mm · Draghållfasthet 4 kg · Vidhäftningsförmåga 10 kg · Säljenhet 
10 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5208601 Spegelmagnet

Excentriska skivor med skala
Excentriska plattorna är försedda med en skala. Den eventuella justeringen (+/- 4 mm = 8 mm) kan avläsas framifrån. 
· Med 5 mm ø försänkt hål och sidohål för enkel justering

 Diameter 37 mm · Höjd 12 mm · Säljenhet 10 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5208602
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Tryckplatta
För fastsättning av speglar, självhäftande · drag motståndskraft för tryckplatta ca. 1,8 kg ± 0,3 kg

 Diameter 50 mm · Höjd 13 mm · Säljenhet 10 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5208611 Tryckplatta

Montageplatta
Med avlångt hål för en höjdinställning på ca.20 mm och två ytterligare borrhål

 Material av förzinkat stålbleck · Säljenhet 10 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5208614 Montageplatta

Distanser
En sida självhäftande · förhindrar inbuktning av stora spegelytor

 Storlek 20 x 20 x 13 mm · Material av skummgummi · Säljenhet 1 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5208600 distanser

Distanser
självhäftande

 ø 20,6 mm · Höjd 13,2 mm · Förpackningsenhet 100 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5208603 distanser
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Spegeltejp och spegellim
Förutom välkända spegelupphängningsset, användes ofta spegeltejp eller silikon, speciellt för inbyggda speglar. Här hittar ni den högkvalitativa 
Xtramount®  spegeltejp som även användes på metallplattorna för spegelmontage.

Spegeltejp dubbelhäftande Scotchmount™
Scotchmount™ dubbelhäftande tejp har används i många år för att montera speglar inom möbelindustrin såväl som 
vid monterbyggande · endast avsedd för invändigt bruk · ej avsedd för fuktiga utrymmen

Artikel nr Bredd · Tjocklek · Längd

BO 5207919 19 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207925 25 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207819 19 mm · 0,8 mm · 66 m

BO 5207825 25 mm · 0,8 mm · 66 m

Bindemedel Scotch Primer
För förbättrad vidhäftning av Scotchmount™ dubbelhäftande spegeltejp · god temperaturbeständighet · lång 
lagringstid

Artikel nr Innehåll

BO 5207951 1000 ml

Spegeltejp dubbelhäftande Vito
En dubbelhäftande tejp med hög initialhäftförmåga och god slutlig häftförmåga · för permanent montering inomhus 
av speglar enligt DIN EN 1036 · max. volymvikt 70 kg/m3  · ej för fuktiga utrymmen

Artikel nr Bredd · Tjocklek · Längd

BO 5207719 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 6999937 19 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207722 19 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207723 25 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207720 19 mm · 1 mm · 50 m

BO 5207721 25 mm · 1 mm · 50 m

BO 6999925 19 mm · 1 mm · 66 m
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Spegellim Xtragrip®

Lösningsmedelsfri, neutral, silikonbaserat en-komponent lim (oxime-fri). 
Avsedd för spegellimning på trä, betong, sten, glas, metall, etc. Porösa 
ytor måste förbehandlas med primer. Ej lämpad för förbindningar utsatta 
för stora påfrestningar. Xtragrip® är lätt att arbeta med , håller sig 
permanent elastisk, och angriper inte spegelfolieringen. 

Tekniska specifikationer 
Bas: polysiloxane (oxim-fri) 
Konsistens: stabil pasta 
Härdsystem: polymerisation genom luftfuktighet 
Skinnbildning: ca. 10 min. (+20°C och 65% rel. luftfuktighet) 
Härdningstid: 1mm / 24 h. (+20°C och 65% rel. luftfuktighet) 
Densitet: 1.36 
Thermisk stabil: -50°C till +120°C

BO 6002005 Denna produkt endast för Bohle UK. · 310 ml

Artikel nr Beskrivning · Innehåll

BO 6002005S patron · 310 ml

Primer Xtraprime
Förbättrar vidhäftningen av Xtragrip® spegelim på porösa ytor (även 
lämplig att användas med andra silikonlimmer och MS-polymeér). 
Xtraprime rekommenderas också att användas för att prima ytor utsatta 
för fukt. Xtraprime är tunn och transparent. 

Användarinstruktion: 
Arbetstemperatur +5°C till +25°C. Ytan måste vara ren, torr och fri 
från damm och fett. Lägg på Xtraprime generöst och outspätt med en 
pensel. Tillåt Xtraprime att torka helt (ca. 60 min. vid +20°C / 65% relativ 
luftfuktighet) innan limmet läggs på. För att säkra att ytan är helt täckt, kan 
ett andra lager av Xtraprime påstrykas. Efter att Xtraprime har applicerats, 
skyddas ytan mot fukt och smuts. Räcker till ca. 5 m²/litre, beroende på 
ytans beskaffenhet.

Artikel nr Innehåll

BO 6002006 500 ml
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Spegeltejp dubbelhäftande Xtramount®

Mer säkerhet för era speglar är knappast möjligt. Xtramount® är en 
dubbelhäftande spegeltejp gjord av polyethylenskum med slutna celler 
(densitet 100 kg/m3), dubbelsidigt belagd med ett lösningsmedelsbaserat, 
rent akrylatlim och en blå silikon skyddsremsa på en sida. Xtramount® är 
speciellt utvecklad för vertikal montering av speglar enl. DIN EN 1036, men 
kan även användas till många andra material såsom metallplattor, vissa 
plaster, glas eller keramik. 

Xtramount® erbjuder er följande fördelar: 
- Utmärkt i fuktiga utrymmen 
- Hög initialhäftförmåga 
- UV-beständig 
- Lämplig för utomhusbruk 
- Temperaturområde -30° C till +100° C 
- Lagringstid: 12 månader 
- Utmärkt motstånd mot vatten, mjukgörare, oljor och lösningsmedel

Artikel nr Bredd · Tjocklek · Längd

BO 5207760 15 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207770 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207775 19 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207780 25 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207785 25 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207761 15 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207771 19 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207781 25 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207776 19 mm · 1,6 mm · 25 m

BO 5207786 25 mm · 1,6 mm · 25 m

BO 5207756 70 mm · 0,8 mm · 10 m

BO 5207757 70 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207758 100 mm · 0,8 mm · 10 m

BO 5207759 100 mm · 0,8 mm · 50 m

Spegelns baksida och den dolda spegelskenan måste vara rengjord, torr och fettfri. Efter att skyddsfolien på Xtramount® är borttagen och den 
dolda spegelskenan så trycks  den dolda spegelskenan fast på baksidan av spegeln (ca 200N / 20 kg) beakta så inte bubblor uppstår.  
Den maximala dragkraften på Xtramount® uppnås först efter 10 timmar. Avsedd för speglar enligt DIN EN 1036.

Montageråd Xtramount®
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Spegeltejp dubbelhäftande XtraCryl
Är en högtransparent dubbelhäftande tejp på polyacrylat basis,den har en 
mycket stark omedelbar vidhäftning och en mycket hög häftförmåga kort 
efter montage.XtraCryl är en högkvalitativ tejp med utmärkt motstånd mot 
åldring, väder, temperatur och lösningsmedel.Tack vare av sin speciella 
uppbyggnad, lämpar sig tejpen väl även för skrovliga och ojämna ytor 
likväl varaktigt montage av glas, metall, speglar enligt DIN EN 1036 och 
många plaster. Spänningen och vidhäftningen i sammanfogningen ökar 
och stärks med tiden. Speciellt rekommenderar vi XtraCryl vid montage av 
lamellspeglar och vid sammanläggning av gjuthartsrutor 

Tekniska data: 
Draghållfasthet*: stål 43N/25mm · glas till 40N/25mm 
Skjuvhållfasthet**: till 45N/625 mm² vid 20° C · till 15N/625 mm² vid 70° C 

Temperaturbeständighet: -40°C till +120°C, kortvarigt upp till +150°C 
Lagringstid: 12 månader (i rumstempertur 20°C, luftfuktighet 50 %) 

(enligt AFERA *4001, **4012, beroende på tjocklek, tekniska data kan 
variera något, datablad finns att tillgå)

Artikel nr Bredd · Tjocklek · Längd

BO 5207740 6 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207840 6 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207940 6 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207741 9 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207841 9 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207941 9 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207742 12 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207842 12 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207942 12 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207743 15 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207843 15 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207943 15 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207744 19 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207844 19 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207944 19 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207745 25 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207845 25 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207945 25 mm · 3,0 mm · 12,5 m
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Spegelprofiler, spegelklammer och rosettskruv

Beroende på profiltyp, typ av transport och destination, kan följande produkter klassas som skrymmande gods. Kontakta er säljare för information. 
Ni hittar ytterligare information och produkter i vår Planeringshandbok

Spegelprofil
För säker och enkel montering av speglar · Ändplattor säljes i set med 
5 x vänster och 5 x höger

 Lagerlängder 5 m · Material Aluminium ·  
spegeldimension = monteringshöjd - 24 mm

Artikel nr Beskrivning · Ytfinish

BO 5208001 Spegelprofil · natureloxerad E6/EV1

BO 5208005 Spegelprofil · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5208012 Spegelprofil · vitlackerad RAL 9010

BO 5208030 Ändplattor silver · plast

BO 5208031 Ändplattor RF-utseende · plast

BO 5208032 Ändplattor vitlackerad RAL 9010 · plast

Clip-on spegelprofil
Ändplattor säljes i set med 5 x vänster och 5 x höger

 Lagerlängder 5 m · Material Aluminium

Artikel nr Beskrivning · Ytfinish

BO 5208025 Clip-on spegelprofil · natureloxerad E6/EV1

BO 5208026 Clip-on spegelprofil · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5208030 Ändplattor silver · plast

BO 5208031 Ändplattor RF-utseende · plast

BO 5208032 Ändplattor vitlackerad RAL 9010 · plast

Täckt spegelskena
Endast en profil behövs för att montera en spegel · belastning per löpmeter profil ca. 20 kg · Vänligen beställ 70 mm 
bred dubbelhäftande spegeltejp separat

 Bredd 80 mm · Längd 2 m · Material anodiserad aluminium

Artikel nr Ytfinish

BO 5208016 natureloxerad E6/EV1
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Spegeltejp dubbelhäftande Xtramount®

För dold spegelskena BO 52 080 16 · Mer säkerhet för era speglar är knappast möjligt. Xtramount® är en 
dubbelhäftande spegeltejp gjord av polyethylenskum med slutna celler (densitet 100 kg/m3), dubbelsidigt belagd 
med ett lösningsmedelsbaserat, rent akrylatlim och en blå silikon skyddsremsa på en sida. Xtramount® är speciellt 
utvecklad för vertikal montering av speglar enl. DIN EN 1036, men kan även användas till många andra material 
såsom metallplattor, vissa plaster, glas eller keramik. 

Xtramount® erbjuder er följande fördelar: 
- Utmärkt i fuktiga utrymmen 
- Hög initialhäftförmåga 
- UV-beständig 
- Lämplig för utomhusbruk 
- Temperaturområde -30° C till +100° C 
- Lagringstid: 12 månader 
- Utmärkt motstånd mot vatten, mjukgörare, oljor och lösningsmedel

Artikel nr Bredd · Tjocklek · Längd

BO 5207757 70 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207756 70 mm · 0,8 mm · 10 m

Spegelns baksida och den dolda spegelskenan måste vara rengjord, torr och fettfri. Efter att skyddsfolien på Xtramount® är borttagen och den 
dolda spegelskenan så trycks  den dolda spegelskenan fast på baksidan av spegeln (ca 200N / 20 kg) beakta så inte bubblor uppstår.  
Den maximala dragkraften på Xtramount® uppnås först efter 10 timmar. Avsedd för speglar enligt DIN EN 1036.

