




 





 










 
 































 
































POLSOFT
ul. Brzozowa 3 PL
77-400 Zlotow - Poland
Tel : +48 67 263 2246 | Fax : +48 67 263 3009
Email : handlowy@pol-soft.com | Web site : www.pol-soft.com

Holz Türen
Wooden Doors
Portes Bois
Drzwi drewniane
деревянные двери

REF / CODE :

I 978-00-00

Tragkraft 3-Bänder / Load-3-hinges / Charge 3-fiches / Obciążenie dla 3 zawiasy / Вес створки 3-петли: 40 kg (*)

EN 1.4.2.0.1.X.0.6

Komplett / complete

Verpackung
Packing unit
Emballage
Pakowana
Упаковка

50 St / pcs

1 Kartons / Box

7 kg

Einzel / Single / Simple /
Sztuk / Отдельно

Komplett / Set / Complet /
Komplet / В комплекте

(*)Wartość identyfikująca
zawarta jest w kodzie EN

(*) только для информации
(согл.данным EN)

Flügelteil / Sash part /
P.Femelle / Łozyskowe /
Створочная часть
Rahmenteil / Fram part /
P.Mâle / czopowe /
Рамная часть

Beschichtung
Coating
Traitement surface
Wykonczenie
покрытия

Schablone / Jig

Gabarit / Szablon

Шаблоны

Gefälzt / Rebated

Recouvrement / Przylgowe

п / наплав

Ungefälzt / Flush

A fleur / Bez przylgowe

б / наплава

(*) nur zur Information
(laut Angaben der EN

(*) for information only
(under application of EN
specifications)

(*) valeur indicative
dans les conditions
d’application EN

POLSOFT

28 Allée du plateau 93250 VILLEMOMBLE - FRANCE Tél : +33 (0)1 49 35 08 54 Fax : +33 (0)1 49 35 08 52 email : cemom@cemom.com
POLSOFT ul. Brzozowa 3 PL - 77-400 Zlotow - Poland | Tel : +48 67 263 2246 | Fax : +48 67 263 3009 | Email : handlowy@pol-soft.com | Web site : www.pol-soft.com
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Holz Türen
Wooden Doors
Portes Bois
Drzwi drewniane
деревянные двери

REF / CODE :

Komplett / complete

Verpackung
Packing unit
Emballage
Pakowana
Упаковка

978-10-00

100 St / pcs

1 Kartons / Box

0,8 kg

Шаблоны

Einzel / Single / Simple /
Sztuk / Отдельно

Komplett / Set / Complet /
Komplet / В комплекте

(*)Wartość identyfikująca
zawarta jest w kodzie EN

(*) только для информации
(согл.данным EN)

Flügelteil / Sash part /
P.Femelle / Łozyskowe /
Створочная часть
Rahmenteil / Fram part /
P.Mâle / czopowe /
Рамная часть

Beschichtung
Coating
Traitement surface
Wykonczenie
покрытия

Schablone / Jig

Gabarit / Szablon

Gefälzt / Rebated

Recouvrement / Przylgowe

п / наплав

Ungefälzt / Flush

A fleur / Bez przylgowe

б / наплава

(*) nur zur Information
(laut Angaben der EN

(*) for information only
(under application of EN
specifications)

(*) valeur indicative
dans les conditions
d’application EN

POLSOFT

28 Allée du plateau 93250 VILLEMOMBLE - FRANCE Tél : +33 (0)1 49 35 08 54 Fax : +33 (0)1 49 35 08 52 email : cemom@cemom.com
POLSOFT ul. Brzozowa 3 PL - 77-400 Zlotow - Poland | Tel : +48 67 263 2246 | Fax : +48 67 263 3009 | Email : handlowy@pol-soft.com | Web site : www.pol-soft.com




    





  


























 
 


















 




 












 

 


















 
 


















  




 




















 












 
 





 























Instrukcja ręcznego frezowania gniazd
dla zawiasów W 978 przy zastosowaniu szablonu Sp2-4 - 978
Przeznaczenie : produkcja małoseryjna (przy braku frezarki CNC)
1. Informacja wstępna
a) Dla ręcznego wykonywania gniazd dla zawiasów W 978 R (L) w produkcji małoseryjnej
proponujemy szablon nr Sp2-4- 978
Proponowany szablon umoŜliwia wykonanie gniazd zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w
KARCIE INFORMACYJNEJ ZAWIASY bez zaznaczania miejsca umieszczenia zawiasów na
drzwiach.
Przy uŜyciu proponowanego szablonu przemiennie moŜna wykonywać gniazda w drzwiach lewych i
prawych oddzielnie w skrzydłach i ościeŜnicach pod warunkiem, Ŝe dla skrzydeł i ościeŜnic mających ze
sobą współpracować zostanie zachowane to samo rozmieszczenie korpusów na prowadnicy.
W skład szablonu Sp2-4- 978 (Rys.1.) wchodzą:
- korpusy zamocowane na prowadnicy (2 korpusy lub więcej) do frezowania otworu 23x60x30;
- korpus luzem do frezowania otworu 23x95x4,5;
- frez d.12 z zestawem tulejek ustalająco-prowadzących;
- wiertło d.12,5 z tulejką oporową;

Rys.1. Szablon Sp2-4- 978

W zaleŜności od ilości korpusów umieszczonych na prowadnicy numery kompletnego szablonu są
następujące:
- przy dwóch korpusach – Sp2-978;
- przy trzech korpusach – Sp3-978;
- przy czterech korpusach – Sp4- 978.
b) Dla wykonania gniazd poza w/w szablonem kompletnym naleŜy dysponować:
- miarą 2,5 m z podziałką 1mm;
- frezarką ręczną umoŜliwiającą mocowanie frezów z chwytem walcowym d.8 i wyposaŜoną w
podstawkę do regulacji głębokości frezowania;
- wiertarką do drewna d.13;
- wkrętarką z momentem obrotowym min. 10 Nm;
- wkrętami samowiercącymi d.4x30 (do przykręcenia zawiasy moŜna uŜyć tych samych wkrętów);
- kluczami trzpieniowymi 6-kt 3 i 6-