Montageråd Xtramount®

Spegelklammer
Med korkpackning

 Bärkraft max. 12 kg · Glastjocklek max. 6 mm · Material Kromat stål

Ingår i leverans:
2x nedre clips
2x övre fjädrande clips
4x träskruv
4x plugg

Artikel nr Beskrivning

BO 5207400 Spegelklammer

Spegelklammer
Med korkpackning · homogent utförande

 Bärkraft max. 28 kg · Glastjocklek max. 6 mm

Ingår i leverans:
4x justerbara clips
4x träskruv 4 x 35 mm
4x tunna korkplattor

Artikel nr Beskrivning

BO 5207500 Spegelklammer
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Spegelklammer med clip-on funktion

 Bärkraft max. 15 kg · Glastjocklek max. 6 mm · Material förkromad mässing

Ingår i leverans:
2x nedre clips
2x övre hållarclips
4x träskruv
4x plugg

Artikel nr Beskrivning

BO 5207600 Spegelklammer med clip-on funktion

Spegelskruv rund
Med huvud som skruvas på  · med plugg och träskruv · det behövs inga borrhål i spegeln

 Diameter 20 mm · Glastjocklek 5 - 6 mm · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr Ytfinish

BO 5200079 förkromad mässing

Spegelskruv spetsig

 Utförande spetsig · Material mässing · Gängad stift 1/8" · Gänglängd 7 mm · Höjd hatt 4 mm · Säljenhet 100 styck

Artikel nr Diameter · Ytfinish

BO 5200998 16 mm · förnicklad

BO 5200995 16 mm · matt förnicklad

BO 5200980 19 mm · förnicklad

BO 5200996 19 mm · matt förnicklad

BO 5200981 24 mm · förnicklad

BO 5200997 24 mm · matt förnicklad

Spegelskruv plan

 Utförande plan · Material mässing · Gängad stift 1/8" · Gänglängd 7 mm · Säljenhet 100 styck

Artikel nr Diameter · Ytfinish

BO 5200989 18 mm · förnicklad

BO 5200993 18 mm · matt förnicklad

BO 5200990 21 mm · förnicklad

BO 5200994 21 mm · matt förnicklad
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Träskruv
Avsedd för kupiga och flata rosetthattar

 Material galv.järn · Innre gänga 1/8" · Säljenhet 100 styck

Artikel nr Storlek

BO 5200991 4,5 x 25 mm

BO 5200992 4,5 x 30 mm

BO 5200984 4,5 x 35 mm

BO 5200985 4,5 x 40 mm

Skyddshylsa
För att undvika direktkontakt mellan träskruv och spegel vid användning av rosettskruv · Förp = 100 styck

 Borrhål i glas ø 7 mm

Artikel nr Beskrivning

BO 5200988 Skyddshylsa

Distanser Euroklick Typ 3
För att kompensera ojämna väggar som stort mellanrum mellan spegel och vägg, ex. för att dölja en transformator 
bakom spegeln. Euroklick kläms fast på skruven och ex. excenterplattan.

 Förpackningsenhet 100 styck

Artikel nr Längd · Bredd · Tjocklek · Färg

BO 5133101 40 mm · 30 mm · 1 mm ·  neutral

BO 5133102 40 mm · 30 mm · 2 mm ·  blå

BO 5133103 40 mm · 30 mm · 3 mm ·  röd

BO 5133104 40 mm · 30 mm · 4 mm ·  gul

BO 5133105 40 mm · 30 mm · 5 mm ·  grön

BO 5133106 40 mm · 30 mm · 6 mm ·  svart

BO 5133108 40 mm · 30 mm · 8 mm ·  grå

BO 5133110 40 mm · 30 mm · 10 mm ·  brun
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Transparanta klossar av plast
Transparanta klossar av plast · för användning vid montage av 
helglasduschar, helglaspartier, speglar eller andra glasningar

Artikel nr Längd · Bredd · Tjocklek · Förpackningsenhet · Beskrivning

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 styck

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 styck

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 styck

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 styck

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 styck

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 styck

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 styck

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 styck

BO 5121011 200 styck · Set med 25 styck vardera 1,2,3,4,5,6,8 och 10 mm 

Transparanta klossar av plast Säljes per rulle
Transparenta klossar av  plast att kapas i önskad längd   · för användning 
vid montage av helglasduschar, helglasväggar, speglar eller andra 
glasningar.

Artikel nr Längd · Bredd · Tjocklek

BO 5121002R 5 m · 6 mm · 2 mm

BO 5121003R 5 m · 6 mm · 3 mm

BO 5121004R 5 m · 6 mm · 4 mm



|
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03 Möbelbeslag
Hyllhållare utan borrhål i glaset
Det omfattande programmet av glashylhållare i olika modeller förenar flexibelt montage, hög kvalité och intressant design. Ni hittar ytterligare 
information och produkter i vår Planeringshandbok

Väggprofil 10 mm Glas
inklusive gummipacknning

 Glastjocklek 10 mm · Material Aluminium

Artikel nr Längd · Ytfinish

BO 5201800 60 cm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201801 60 cm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201804 90 cm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201805 90 cm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201808 120 cm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201809 120 cm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201812 240 cm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201813 240 cm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201816 500 cm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201817 500 cm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 520182 1 Täckplatta · silverfärg

BO 5201822 Täckplatta · RF-utseende



409För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

09

Gl
as

be
sla

g
oc

h p
ro

file
r

Väggprofil 8 mm Glas
inklusive gummipacknning

 Glastjocklek 8 mm · Material Aluminium

Artikel nr Längd · Ytfinish

BO 5201825 60 cm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201826 60 cm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201829 90 cm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201830 90 cm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201833 120 cm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201834 120 cm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201837 240 cm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201838 240 cm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201841 500 cm · natureloxerad E6/EV1

BO 5201842 500 cm · RF-utseende borstad E1/C31

BO 5201846 Täckplatta · silverfärg

BO 5201847 Täckplatta · RF-utseende

 Glasstöd

 Bredd  Glasstöd 30 mm · Glastjocklek 6 - 10 mm · Utfall max. 160 mm · 
Bredd max. 600 mm · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr Ytfinish

BO 5206900 rostfritt stål V4A

BO 5206901 förkromad

BO 5206903 vitlackerad RAL 9010

BO 5206904 mattkromad

BO 5106911 rostfritt utseende

BO 5206910 reservskruv

 Glasstöd
Med klämskruv av stål

 Bredd  Glasstöd 50 mm · Glastjocklek 6 - 10 mm · Utfall max. 200 mm · 
Bredd max. 600 mm · Bärförmåga per par max. 5 kg · Form D-formad

Artikel nr Ytfinish

BO 5207200 rostfritt stål V4A

BO 5207201 förkromad

BO 5207203 vitlackerad RAL 9010

BO 5207204 mattkromad

BO 5107211 rostfritt utseende

BO 5206910 reservskruv



410 Ni hittar våra priser i prislistan eller i Online Shop.

 Glasstöd
Med klämskruv av stål

 Bredd  Glasstöd 100 mm · Glastjocklek 6 - 10 mm · Utfall max. 200 mm · 
Bredd max. 800 mm · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr Ytfinish

BO 5207000 rostfritt stål V4A

BO 5207001 förkromad

BO 5207003 vitlackerad RAL 9010

BO 5207004 mattkromad

BO 5107011 rostfritt utseende

BO 5206910 reservskruv

 Glasstöd
Med klämskruv av stål

 ø 20 mm · Glastjocklek 6 - 10 mm · Utfall max. 150 mm · 
Bredd max. 600 mm · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr Ytfinish

BO 5207101 förkromad

BO 5207103 vitlackerad RAL 9010

BO 5207104 mattkromad

BO 5207105 rostfritt stål V4A

BO 5207111 rostfritt utseende

BO 5206910 reservskruv

 Glasstöd
med klämskruv av plast

 Ytfinish förkromad · Bredd  Glasstöd 50 mm · Glastjocklek 8 - 10 mm · 
Utfall max. 200 mm · Bredd max. 600 mm · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr

BO 5207321
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 Glasstöd
Med klämskruv av stål

 Bredd  Glasstöd 23 mm · Glastjocklek 8 - 10 mm · Utfall max. 150 mm · 
Bredd max. 600 mm · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr Ytfinish

BO 5206911 polerad mässing, guldplätterad

BO 5206912 förkromad mässing

 Glasstöd
Med 2 klämskruvar av stål

 Bredd  Glasstöd 45 mm · Glastjocklek 8 - 10 mm · Utfall max. 150 mm · 
Bredd max. 600 mm · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr Ytfinish

BO 5206913 polerad mässing, guldplätterad

BO 5206914 förkromad mässing

Glashållare
Inkl. träskruv

 Storlek  15 x 15 x 12 mm · Glastjocklek 4 - 6 mm · Material: förkromad 
mässing · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr

BO 5200075

Glashållare
Inkl. träskruv

 Storlek 15 x 15 x 15 mm · Glastjocklek 4 - 8 mm · Material: förkromad mässing · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr

BO 5200077 Glashållare

Glashållare
Inkl. träskruv

 Storlek  16 x 27 x 16 mm · Glastjocklek 6 - 8 mm · Material: förkromad 
mässing · Bärförmåga per par max. 5 kg

Artikel nr

BO 5200072
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Glasförbindningar för borrhål i glaset
Ni hittar ytterligare information och produkter i vår Planeringshandbok

Glashyllhållare, blankkromad
Med låsskruv av stål · med gummiupplägg och låsskruv · 2 plastpackningar och 1 plasthylsa

 Glastjocklek 6 - 10 mm · Borrhål i glas ø 8 mm

Artikel nr Utförande

BO 5200047 enkel-sidig

BO 5200048 dubbel-sidig

Glashyllhållare
Med gummiupplägg och låsskruv · 2 plastpackningar och 1 plasthylsa

 Glastjocklek 6 - 8 mm · Borrhål i glas ø 8 mm

Artikel nr Utförande · Ytfinish

BO 5200041 enkel-sidig · polerad mässing

BO 5200043 dubbel-sidig · polerad mässing

BO 5200042 enkel-sidig · förnicklad mässing

BO 5200044 dubbel-sidig · förnicklad mässing
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Punkt- och distanshållare 
Namnskyltar eller informationstavlor finns överallt. I detta kapitel finner ni intressanta och högkvalitativa punkthållare, flertalet i rostfritt stål. Ni 
hittar ytterligare information och produkter i vår Planeringshandbok

Punkthållare
Fäste i vägg med 5 mm försänkt skruv · med plastpackning. 
Belastningskapaciteten på fästet beror på beskaffenhet på underlaget för 
infästningen och monteringsskruv. · passande plugg BO 5211131 · passande 
fästskruv BO 5211153

 Glastjocklek 6 - 19 mm · Diameter på skruvhuvud max. 9 mm · 
Bärkraft 5 kg · Material mässing · Ytfinish förkromad

Artikel nr D1 / D2 / M / H

BO 5214017 11,7 / 11,7 / 6 / 40 mm 

BO 5214018 11,7 / 11,7 / 6 / 60 mm 

BO 5214019 11,7 / 11,7 / 6 / 80 mm

BO 5214020 18,7 / 18,7 / 8 / 40 mm

BO 5214021 18,7 / 18,7 / 8 / 60 mm

BO 5214022 18,7 / 18,7 / 8 / 80 mm 

BO 5214023 24,7 / 24,7 / 8 / 40 mm 

BO 5214024 24,7 / 24,7 / 8 / 60 mm 

BO 5214025 24,7 / 24,7 / 8 / 80 mm 

Hållare · rostfritt stål
Hög kvalitet på material och tillverkning · många användningsområden · enkel 
att montera · tidslös design i rostfritt stål · Inkl.plastpackning, skruv, plugg och 
insexnyckel 

 Huvud plan · ø 13 mm · Borrhål i glas ø 9 mm · Distans från vägg 20 mm · 
Glastjocklek 5 - 8 mm · Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr

BO 5206172
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Hållare · rostfritt stål
Hög kvalitet på material och tillverkning · många användningsområden · enkel att montera · tidslös design i rostfritt 
stål · Inkl.plastpackning, skruv, plugg och insexnyckel 

 Huvud plan · ø 18 mm · Borrhål i glas ø 9 mm · Distans från vägg 20 mm · Glastjocklek 5 - 8 mm · 
Förpackningsenhet 4 styck

Artikel nr

BO 5206175

GM PICO
För plan montering av speglar eller glasskivor invändigt · inkl. förnicklad täckplatta (rostfritt utseende) · försänkt 
borrhål ø 12mm · 45° · minimum distans från glaskant till mitten hål: floatglas och spegel 20 mm; härdat glas 
2 x glastjockleken + 10mm · passande fästskruv BO 5211153

 Bärkraft per hållare 5 kg

BO 5211153 Fästskruvar · 50 mm

Artikel nr Skivtjocklek · Färg

BO 5206010 6-8 mm · svart

BO 5206011 6-8 mm · transparent

BO 5206012 10-12 mm · svart

BO 5206013 10-12 mm · transparent

Observera:
Plana hållare är inte 

avsedda för glasning i tak!
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GM PICO
För plan montering av speglar eller glasskivor invändigt · försänkt borrhål ø 12mm · 45° · minimum distans från 
glaskant till mitten hål: floatglas och spegel 20 mm; härdat glas 2 x glastjockleken + 10mm · passande fästskruv 
BO 5211153 · inkl. svart täckhatt · för invändigt montage

 Bärkraft per hållare 5 kg

Artikel nr Skivtjocklek · Färg

BO 5206015 6-8 mm · svart

BO 5206016 6-8 mm · transparent

BO 5206017 10-12 mm · svart

BO 5206018 10-12 mm · transparent

Observera:
Plana hållare är inte 

avsedda för glasning i tak!

Punktfäste
Fastsättning med 5 mm försänkta skruv (ingår ej) · Verktyg BO 5214042 behövs för montering. Vänligen beställ detta 
med er order!

 ø 22 mm · Borrhål i glas 18 mm · Utförande utanpåliggande · Skivtjocklek 6 - 12 mm · Max bärkapacitet Q: 2,0 kN 
· Ytfinish rostfritt stål matt · Rostfritt stål AISI 304

Artikel nr

BO 5214040
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04 Tillbehör för möbler och 
monterkonstruktioner

Dämpare
Som fötter eller distanser · antiglid och nöttålig  · vibration och ljudabsorberande · inga repmärken eller avtryck · enkelt och snabbt monterat · 
attraktiv design · omedelbart bra fäste på de flesta ytor

Dämpare ø 6,4 mm Höjd 1,5 mm
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 ø 6,4 mm · Höjd 1,5 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · 
Beskrivning Made in Germany

BO 5200180 Ask á 3600 styck

Artikel nr Säljenhet

BO 5200170 påse á 720 styck

Dämpare ø 8 mm Höjd 1,6 mm
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 ø 8 mm · Höjd 1,6 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · 
Beskrivning Made in Germany

BO 5200181 Ask á 3360 styck

Artikel nr Säljenhet

BO 5200171 påse á 480 styck
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Dämpare ø 8 mm Höjd: 2,2 mm 
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 ø 8 mm · Höjd 2,2 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · 
Beskrivning Made in Germany

BO 5200182 Ask á 3360 styck

Artikel nr Säljenhet

BO 5200172 påse á 480 styck

Dämpare Höjd 2,5 mm
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 Längd 8/10 mm · Höjd 2,5 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · 
på ark · Beskrivning Made in Germany

BO 5200183 Ask á 3150 styck

Artikel nr Säljenhet

BO 5200173 påse á 350 styck

Dämpare Höjd 3,2 mm
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 ø 12 mm · Höjd 3,2 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · 
Beskrivning Made in Germany

BO 5200184 Ask á 3168 styck

Artikel nr Säljenhet

BO 5200174 påse á 264 styck

Dämpare Höjd 1,8 mm
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 ø 7,62/12/12,7 mm · Höjd 1,8 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande 
· på ark · Beskrivning Made in Germany

BO 5200185 Ask á 3024 styck

Artikel nr Säljenhet

BO 5200175 påse á 252 styck



418 Ni hittar våra priser i prislistan eller i Online Shop.

Dämpare Höjd 1,9 mm
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 ø 19 mm · Höjd 1,9 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · 
Beskrivning Made in Germany

BO 5200186 Ask á 3000 styck

Artikel nr Säljenhet

BO 5200176 påse á 120 styck

Dämpare Höjd 3,0 mm
Alla dämpare är tillverkade av aliphatic polyuretan material  med 
högkavlitativ UV-stabilisator och erbjuder 5-års garanti mot gulning.  · Med ett 
standardhäftämne av akrylat som tål väder och maskindisk.

 ø 19 mm · Höjd 3,0 mm · Färg: glasklar · Utförande självhäftande · på ark · 
Beskrivning Made in Germany

BO 5200187 Ask á 2520 styck

Artikel nr Säljenhet

BO 5200177 påse á 72 styck

Glasupplägg · PVC

 ø 16 mm · Total höjd 9 mm · Borrhål 8 mm Ø · Egenskap: mjuk · Förpackningsenhet 100 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5211500 Glasupplägg · PVC
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05 Tillbehör för fönstersystem
Ventiler
Axial ventiler för att installeras i enkelglas eller isolerglas från 3 - 25 mm såväl som för väggar 25-300 mm tjocklek (tillkommande monteringsset 
för väggar behövs). Ventilerna finns i följande modeller: manuellt styrda · elektriskt styrda. Höljet är gjort av slagtålig, vit plast. Plan utsida hindrar 
ej jalusier eller dylikt. Högeffektiva fläktar med låg ljudnivå. Beröringsskydd på insida och utsida enligt EN 60 335-1 och EN 60 335-2-80.

Teknisk ritning

för fönsterventiler BO 5211430-34 finner ni i Bohle Online Shop.

Fönsterventil · frånluft
Med dragkontakt · självsmörjande lager · underhållsfri · termiskt överbelastningsskydd

 Volt 230 V · Effekt 32 W · Borrhål i glas ø 189 mm · Kapacitet upp till 225 m³/ h · Genomgående temp. max. 40° C

Artikel nr

BO 5211430

Fönsterventil · växlingsbart luftflöde
Självsmörjande lager · underhållsfri · termiskt överhettningsskydd · hastighetskontroll BO 52 114 38 eller 
BO 52 114 39 beställes separat

 Volt 230 V · Effekt 34 W · Borrhål i glas ø 261 mm · Kapacitet upp till 600 m³/ h · Genomgående temp. max. 40° C

Artikel nr

BO 5211432

Fönsterventil · frånluft
2-stegs med dragkontakt  · slutna kullager · underhållsfri · termiskt överhettningsskydd

 Volt 230 V · Effekt 32 W · Borrhål i glas ø 189 mm · Kapacitet upp till 225 m³/ h · Genomgående temp. max. 40° C

Artikel nr

BO 5211431
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Fönsterventil · växlingsbart luftflöde
Slutna lager · underhållsfri · termiskt överhettningsskydd · hastighetskontroll BO 52 114 38, BO 52 114 39 eller 
BO 52 114 40 beställes separat

 Volt 230 V · Effekt 34 W · Borrhål i glas ø 261 mm · Kapacitet upp till 600 m³/ h · Genomgående temp. max. 40° C

Artikel nr

BO 5211433

Fönsterventil · växlingsbart luftflöde
Slutna lager · underhållsfri · termiskt överhettningsskydd · hastighetskontroll BO 52 114 38, BO 52 114 39 eller 
BO 52 114 40 beställes separat

 Volt 230 V · Effekt 68 W · Borrhål i glas ø 329 mm · Kapacitet upp till 1100 m³/ h · Genomgående temp. max. 40° C

Artikel nr

BO 5211434

Elektrisk hastighetskontroll
För steglös justering av hastigheten · utanliggande väggmontage · överbelastningsskydd med säkring · 
enligt EC-RL 336/89-EC (EMV)

 AC 230 V / 50 Hz · Bredd 80 mm · Höjd 80 mm · Djup 68 mm · Skyddsklass II 

Artikel nr

BO 5211438

Elektrisk hastighetskontroll
För steglös justering av hastigheten · infällbart väggmontage · överbelastningsskydd med säkring · 
enligt EC-RL 336/89-EC (EMV)

 AC 230 V / 50 Hz · Bredd 80 mm · Höjd 80 mm · Djup 68 mm · Skyddsklass II 

Artikel nr

BO 5211439

Elektrisk hastighetskontroll
För steglös justering av hastigheten · med kontakt för växling av luftriktning  · infällbart väggmontage · 
överbelastningsskydd med säkring · enligt EC-RL 336/89-EC (EMV)

 AC 230 V / 50 Hz · Bredd 160 mm · Höjd 90 mm · Djup 48 mm · Skyddsklass II 

Artikel nr

BO 5211440
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Ventiler
Högkvalitativa ventiler · olika modeller med stängning eller utan för enkel eller tvåglas · modeller med stängning har 
dragsnöre  · tillverkade av UV-stabilt material

 Utförande för enkel eller tvåglas

Artikel nr Öppning · Utförande

BO 6520101 121 mm · öppet

BO 6520102 121 mm · stängningsbar

BO 652C102S 121 mm · stängningsbar · med stormskydd

BO 6520105 162 mm · öppet

BO 6520106 162 mm · stängningsbar

BO 6520RXL 162 mm · stängningsbar · smalt 

BO 652C106S 162 mm · stängningsbar · med stormskydd

BO 6520SXL 219 mm · stängningsbar

BO 652D106 162 mm · för två-glas 12 - 32 mm · stängningsbar · med stormskydd

BO 652APAD 162 mm · Adapter · för 180 - 200 mm ø

Ventiler fasta
För kontinuerlig ventilation · för en ständig ventilation av frisk luft ex. för kök · en del modeller med stormskyd 

 För enkel eller två-glas

Artikel nr Öppning · Utförande

BO 6520PBS 159 mm · med stormskydd

BO 65200JG 162 mm · med stormskydd

BO 65200PB 164 mm · utan stormskydd

BO 652DPBS 159 mm · med stormskydd · för två-glas 12 - 32 mm

BO 6520DJG 162 mm · med stormskydd · för två-glas 12 - 32 mm

BO 652APAD 162 mm · Adapter · för 180 - 200 mm ø

Stormskydd

Artikel nr Öppning

BO 6520SG5 121 mm

BO 6520SG6 162 mm

BO 6520SG8 219 mm
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Talluckor

Plexiglasskiva
För talluckor · rund · med hål

Artikel nr Beskrivning

BO 5220420 Plexiglasskiva

BO 5220421 reservmembran(med "Geschlossen")

MELAPHONE Talhål
För vaktkurer, kassa eller informationsdiskar på järnvägsstationer, banker, finanskontor, etc. · med ett starkt, slagtåligt 
polycarbonat skydd

 Glastjocklek upp till 15 mm

Artikel nr Hålstorlek · ø

BO 60GPX01 229 mm · 240 mm

BO 60GPX02 295 mm · 318 mm

Plexiglasskiva
För talluckor · oval · med hål

Artikel nr Beskrivning

BO 5220700 Plexiglasskiva

BO 5220701 reservmembran(med"Geschlossen")

Expeditionslucka
Dörr gjord för upp till 6 mm glastjocklek och låsvred  · Bild A: Urtag för ramen · Bild B: Urtag för dörren

 Glastjocklek upp till 10 mm · Utvändig dimension 292 x 196 mm · Glasurtag 268 x 184 mm · Öppningsstorlek 
240 x 170 mm · Material Lättmetall

Artikel nr Färg

BO 5210800  aluminiumfärg, pulverlackad
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Tallucka
Dörr av transparent plast med stängningsbar talhåls-rosett

 Glastjocklek 4 - 6 mm · Utvändig dimension 170 x 300 mm · Glasurtag 150 x 275 mm · Radie 75 mm · 
Öppningsstorlek 120 x 245 mm · Material plast

Artikel nr Färg

BO 5211201 grå

Expeditionslucka
Dörr av transparent plast

 Glastjocklek 4 - 6 mm · Utvändig dimension 154 x 300 mm · Glasurtag 143 x 280 mm · Radie 55 mm · 
Öppningsstorlek 130 x 250 mm

Artikel nr Färg

BO 5211301 grå
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06 Infästningsteknik
Fischer infästningsteknik
Ni hittar all relevant data i vår Online Shop (www.bohle-group.com).

Universalplugg UX 6 x 50
Avsett för : betong · gipsskivor · håltegelsten  · lättbetonghålsten · håldäck av tegel, betong,  etc. · hålkalksten · solid 
kalksten · natursten · porbetong · fiberplattor · solida gipsskivor · lättbetongsten · tegelsten

 Längd 50 mm · Material · Förpackningsenhet 100 styck · avsedd för BO 5211150/51

Artikel nr

BO 5211131

Plugg SX 10 x 50
Avsedd för: betong · gipsskivor · håltegelsten · hålsten av lättbetong · betonghåldäck av tegel, betong, etc. · 
perforerad kalksten · solid kalksten  · natursten  · porös betong · fiberskivor · solida gipsskivor · solid lättbetongsten · 
tegelsten

 Längd 50 mm · Material · Förpackningsenhet 50 styck

Artikel nr

BO 5211132

Gas-betongplugg
Testad för: porös betong med styrka 2 till 4 N/mm² · porösa betongväggar eller takskivor med styrke 3.3 till 4.4 N/mm²

Artikel nr Beskrivning · Längd · Säljenhet · avsedd för

BO 5211135 GB 8 · 50 mm · 25 styck · BO 5211151

BO 5211142 GB 10 · 55 mm · 20 styck

Nålankare FNA II 6 x 30
Testad för: betong C12/15 till C50/60, sprucken, för olika fixeringar   · Avsedd för: solid kalksten · natursten med 
kompakt struktur · betonghåldäck

 Längd 50 mm · Material Stål

Artikel nr Beskrivning · Ytfinish · Säljenhet

BO 5211133 M6/5 · galvaniserad · 100 styck

BO 5211134 M6/5 A4 · Rostfri · 50 styck
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Ankarbult FAZ II
Testad för: betong C20/25 till C50/60, sprucken betong C20/25 till C50/60, icke sprucken · Avsedd för: betong C12/15 
· natursten med tät struktur

 Material Stål · Förpackningsenhet 20 styck

Artikel nr Beskrivning · Ytfinish · Längd

BO 5211145 12/10 · galvaniserad · 110 mm

BO 5211138 12/10 A4 · Rostfri · 120 mm

Ankarbult FAZ II
Testad för: betong C20/25 till C50/60, sprucken betong C20/25 till C50/60, icke sprucken · Avsedd för: betong C12/15 
· natursten med tät struktur

 Material Stål · Förpackningsenhet 20 styck

Artikel nr Beskrivning · Ytfinish · Längd

BO 5215223 12/20 · galvaniserad · 120 mm

BO 5211139 12/20 A4 · Rostfri · 120 mm

Fästankare FH II
Testad för: betong C20/25 till C50/60, sprucken betong C20/25 till C50/60, icke sprucken · Avsedd för: betong C12/15 
· natursten med tät struktur

 Material Stål · Förpackningsenhet 25 styck

Artikel nr Beskrivning · Ytfinish · Längd

BO 5215246 12/15 SK · galvaniserad · 90 mm

BO 5215247 12/15 SK A4 · Rostfri · 90 mm

Fästankare FH II
Testad för: betong C20/25 till C50/60, sprucken betong C20/25 till C50/60, icke sprucken · Avsedd för: betong C12/15 
· natursten med tät struktur

 Material Stål · Förpackningsenhet 25 styck

Artikel nr Beskrivning · Ytfinish · Längd · Användning

BO 5215231 12/50 SK · galvaniserad · 125 mm ·  invändigt

BO 5215232 12/50 SK A4 · Rostfri · 105 mm ·  utvändigt

Avstånds-installation Thermax
Testad för: betong, sprucken och ej sprucken  · hålsten · lättbetong · kalksandsten · massiv kalksandsten · massivt 
tegel · Avsedd för: porös betong

 Ytfinish galvaniserad · Material Stål · Förpackningsenhet 2 styck

Artikel nr Beskrivning

BO 5211140 Avstånds-installation Thermax 12/110 M12 B

BO 5211141 Avstånds-installation Thermax 16/170 M12 B
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Ankarmassa 300 T
Testad för förankring i: betong C20/25 till C50/60, ej sprucken · hålsten av lättbetong · hålsten av betong · lättbetong · 
kalksandsten · kalksten · massivt tegel · Testad för: C 12/15 betong · (till ca 34 fästankare 10 x 190 mm)

 patron 300 ml · Förpackningsenhet 1 styck · För BO 5211137, BO 5211144, BO 5211146, BO 5211147

Artikel nr

BO 5211143

Ankarhylsa FIS H 12x85K
Testad för: håltegelsten · hålsten av lättbetong · hålsten av betong · kalksandsten · massiv kalksandsten · massivt 
tegel · Avsedd för: hålpimpsten · plattor av hålsten och andra perforerade stenar · solid pimpsten och andra 
byggmaterial

 Förpackningsenhet 50 styck · För BO 5211143 + BO 5211144

Artikel nr

BO 5211137

Gängstång FIS A M12x120 A4
Testad för: solid kalksten  · solid tegelsten · Avsedd för: block av massiv- och lättviktsbetong · solid pimpsten och 
andra solida byggmaterial

 Ytfinish Rostfri · Material Stål · Förpackningsenhet 10 styck · För BO 5211137 + BO 5211143

Artikel nr

BO 5211144

Pinnbult RGM
Säljenhet 10 styck, avsett för 3,5 meter

 För Profiler BO 5215268-70, BO 5215375-78 · Material Stål · 
Förpackningsenhet 10 styck

Artikel nr Beskrivning · Ytfinish

BO 5211146 RG M 10 x 190 · galvaniserad

BO 5211147 RG M 10 x 190 A4 · rostfri

Resin kapsel RM10
Testad för: betong C20/25 till C50/60, ej sprucken · Avsedd för: betong C12/15, ej sprucken · natursten med tät 
struktur

 För BO 5211146, BO 5211147 · Förpackningsenhet 10 styck · Mängd 1 styck/34 fästankare · Observera: Använd 
alternativt BO 5211137/43

Artikel nr

BO 5211148
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Infästningsteknik

Skruv med plant huvud  ABC-SPAX® rostfri

 Längd 50 mm · Utförande helgängad · Huvud krysspår · Material A2 rostfri

Artikel nr ø · Säljenhet · avsedd för

BO 5211150 4,5 mm · 200 styck · BO 5211131

BO 5211151 5,0 mm · 200 styck · BO 5211131/35

BO 5211152 6,0 mm · 100 styck · BO 5211132

Skruv med plant huvud  ABC-SPAX® galvaniserad

 ø 6,0 mm · Utförande helgängad · Huvud krysspår · Material · Förpackningsenhet 200 styck · avsedd för 
BO 5211132

Artikel nr Beskrivning · Längd

BO 5211153 Fästskruvar · 50 mm

BO 5211154 60 mm

Kullerförsänkt krysspår ABC-SPAX-S Cut

 ø 8,0 mm · Längd 50 mm · Utförande Kullerförsänkt krysspår · Material A2 rostfri · Förpackningsenhet 50 styck · 
avsedd för BO 5211132

Artikel nr

BO 5211155

Skruv med halvkullrigt huvud

 Utförande med krysspår · Storlek 5 x 60 mm · Material rostfritt stål V2A

Artikel nr Beskrivning · Utförande · Ytfinish

BK 0675031 Skruv med halvkullrigt huvud · med krysspår · blankförkromad

BK 0675046 Skruv med halvkullrigt huvud · med krysspår · mattkromad

BK 0675051 Skruv med halvkullrigt huvud · med krysspår · mattförnicklad

BK 0675090 Skruv med halvkullrigt huvud · med krysspår · polerad

BK 0675091 Skruv med halvkullrigt huvud · med krysspår · mattborstad
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Montageset
Ni hittar ytterligare information och produkter i vår Planeringshandbok

Proffs-montageset med momentnyckel Gedore
Komplett set för säker, professionellt montage av beslag enligt 
tillverkarnas instruktioner, i praktiskt väskset.

Ingår i leverans:
1x Momentnyckel Gedore med skala 2,5 - 25 Nm 
1x Adapter för bits 1/4"
1x Insexnyckel, lång med rundat huvud, 1,5 - 10 mm
1x Bitsmejselskaft 1/4"
1x Bits box 1/4" BICOLOR
1x Ringspärrnyckel 10 mm
1x Ringspärrnyckel 12 mm
1x Ringspärrnyckel 13 mm
1x Rullmåttband, 5 meter långt

Artikel nr

BO 5104734
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2 K-silikon Verifix® 319
2 K-PU konstruktionslim 321
3M Trizact™ Glasreparationssystem 171

A 
 
ActiveGrip Advance KEVLAR® KEV 274
Adapter 
 för diamantborr 158
 för dörrknoppar för UV limning 372
 för industriglasborrar 128
 för industriglasborrmaskin 127
 för plastmunstycken 270
 för slipmaskin 124
Adapterplatta 
 av rostfritt stål 368
 för bordsben 367
 för bordsben · rostfritt stål 368
Aktivator LF 328
ALL-Stabilo Pen 138
Aluminium oxid 139
Aluminiumoxid slipskivor 118
Aluminiumoxid-slipband 
 Korn 180 114
 Korn 400 115
 Korn 500 115
Ammoniaksten 282
Andningsskydd 279
Ankarbult FAZ II 425
Ankarhylsa FIS H 12x85K 426
Ankarmassa 300 T 426
Användarriktlinjer för glaslimning med UV limmer 334, 335
Applikations-nålar, set med adapter 336
Applikator 322
Arbetsförkläde 
 KEVLAR® kort 277
 Spaltläder kort 277
 Spaltläder långt 277
Arbetshandske 
 ActivGrip Advance  275
 PowerGrab 274
 PowerGrab Plus 274
Avstånds-installation Thermax 425

B 
 
Bandslipmaskiner Master Belt 84
Bandslipmaskiner Versalux MkV 85
Batteriladdare 166
Behållare för glasskärare 18
Ben för bardisk 361
Bensticka 235

Bindemedel Scotch Primer 399
Blad till glasskrapor 251
Bladmått 0,05 312
Bladmått 0,1 312
Blästerfilm 100 µm 140
Blästerfilm 180 µm 140
Blästersand korund 139
Blindhålsborr 154
Blyhammare 283
Blykniv 
 Economy 244
 Månskäreform Economy 245
 Månskäreform Premium „DON CARLOS“ 245
 Premium 244
 Premium „DON CARLOS“ 245
 Skärformad 245
Blyspik 283
Blysträckare 284
Blyupprymmare och press 284
Bohle 
 citrus glasputsmedel med egen etikett 257, 301
 glasputsmedel med Citrus Power 258
 GlassCheck 214
 Premium Glasrengöring 300
 Reparationsglasningsfilm 264
 skärram 31
 Specialrengöring 259, 299
 Speed Cutter 16
Bomullshandskar 276
Bomullspads 294
Bordsben · aluminium, räfflad 365
Bordsben av rostfritt stål 364, 365
Bords-rullborste Fluppi 263
Bordsstativ av rostfritt stål 365, 366
Borradapter 124
Borrar för vattenkylning 127
Borrfixtur 
 för plugg-borr 160
 för plugg-borr 4 - 12 mm 163
 justerbar 160
 med sugkopp 160
Borrförlängning 158
Borrfräs för glasrör 156
Bottenplatta 366
BriteGuard® 
 dekal 296
 Express 290
 Limescale Remover 291
 Limescale Remover Concentrate 291
 Surface ACTIVATOR 289
 Surface FINISHER 290
 Surface SEALER 289
 Surface SEALER X 288
Brytbladskniv 248
 Economy 248
 Premium Olfa 248
 Proffs med automatisk laddning 248
Bubbelfolie 231
Bärrem 192, 193
 läder 193
Bärsele 193
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C
 
Centrerings hjälpmedel 156
Ceriumhaltig poler-gel 133, 260
Cirkulationssystem för kylmedel 92
Clip-on spegelprofil 403
Compact-korn slipband 
 1830 x 100 mm 112
 2500 x 100 mm 113
 2690 x 100 mm 113
 3000 x 100 mm 113
 3350 x 100 mm 113
Cristallo 
 Fix komplett gångjärn 344
 gångjärn (enskilda delar) 350
 Glas-trä gångjärn med dämpningssystem eller täckplatta 350

D
 
Dammborste 263
Dammfilteranläggningar 93
Dermatril engångshandskar 276, 295, 304
Detektor för att bestämma „Low-E“ beläggning 215
Detektor för att bestämma tennsida 215
Diamant 
 försänkare 155
 glassågblad 167
 sliphuvud 122
Diamantborr box  158, 162
Diamantborr för keramiska material 153, 162
Diamantfil 130
Diamantförsänkare, industrikvalité 155
Diamantfräs för CNC glasbearbetning 153
Diamanthålborr 
 med djupförsänkning, industrikvalité 149
 med försänkning, industrikvalité 148
 med försänkning, standardkvalité 152
 Industrikvalité 146
 standardkvalité 150
Diamantmärkpenna 137
Diamantor® 
 Adapter 127, 158, 163
 bandsågtillsats 102
 Diamanthålborr 163
Diamantsåg såg för laminerat glas Flex 164
Diamantsågblad, segmenterat 167
Diamantslip kardborr-skivor 100 mm ø 119
Diamantslip kardborr-skivor 115 mm ø 119
Diamantslipband, industrikvalité 
 1160 x 100 mm 104
 1830 x 100 mm 104
 1830 x 60 mm 104
 533 x 30 mm 103
Diamantsliphylsa 101, 120, 121
Diamantslipkloss 130
 "Diapad" 129

Diamantslipring, "T" 101
Diamantslipskiva 117
 magnetisk (flexibel) 117
Digital portkabel 76
Digitalt vattenpass 219
Dispenser 231
Distanser 398
 Euroklick Typ 3 406
Distanshållare 362
Distansprofil utan skyddstejp 229
Dolt spegelupphängningsset Vitofix Plus 396
Doseringsnåladapter 336
Doseringsnålar 336
Dubbelbryne 130
Dubbelhäftande limtejp Bohle Duplocoll® 388
Dubbelhäftande tejp, stor, 19 mm bredd 234
Dubbelrullhjul 364
Dämpare 
 för glaslimning, kantig 359
 för glaslimning, rund 359
 Höjd 1,8 mm 376, 417
 Höjd 1,9 mm 376, 418
 Höjd 2,5 mm 376, 417
 Höjd 3,0 mm 377, 418
 Höjd 3,2 mm 376, 417
 ø 6,4 mm Höjd 1,5 mm 375, 416
 ø 8 mm Höjd 1,6 mm 375, 416
 ø 8 mm Höjd: 2,2 mm  375, 417
Dörregel 358
Dörrknopp · rostfritt stål 371
Dörrknopp, mini, fyrkantig 371

E
 
Elektrisk hastighetskontroll 420
Elektrisk lödkolv 282
Energiregulator med lödkolvstativ 283
Engångshandskar, Latex 276, 295
Excenteranslag Verifix® 33, 317
Excentriska skivor med skala 397
Expeditionslucka 422, 423

F
 
Fasettsliphuvud 124
Fil för hål i glaspärlor 123
Film i etsat utseende 267
Film likt sandblästring 266
Filmoplast 
 P 2 cm brett 236
 P 90 2 cm brett 235
 P 90 4 cm brett 235
 P 90 plus 2 cm brett 236
 SH (Textil shirting) 236
Filt för skärbord 33
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Filt kardborr-polerskivor 120
Filterbag för slammdränering 136
Filtpolerskiva 118, 132
Fingerhandtag för limning 369, 370
Fingerhandtag fyrkantig för limning 370
Fjäderklämma 247
Flex glaspolermaskin 172
Flex våtbandslip 98
Flexibel 
 formschablon 29, 215
 vattenspolmunstycke med magnetfot 131
 vattenspolmunstycke med sugkopp 131
Flockningsmedel 135
Fotpedal för kylsystem 126
Frammaster stiftpistol 238
Fästankare FH II 425
Fönstertorkare 262, 293
 Economy 262
Fönstertvättare med Fleece 262, 293
Fönsterventil · frånluft 419
Fönsterventil · växlingsbart luftflöde 419, 420
Förlängning 206
Förpackningsmaterial 231
Försänkare 128

G
 
Gas-betongplugg 424
Gasfilter 294
Genomsiktlig skyddsfilm, opakvit 265
Geo-Master Silberschnitt® 42
Geringstång Premium “Löwe“ 251, 280
Glasbärarhandtag Carry Clamp 191
Glasbärarhandtag Tragboy 191
Glasbitartång 44, 45
 Silberschnitt® med HM-skärhjul 44
 Zag-Zag 45
Glasborr 156
 två-skärs 155
Glasbrytstav Jobo® 42
Glasbryttång 37
 Made in Germany 36, 37
 Ringstar 43
Glasdörrgångjärn 346
Glasdörrgångjärn Verifix® 
 135° 348
 90° 348, 352
 Clix 90° 347, 352
Glasdörrknopp 369
Glasdörrlås Rostfritt stål glas / trä 358
Glaserkipptisch 94
Glas-glas gångjärn Cristallo Fix (separata delar) 345
Glashållare 411
Glashyllhållare 412
 Dörrstopp av rostfritt stål 372
 blankkromad 412
Glashyllstöd
 rostfritt stål 372, 372, 374

 med plastöverdrag 374
 dörrstopp · rostfritt stål 373
Glaskröjseltång 44
 Knipex Made in Germany 44
 Made in Germany 43
 Silberschnitt® Made in Germany 44
Glaskub borosilikat för UV limning 374
Glaslimningsbord 308
Glasmärkningskrita 137
Glasmästarförkläde 278
Glasmästarhammare spetsig 246
Glasmästarhammare trubbig 246
Glasmästarkniv Economy Vetro Craft 243
Glasmästarkniv Premium 243
Glasmöbelhjul 362
 med låsning 363
 utan låsmekanism 363
Glasningsklossar Plinto 228
Glaspolermedel Radora Brillant 134
Glaspolermedel Velox Polisan 2 134
Glasrengöring 
 Bohle Premium 258
 Bohle Premium dunk 259
 Bohle Professional 259, 301
Glasrondeller · borosilikat 374
Glasrör-skärare 19
Glasskärare 
 Diamantor® 20, 41
 Silberschnitt® 19, 20
 Silberschnitt® Easy Grip 40
Glasskrapa 250
 „Martor“ 250
 Premium "Martor" 303
 Premium „Martor“ 250
Glasstift 231
Glasstöd 409-411
Glastjockleksmätare 213
Glastransporttång 202
Glastransportvagn 192
Glasupplägg · PVC 377, 418
Glasvinklar Bohle med stag svart 31
Glasvinklar Bohle utan stag 30
GM PICO 414, 415
Grepphandtag för UV-limning 369
Griffi glasgriptång 131
Grundplatta för slipskiva (Velcro) 171
Gummiklubba 246
Gummimanschett 170
Gångjärn 346
 Conus av rostfritt stål 347
 för helglasmontrar 346
 för innanliggande montrar 351
Gängstång FIS A M12x120 A4 426

H
 
Hakplatta 238
Halvmask Sekur 294
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Hammare 246
Hampsadelgjord 193
Handbandslip Makita 9031 100
Handbryne 130
Handfogspruta 269
Handhållare tejp 232
Handlapp gummi 276
Handledsskydd 275
 Spaltläder hålad 275
 Spaltläder perforerad 275
Handrefraktometer 135
Handtag 370
Hink 296
Hjul för kantslipning 141
Hjulhållare-Modul 
 med 1 HM-hjul, inkl. HM-axel 67
 med 1 PCD-hjul och PCD Axel 67
 med inskription, stål, med 1 HM-hjul 12 Ø 4,1 mm 67
 med inskription, stål, med 1 HM-hjul 03 Ø 5.6 mm 66
HM-glas och kakelskärare Silberschnitt® 18
HM-Glasskärare Diamantor® 18
HM-Glasskärare Silberschnitt® 17
HM-hjul Silberschnitt® Basic 18
HM-oljeskärare Silberschnitt® Easy Grip 40
Huggkniv 
 Economy Läderklätt handtag 244
 Economy plasthandtag 243
 Premium „DON CARLOS“ Läderklätt handtag 244
 Premium „DON CARLOS“ plasthandtag 243
Hydrometer 134
Hyllstöd/ Monterfot 361
Hålborr 128
Hålborr för adapter 125
Hålkorn-slipband 1830 x 100 mm 114
Hållare
 rostfritt stål 413, 414
 för diamantborrar 157
 för sliphylsor 100
 slipkon 155
Härdglasmätare Merlin TGI 214
Hårdmetall glasskärare Silberschnitt® Easy Grip 40
Hörnradie-skärare 30
Hörnschablon 28
Hörnskydd 
 av trä 207
 Economy 233
 Premium 233
Hörnvinkel Verifix® (inre)  315
Hörnvinkel Verifix® (yttre)  315
Hörselpropp Original 3M 279
Hörselskydd 131, 279
Hovtång „KNIPEX“ 247

I
 
Idragningsverktyg 281
Indikeringspapper för test av slipvatten 135
Industriborr för solcellsglas 153
Innovativ lyftanordning  Liftmaster B2 205

J
 
Joker Silberschnitt® 42
J-profil 384

K
 
Kantpolerlack 136
Kiselkarbid slipband 
 480 x 70 mm 107
 533 x 30 mm 99, 107
 552 x 100 mm 108
 610 x 100 mm 109
 1160 x 100 mm 108
 1500 x 120 mm 112
 1800 x 100 mm 108
 1810 x 50 mm 109
 1830 x 100 mm 109
 2000 x 100 mm 110
 2500 x 100 mm 110
 2650 x 100 mm 110
 2690 x 100 mm 111
 3000 x 100 mm 111
 3300 x 100 mm 111
 3350 x 100 mm 112
Kiselkarbid slipskivor 118
Kittborttagningsmejsel 168
Kittkniv 
 Economy 242
 fransk modell 242
 med genomgående klinga 242
 Premium „DON CARLOS“ med rygg 241
 Premium spetsig med genomgående klinga 242
 Schweiz design 242
 Svensk design  242
Klämlistverktyg för montage vidrutor  281
Klämprofil 280
 Vägganslutningsprofil 387
Klämstycke 388
Klämstycken Verifix® 318
Klosshöjare 
 Economy trä 240
 Premium Läderklätt handtag 241
 Premium med trähandtag 241
 Premium plast 240
 Premium plast med trähandtag 240
Klosshöjare Premium plast med trähandtag XL 240
Klothjul-svängbara 138
Kniptång „KNIPEX“ 247
Kniv med trapetsblad hopfällbar 249
Kolborste 171
Kombination sugare/magnethållare  Verifix® 90° 315
Kombiset spegelmontage SafecliX® 392
Kopphjul för faspolering 143
Korkpolerband Klingspor CS 322 116
Korkpolerband Norton 116
Korktassar Premium med skum-häftämne 230
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Korktassar Premium självhäftande 230
Korslaser 145
Korslinjelaser 218
Kraftform skruvmejsel set 6-delar 254
Kristall 2000 S slipmaskin 101
Kromat stålfilter för hink 296
Kryssbandslipmaskin - Twin Belt för våtslipning 83
Kryssbandslipmaskin Twin Belt för torrslipning 82
Kullerförsänkt krysspår ABC-SPAX-S Cut 427
Kylhuvud 125
Kylvatten-cirkulationspump till kylhuvud 126

L
 
Lampsliphuvud 124
Laseravståndsmätare 216
Låslist 280
Liftmaster B1 lyftsystem med 2-krets vakuumlyftare 203
Limegenskaper - en översikt 323, 332
Limningsbart lås Symo 355
Limplatta bara för spegeldörrar 345
Linjalanslag och fixeringshjälp 318
Linjalanslag Silberschnitt® 33, 190
Linjelaser 217
LOBOSIL silikonspray 281
L-profil 384-386
Luftdriven borrmaskin DB 10 med snabbchuck och kylsystem 100
Luftgummihjul 206
Lupp 75, 170
Lås 
 för dubbeldörrar 356, 357
 för innan- eller utanpåliggande dörrar 355
 för innanliggande enkeldörr 356, 357
 för utanpåliggande enkeldörr 356, 357
Lösningsmedel för rengöring polysulfidrester  136

M
 
Magnethållare 358, 359
 för träram 360
Magnetkuber Verifix® med två fixeringsplattor 316
Makita bandslipmaskin 9404 97
Makita Batteridriven glassåg CC 300 DWE 165
Manuell borrmaskin - Pico Drill 90
Manuell borttagare kantbeläggning 168
Manuellt lyfthjälpmedel 204
Märkpenna 137
 för borhål extra lång 138
 Pica Dry 138
Mässingsskydd 251
Mätinstrument i förvaringsväska 211
Mätkopp 320
Mätverktyg 
 Bohle GlassBuddy® 212
 Bohle TinCheck® för identifiering av tennbadsida 214

 Merlin Laser 213
MELAPHONE Talhål 422
Metall-Diamant- slipskiva för torrslipning av glas 119, 172
Metallhållare 137
Metallplatta med en hake 397
Metallplatta slät 396
Metallsåg 255
Meterstock Bohle 219
Mikrofiberduk Economy 261, 295
Mikrofiberduk Premium 261, 303
Mini glasskrapa 250, 303
Mittprofil-H 385
Mjuka stift för Elpa 237
Mjukvara uppgradeing från GlassBuddy® Basic 213
Monoblock borr/försänkare komb i alla önskade dimensioner 154
Montagehjälp för HM-hjul 74
Montageplatta 398
Montageset 
 SafefiX® 04 394
Montageset SafefiX® 08 394
Monterfot 361
Motvikter 206
Munstycken 270
Munstyckshållare 269
Musselbryttång Silberschnitt® för kantdekoration 46
Möbelfot 362
Möbelfot av rostfritt stål 362
Möjliga sammanfogningar 323, 333

N
 
Nybörjarset för UV limning 343
Nålankare FNA II 6 x 30 424

O
 
Oljeglasskärare Silberschnitt® 15, 40
 Silberschnitt® 2000 MASTER 11
 Silberschnitt® 2000 POWER 12, 21
 Silberschnitt® 2000 STANDARD 12
 Silberschnitt® 4000 14, 41
 Silberschnitt® 4000 Active Plus 14
 Silberschnitt® 5000 Mässingshandtag 13
 Silberschnitt® 5000 Plasthandtag 13
 Silberschnitt® för blyglas 15, 40
 Toyo 16, 41
Oljesmörjare 132

P
 
Packtejp „Vorsicht Glas“ 232
Packtejp av PVC 232

In
ne

hå
lls

fö
rte

ck
nin

g



434

Papperstejp 239
Papperstejp för baksidor 238
Patronkniv 270
Patronspruta 
 H14 268
 H40 268
 Original „COX“ 268
 Original „COX“ · halvvagga 268
PC-set  75
Pensel 263
Pico Drill 
 100 borrmaskin 144
 100 T borrmaskin-bordsmodell 145
 med bord 145
Pinnbult RGM 426
Planslipmaskin 86
Plastclip 70
Plastklossar
 1000 lösa i kartong 222
 500 lösa i kartong 223
 Förp 100 styck 224
Plastringar 66
Platt- och skivspännare 189
Platta för roterande bord 364
Plattgångjärn 352
Plexiglasskiva 422
Plugg SX 10 x 50 424
Pointix stiftapparat 256
Polermedel, cerium pulver 133
Polerskiva 170
PowerGrab KEVLAR® 
 KATANA  273
 KEV 273
 KEV Thermo 272
 KEV4 273
Primer Xtraprime 400
Proffs-montageset med momentnyckel Gedore 428
Proffs-set för UV limning 343
Proffs-set med Verifix®  fixeringshjälpmedel och UV lampa 342
Profi Drill 89
Pryl 255
Pump för borrhuvud 102
Pumpinsats WBP 90524AM 179
Punktfäste 415
Punkthållare 413
Pyrosil® 
 Applikator GVE 2 307
 Bas-set 306
 Gaspatron 307
 Primer 307
 Proffs-set 306
 reservbrännare 307

R
 
Radie bryttång 36
Reduceringsslang 1/2" till 3/8" 130, 161
Reflekterande 

 film, silver, medium 265
 film, silver, mörk 266
Renskrok med trähandtag 281
Rensningssten för diamantborr 157
Reserv LED enhet 76
Reservblad 252
 44 mm 252
 Premium "Personna" 40 mm 303
 Premium „Personna“ 40 mm 251
Reservdelar och förbrukningsmaterial för 3M Trizact™ 171
Reservdelsset för Ringstar 43
Reservhjul Silberschnitt® 20
Reservhjulhållare 22
Reservnyckel 357
Reservsegment 157
Reservskärhjul Silberschnitt® 2000 12
Reservskärhuvud Silberschnitt® 5000 14
Reservskyddsskiva med ram 76
Reservsugplatta 32
Resin kapsel RM10 426
Rill Sliphuvud 129
Ritspenna 137
Rombiska stift 256
Rombiska stift stor 237
Rosett Silberschnitt® 18, 20
Rulle Silberschnitt® 42
Rullmåttband 
 „DIANA“ 221
 Bohle 220
 Lufkin 220
 Lufkin „Ultralok“ 220
 Stanley 220, 221
Rullstöd 138
Rund- och ovalskärningsapparat Silberschnitt® System 2000 26
Rundskärare 
 för serieskärning Silberschnitt® 25, 41
 för tjockt glas Silberschnitt® 22
 Silberschnitt® med 6 stålhjul 25
 Silberschnitt® med kullagrat skärhuvud 24
 Silberschnitt® System 2000 24
Rundskärningsapparat Silberschnitt® 25, 26

S
 
Sandblästringssystem SBM 1500 / SBM 2500P 80
Schablon 
 för hörn- och trekants urskärningar 28
 för hörnskärning 29
 för hörnuttag 28
 för mitturtag 28
Schablonsax 283
Scratch-A-Way 169, 170
SDA Diamant-torrslipband 533 x 30 mm 98, 106
Seal REFRESHER Set 292
Seal REFRESHER X Set 292
Sedimentor 79
Segment skärsystem 2000 Silberschnitt® System 2000 25, 29
Segment-diamantborr 154
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Separeringskniv 250
Seriell portkabel 76
Set av diamantborr för keramik 153, 162
Set för tjockglasskärning i aluminiumväska 21
Set för verkstaden Transparanta klossar av plast 228
Set med magneter 
 SafemaX® 08 393
 SafemaX® 10-SK 394
 SafemaX® 16 393
SIC slipsvamp för trä 129
Sidavbitare „KNIPEX“ 247
Silberschnitt®  HM-axel 68
Silberschnitt®  HM-hjul 03 55
Silberschnitt®  PCD-axel 69
Silberschnitt® Hjulhållare 
 416 av plast med HM-skärhjul 62
 417 av plast med HM-skärhjul 63
 i plast med HM-skärhjul 55
 metall 63-65
 metall för Bottero 65
 metall för Maver 65
 metall med inskription 64
Silberschnitt® HM
 axlar med PCD beläggning 69
Silberschnitt® HM-skärhjul 56, 57
 02 51
 02 med specialtolerans för Lisec skärutrustning 52
 03 53
 04 50
 05 50
 06 49
 07 53
 08 54
 12 51
 63 54
 64 54
 66 49
 Cutmaster® Gold med 10-faldig livslängd 58
Silberschnitt® PCD-hjul 59-61
Silberschnitt® Skärolja 72
Silikonprofil 389, 390
Silikonspackel av specialplast ej fastklibbande  271
Silikonspackel Vulkolan 271
Simplex hammare med två utbytbara slag 246
Simplex kniv 249, 303
Självhäftande skyddsfilm, blå 265
Skär- och brythjälpmedel 41
Skärhuvud Silberschnitt® 14
Skärhuvud Silberschnitt® Active Plus 14
Skärlinjal Bohle 32
Skärlinjal Bohle med inbyggda sugkoppar 32
Skärolja 
 ACECUT 4153 72
 ACECUT 5250 73
 ACECUT 5503 73
 ACECUT 5929 73
 ACECUT 6000 73
 för tjockt glas Silberschnitt® 23, 34, 72
 Silberschnitt® 34
Skäröppnare för tjockt glas Silberschnitt® 23
Skäröppnare Silberschnitt® 35

Skäröppnartång 36
 Silberschnitt® 23, 35, 43
 och trycklister 42
Skärpsten för diamantborr 157
Skarvförbindning för styrskena 167
Skrapa mjuk 140
Skrapa smörjmedel 140
Skruv 
 med halvkullrigt huvud 427
 med plant huvud  ABC-SPAX® galvaniserad 427
 med plant huvud  ABC-SPAX® rostfri 427
Skruvbara sliphuvuden 125
Skydds- och glidfolie 166
Skyddsglasögon Economy 132, 278, 294
Skyddsglasögon Premium 279, 304, 341
Skyddshandske av getskinn 275
Skyddshjälm DIN 4840 278
Skyddshylsa 406
Slip/polerband 116
Slipbandshållare 131
Slipförkläde 131, 278
Sliphuvud 123
Slipkon 155
Slipring 128
Sliprondell kardborrfäste 119
Sliprondell kardborrfäste utan noppor i mitten 119
Slipskivor 169
Slipstift 123, 128
Slipsvamp för trä 3-pack 129
Smådelsmagasin Förvaring 21 olika fack 228
Smörjmedel för isolerglasupplägg 136
Snabbladdare (9 min. för 1.3 Ah) 166
Special glasskärare Silberschnitt® 2000 17, 39
Special UV torkduk 261, 301
Specialblad 43 mm 251
Specialhanduk 293
Specialkniv med blad 249, 303
Specialmunstycke 270
Spegelbleck 
 med en hake 395
 med kant 396
 med tre hakar 396
 med två hakar 395
Spegelklammer 404
Spegelklammer med clip-on funktion 405
Spegellim Xtragrip® 400
Spegelmagnet 397
Spegelprofil 403
Spegelskruv 
 plan 405
 rund 405
 spetsig 405
Spegelsliphuvud 123, 124
Spegeltejp dubbelhäftande 
 Scotchmount™ 399
 Vito 399
 XtraCryl 402
 Xtramount® 401, 404
Splitterskyddsfilm, klar 265
Spray 77 universallim 33, 239
Sprayhuvud för glasrengöring 296, 300

In
ne

hå
lls

fö
rte

ck
nin

g



436

Spraypistol med behållare  293
Sprayutrustning med trycktank  293
Stålhållare 70
Stålull 262, 302
Standard diamantslipband 
 1160 x 100 mm 106
 1830 x 100 mm 106
 1830 x 60 mm 107
 330 x 10 mm 105
 533 x 30 mm 99, 105
Stanley allt-i-allo verktygsväska 254
Startset i proffskavalité 253
Stativ 218
Stearinolja 282
Stifttråd 230
Stormskydd 421
Sträckfilm och Dispenser 232
Sträckfilm utan handtag 231
Sugkopp hållare 29, 215
Sugkopp vägghängare 190
Sugkoppar för styrskena 167
Super Drill Eco 88
Svamp 295
Svamphållare och Bomullspads 295
Swing 
 gångjärn invändig limning 349, 354
 gångjärn kantig 349, 353, 354
 gångjärn rund 348, 353
Sågblad och sågringar 102
Säkerhetsförlängning 161

T
 
Tallucka 423
Tappkran för BO 5500516 320
Tavelhängare 234
Tesa Splitterskyddstejp 397
Testdorn 74
Tillbehör för Makita bandslipmaskin 97
Tillbehör för sladdlös diamantglassåg EY3550 DQG Panasonic 166
TinCheck® Industrial 75
TinCheck® Industrial Twin-version 76
Tjockglas skärare Silberschnitt® 2000 19, 22
Tjockglas skärsläde set Silberschnitt® 2000 22
Tomflaska 296, 336
Torkpapper 
 Economy 2-skikts 1000 sidor 261
 Economy 2-skikts 420 sidor 260, 302
 Premium 2-skikts 1000 sidor 302
 Premium 4-skikts 1000 sidor 261, 302
Torkpappershållare 261, 302
Träkil 230
Träkloss 
 Längd 30 mm Bredd 4 mm 226
 Längd 80 mm Bredd 28 - 32 mm 226
 Längd 80 mm Bredd 6 - 26 mm 225
Transparanta klossar av plast 227, 407
 på rulle 227

 Säljes per rulle 407
Transportfolie 140
Transportvagn Bohle Panel Express 192
Transportvagn, självklämmande 192
Trapetsblad 252
Träskruv 406
Trekantstift 256
Trekantstift liten 237
Trizact™ slip- och polerband 115
Trizact™ slip- och polerskiva 117
Tryckluftspruta 269
Tryckmagnetlås 360
Tryckplatta 398
Tvådelad profil för vägganslutning 386
Två-komponent akrylat lim 322
Tvärhandtag för glasskärare Silberschnitt® 12, 22
Tvättmedel för glas-tvättmaskiner 136
T-vinkel Bohle 31
Täckprofil 387
Täckt spegelskena 403

U
 
Universal PVC profil 387
Universalplugg UX 6 x 50 424
Upphängningsset 
 SafecliX® 08 391
 SafecliX® 16 392
 SafecliX® 26 392
U-profiler 381-384
UV lim Verifix® 
 420VIS 331
 B 665-0 327
 B 678-0 Lamifix 329
 B 678-0 Lamifix med distanser 329
 B 682-T 327
 B 682-T med distanser 328
 B 690-0 330
 B 690-0 med distanser 330
 LV 740 326
 LV 740VIS 326
 MV 760 324
 MV 760 med distanser 324
 MV 760VIS 325
 MV 760VIS med distanser 325
UVA handlampa 340
 UVAHAND 250 340
UVA-mätinstrument 341
UV-LED lampa Twin LED Verifix® 339
UV-limset 331
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V
 
Vattenbehållare 126
Vattenkylsystem med fotpedal 125
Vattenspolchuck komplett 161
Vattentrycktank 12 liter 160
Ventiler 421
Ventiler fasta 421
Veribor® 1-sugkopp Glaslyftare - suglyftare plast 186
Veribor® Aluminium 186, 187
Veribor® blue line 
 1-sugare, aluminium 182, 187
 pumpaktiverad lyftare med manometer, i väska 176
Veribor® blue line suglyftare 
 med handpump, i väska 175
 2-sug aluminium, tvärgående handtag 180
 2-sug i aluminium med vakuumindikator 181
 2-sug, aluminium, längsgående handtag 181
 2-sug, plast med vakuumindikator 184
 3-sug, Aluminium 180
 set 182
Veribor® Glaslyftare - suglyftare Aluminium 186
Veribor® pumpsugare av aluminium, i väska 177
Veribor® Sugkopp hållare 190
Veribor® sugkoppshållare 188
 med rörligt fäste för fixering 189
 med anslagsstopp av plast 189
Veribor® suglyftare
 helt i gummi med knopp-grepp 187
 med 2 ledade huvuden i plast och stor gummiplatta  185
 med handpump, i väska 176, 177
 med sidohandtag 186
 2 sugkoppar , aluminium, enhandsmanövrering 187
 2 sugkoppar, plast 183
 2 sugkoppar, plast, ledade sughuvuden 185
 2 sugkoppar, plast, ledade sughuvuden vakuum indikator 184
 3-sug, plast ledade sugkoppar 183
 med T-handtag 188
Verifix® 
 45° geringsanslag (bordsversion) 309
 doseringsgivare 900 E 337
 excentrisk suganslag 317
 fastspänningshjälp 309
 Geringsstopp 311
 hörnvinkel (yttre) · med justerbar spännskruv och sugkopp 315
 lamphållare 309
 sugenhet 190
 UVA-Star 500, 1110, 1410 338
 vinkelsugare, steglöst ställbar 316
Verktygsset 254
 för hörnurtag 27
 för mitturtag 27
Verti-Clean 91
Vetrocool kylmedel koncentrat 134
Vetrocraft® Kantslipmaskiner 87
Vidhäftningsset för Verifix 2 K-silikon 320
Vinkelmätare 29
Vinkelpumpsugare Set Verifix® 313
 

Vinkelsugare Verifix® 
 90° 313, 314
 90° med stag 314
 90° ställbar 309, 314
 Pro 45° 311
 Pro 90° 310
Väggprofil 10 mm Glas 408
Väggprofil 8 mm Glas 409
Vakuum arbetsstation 189
Varmluftpistol 299
Väska 341
Våtborrmaskin Aqua Drill Power+ 159
Våt-sticksåg, luftdriven 165

W
 
WD 40 Multi spray  139
Wood's Powr-Grip® Pump-aktiverad suglyftare 
 tillverkad av plast, N4000LM 178
 tillverkad av plast, N5000 177
 metall LJ6VH 179
Wood's Powr-Grip® pumpsugare 178
 metal N4950 i förvaringslåda  178
 metal N5450 i förvaringslåda  178
 metal N6450 i förvaringslåda  178
Wood's Powr-Grip® Suglyftare med handpump 179
Wood's Powr-Grip® vakuumlyftare 
 Bärkraft 135 kg 195
 Bärkraft 320 kg 196, 199, 206
 Bärkraft 500 kg 197, 198, 200
 Bärkraft 635 kg 201
 Bärkraft 70 kg 194

Ö
 
Överskena 167
Övrigt skyddsmaterial 278
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Angående denna katalog 
I och med denna katalogs utgivande, upphör alla tidigare kataloger och prislistor att gälla.
Tekniska specifikationer (dimension, vikt, material, etc) och andra specifikationer (design, färg. etc) kan förändras. Produktsortimentet kan förändras 
under denna katalogs giltighetstid. Vi reserverar oss för förändringar i sortimentet utan avisering. För mer information tala med er kontaktperson. Tryckta 
färgkulörer kan avvika mot verkligheten. Bohle reserverar sig för eventuella tryckfel i denna katalog. För ett flertal artiklar gäller patenträttigheter, 
varumärkesskydd, mönsterskydd, copyrights etc. även genom tredje part.  
© Copyright by Bohle- Denna katalog är skyddad till alla delar (text, foto, etc) genom copyright. All användning av denna katalogs innehåll utan skriftligt 
medgivande av Bohle AG är ej tillåten. Detta gäller speciellt, kopiering, nytryck, översättning, microfilmning såväl som sparande i elektroniska system.
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Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen 
eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas 
skriftligen för att bli gällande.
När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa bestämmelser avses 
därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk 
post eller andra former som parterna har kommit överens om.

Produktinformation, priser
2. Uppgifter i kataloger, broschyrer, prislistor och andra dokument är bindande 
endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Om beställda varor 
ej längre är tillgängliga eller har ersatts förbehåller BSAB att leverera likvärdig 
eller förbättrad produkt. Vi reserverar oss för prisjusteringar beroende på råvaru- 
och valutaförändringar samt händelser som ligger utanför vår kontroll.
Order över 8.000:- sek levereras fraktfritt inom Sverige (gäller ej ÅF). Särskilda 
villkor gäller för maskinleveranser och skrymmande varor. 

Leverans
3. Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med vid avtalets 
ingående gällande INCOTERMS 2010.
Har ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall leverans ske ”Ex Works”. 
Leveranstid angivet på ordererkännande är ej bindande och kan ändras.
Delleverans kan ske om ej allt gods är tillgängligt för leverans inom rimlig tid.

Minsta ordervärde
4. För ordervärde under 300:- sek debiteras en miniavgift på 50:- sek 

Betalning
5. Om inte annat angivits i orderbekräftelsen är alla priser ”ex works”(fritt vårt 
lager), exklusive emballage.
Angivna priser är i sek. och exklusive lagstadgad mervärdeskatt. 
Betalningsvillkoren är 30 dagar netto från fakturadatum efter godkänd kredit. Vi 
förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning om kredit ej godkänts.
Efter förfallodagen debiteras årlig dröjsmålsränta med 15%.

Äganderättsförbehåll
6. Godset förblir BSAB´s  egendom till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning 
som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

Transporter
7. Alla leveranser sker på köparens bekostnad och risk om ej annat avtalats. 
Eventuella reklamationer om transportskador eller saknat kolli skall omgående 
anmärkas till transportören och skriftligen anges på fraktsedeln.

Returer 
8. 
Retur av gods kan ske först efter vårt godkännande. Vid retur av felfria lagervaror 
i originalförpackning för kreditering, avgår 15% krediteringsavgift, dock minimum 
75:- sek. Detta gäller ej vid reklamationer.
Returvaror får ej sändas mot postförskott eller efterkrav utan skall returneras med 
betald frakt. Ange alltid orsaken till returen.

Garantier
9. Bohle garanterar att våra produkter är felfria i 12 månader räknat från faktura-
datum.
Skulle en produkt visa sig behäftad med något fel inom denna period, kommer 
Bohle att reparera eller byta ut produkten inom rimlig tid.
Vi har inge skyldighet att, på grund av fel, betala för direkta eller indirekta åsamka-
de skador eller kostnader.

Råd
10. Om applikationsråd ges av Bohle´s personal har detta skett enligt kända erfa-
renheter. En garanti kan dock inte ges då icke påverkbara faktorer kan påverka 
slutprodukten. Eventuella råd utesluter inte köparen från att överväga och testa 
lämpligheten för produktens användning eller applikation.

Ansvarsskylldighet
11.  Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs 
ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som säljaren inte 
ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt.
Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar
a) på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar då 
godset är i köparens besittning, eller
b) på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter 
ingår.
Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till 
grov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller 
förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast skriftligen underrättas 
om detta.

Befrielsegrunder (force majeure)
12. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets 
fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan 
omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering 
eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- 
och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän 
varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av 
leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.
Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på 
avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.
13. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i punkt 12, att 
utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om 
dess upphörande. Vid force majeure hos köparen skall han ersätta säljaren för de 
kostnader denne får vidkännas för att säkra och skydda godset.
14. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, får vardera parten 
häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande 
försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 12.

Tvister. Tillämplig lag
15. Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med det får inte dras 
under domstols prövning utan skall avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om 
skiljeförfarande i säljarens land.
16. Alla tvister i anledning av avtalet skall bedömas enligt lagen i säljarens land.

Acceptans villkor
17. Genom att beställa en order hos Bohle Scandinavia AB accepteras ovan försälj-
ningsvillkor om inte annat överenskommits.

Kungens Kurva 2011-11-24

Allmänna leverans- och försäljningsvillkor Bohle Scandinavia AB, BSAB
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Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen 
eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas 
skriftligen för att bli gällande.
När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa bestämmelser avses 
därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk 
post eller andra former som parterna har kommit överens om.

Produktinformation, priser
2. Uppgifter i kataloger, broschyrer, prislistor och andra dokument är bindande 
endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Om beställda varor 
ej längre är tillgängliga eller har ersatts förbehåller BSAB att leverera likvärdig 
eller förbättrad produkt. Vi reserverar oss för prisjusteringar beroende på råvaru- 
och valutaförändringar samt händelser som ligger utanför vår kontroll.
Order över 8.000:- sek levereras fraktfritt inom Sverige (gäller ej ÅF). Särskilda 
villkor gäller för maskinleveranser och skrymmande varor. 

Leverans
3. Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med vid avtalets 
ingående gällande INCOTERMS 2010.
Har ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall leverans ske ”Ex Works”. 
Leveranstid angivet på ordererkännande är ej bindande och kan ändras.
Delleverans kan ske om ej allt gods är tillgängligt för leverans inom rimlig tid.

Minsta ordervärde
4. För ordervärde under 300:- sek debiteras en miniavgift på 50:- sek 

Betalning
5. Om inte annat angivits i orderbekräftelsen är alla priser ”ex works”(fritt vårt 
lager), exklusive emballage.
Angivna priser är i sek. och exklusive lagstadgad mervärdeskatt. 
Betalningsvillkoren är 30 dagar netto från fakturadatum efter godkänd kredit. Vi 
förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning om kredit ej godkänts.
Efter förfallodagen debiteras årlig dröjsmålsränta med 15%.

Äganderättsförbehåll
6. Godset förblir BSAB´s  egendom till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning 
som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

Transporter
7. Alla leveranser sker på köparens bekostnad och risk om ej annat avtalats. 
Eventuella reklamationer om transportskador eller saknat kolli skall omgående 
anmärkas till transportören och skriftligen anges på fraktsedeln.

Returer 
8. 
Retur av gods kan ske först efter vårt godkännande. Vid retur av felfria lagervaror 
i originalförpackning för kreditering, avgår 15% krediteringsavgift, dock minimum 
75:- sek. Detta gäller ej vid reklamationer.
Returvaror får ej sändas mot postförskott eller efterkrav utan skall returneras med 
betald frakt. Ange alltid orsaken till returen.

Garantier
9. Bohle garanterar att våra produkter är felfria i 12 månader räknat från faktura-
datum.
Skulle en produkt visa sig behäftad med något fel inom denna period, kommer 
Bohle att reparera eller byta ut produkten inom rimlig tid.
Vi har inge skyldighet att, på grund av fel, betala för direkta eller indirekta åsamka-
de skador eller kostnader.

Råd
10. Om applikationsråd ges av Bohle´s personal har detta skett enligt kända erfa-
renheter. En garanti kan dock inte ges då icke påverkbara faktorer kan påverka 
slutprodukten. Eventuella råd utesluter inte köparen från att överväga och testa 
lämpligheten för produktens användning eller applikation.

Ansvarsskylldighet
11.  Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs 
ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som säljaren inte 
ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt.
Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar
a) på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar då 
godset är i köparens besittning, eller
b) på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter 
ingår.
Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till 
grov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller 
förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast skriftligen underrättas 
om detta.

Befrielsegrunder (force majeure)
12. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets 
fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan 
omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering 
eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- 
och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän 
varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av 
leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.
Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på 
avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.
13. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i punkt 12, att 
utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om 
dess upphörande. Vid force majeure hos köparen skall han ersätta säljaren för de 
kostnader denne får vidkännas för att säkra och skydda godset.
14. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, får vardera parten 
häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande 
försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 12.

Tvister. Tillämplig lag
15. Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med det får inte dras 
under domstols prövning utan skall avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om 
skiljeförfarande i säljarens land.
16. Alla tvister i anledning av avtalet skall bedömas enligt lagen i säljarens land.

Acceptans villkor
17. Genom att beställa en order hos Bohle Scandinavia AB accepteras ovan försälj-
ningsvillkor om inte annat överenskommits.

Kungens Kurva 2011-11-24

Allmänna leverans- och försäljningsvillkor Bohle Scandinavia AB, BSAB
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För ytterligare produkter och information hänvisar vi till www.bohle-group.com.

Beställning
Avsändare

Kundnummer

Er referens

Telefon

Telefax

E-post

Artikel-nummer Antal Enhet Benämning Pris per enhet SEK*

Fax 08-449 5759

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3

141 75 Kungens Kurva

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

Vänligen ange Er fullständiga adress tack!



444

Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen 
eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas 
skriftligen för att bli gällande.
När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa bestämmelser avses 
därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk 
post eller andra former som parterna har kommit överens om.

Produktinformation, priser
2. Uppgifter i kataloger, broschyrer, prislistor och andra dokument är bindande 
endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Om beställda varor 
ej längre är tillgängliga eller har ersatts förbehåller BSAB att leverera likvärdig 
eller förbättrad produkt. Vi reserverar oss för prisjusteringar beroende på råvaru- 
och valutaförändringar samt händelser som ligger utanför vår kontroll.
Order över 8.000:- sek levereras fraktfritt inom Sverige (gäller ej ÅF). Särskilda 
villkor gäller för maskinleveranser och skrymmande varor. 

Leverans
3. Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med vid avtalets 
ingående gällande INCOTERMS 2010.
Har ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall leverans ske ”Ex Works”. 
Leveranstid angivet på ordererkännande är ej bindande och kan ändras.
Delleverans kan ske om ej allt gods är tillgängligt för leverans inom rimlig tid.

Minsta ordervärde
4. För ordervärde under 300:- sek debiteras en miniavgift på 50:- sek 

Betalning
5. Om inte annat angivits i orderbekräftelsen är alla priser ”ex works”(fritt vårt 
lager), exklusive emballage.
Angivna priser är i sek. och exklusive lagstadgad mervärdeskatt. 
Betalningsvillkoren är 30 dagar netto från fakturadatum efter godkänd kredit. Vi 
förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning om kredit ej godkänts.
Efter förfallodagen debiteras årlig dröjsmålsränta med 15%.

Äganderättsförbehåll
6. Godset förblir BSAB´s  egendom till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning 
som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

Transporter
7. Alla leveranser sker på köparens bekostnad och risk om ej annat avtalats. 
Eventuella reklamationer om transportskador eller saknat kolli skall omgående 
anmärkas till transportören och skriftligen anges på fraktsedeln.

Returer 
8. 
Retur av gods kan ske först efter vårt godkännande. Vid retur av felfria lagervaror 
i originalförpackning för kreditering, avgår 15% krediteringsavgift, dock minimum 
75:- sek. Detta gäller ej vid reklamationer.
Returvaror får ej sändas mot postförskott eller efterkrav utan skall returneras med 
betald frakt. Ange alltid orsaken till returen.

Garantier
9. Bohle garanterar att våra produkter är felfria i 12 månader räknat från faktura-
datum.
Skulle en produkt visa sig behäftad med något fel inom denna period, kommer 
Bohle att reparera eller byta ut produkten inom rimlig tid.
Vi har inge skyldighet att, på grund av fel, betala för direkta eller indirekta åsamka-
de skador eller kostnader.

Råd
10. Om applikationsråd ges av Bohle´s personal har detta skett enligt kända erfa-
renheter. En garanti kan dock inte ges då icke påverkbara faktorer kan påverka 
slutprodukten. Eventuella råd utesluter inte köparen från att överväga och testa 
lämpligheten för produktens användning eller applikation.

Ansvarsskylldighet
11.  Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs 
ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som säljaren inte 
ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt.
Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar
a) på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar då 
godset är i köparens besittning, eller
b) på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter 
ingår.
Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till 
grov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller 
förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast skriftligen underrättas 
om detta.

Befrielsegrunder (force majeure)
12. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets 
fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan 
omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering 
eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- 
och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän 
varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av 
leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.
Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på 
avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.
13. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i punkt 12, att 
utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om 
dess upphörande. Vid force majeure hos köparen skall han ersätta säljaren för de 
kostnader denne får vidkännas för att säkra och skydda godset.
14. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, får vardera parten 
häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande 
försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 12.

Tvister. Tillämplig lag
15. Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med det får inte dras 
under domstols prövning utan skall avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om 
skiljeförfarande i säljarens land.
16. Alla tvister i anledning av avtalet skall bedömas enligt lagen i säljarens land.

Acceptans villkor
17. Genom att beställa en order hos Bohle Scandinavia AB accepteras ovan försälj-
ningsvillkor om inte annat överenskommits.

Kungens Kurva 2011-11-24

Allmänna leverans- och försäljningsvillkor Bohle Scandinavia AB, BSAB
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Viktig information i händelse av 
transportskada
 

 Ändra inte emballage eller innehåll.
 Använd inte produkten!
 Informera transportören om skadan.
 Tabellen nedan förklarar viktiga steg.
 Informera Bohle Scandinavia direkt om skadan!
 Kontrollera att antal kollin/paket överensstämmer med frakthandlingarna.  

 Senare reklamation av saknade kollin kan bara accepteras i undantagsfall.

Begär en skriftlig bekräftelse 
på skadan från posten.

Leverans med:

Postens Företagspaket

Emballaget skadat: Emballaget helt men 
innehållet trasigt:

Vad vi behöver 
från er:

Informera ert postkontor. inom 
24 timmar. Följ postens  
anvisningar.

En kopia på reklamationen.

Begär en notering om skadan på 
fraktsedeln. Följ transportörens 
anvisning för ersättning.

En kopia på fraktsedeln.Schenker Informera trans portören 
omgående efter upptäckten.  
Följ transportörens anvisning 
för ersättning.



Så här kontaktar man Bohle
Bohle Scandinavia AB

Bohle Online Shop  www.bohle.se
Telefon växel  08 - 449 57 50
Telefax  08 - 449 57 59
E-post  info@bohle.se

Hämt- och besöksadress Pyramidbacken 3, Kungens Kurva
Postadress Pyramidbacken 3, 141 75, Kungens Kurva

Öppettider
Månd-torsd  7.30 - 16.30, Lunch 12.00-12.45
Fredag  7.30 - 15.30





Glas och Glasmästare
Allting för glasproffs
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Sverige

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens Kurva

T +46 8 449 57 50
F +46 8 449 57 59

info@bohle.se
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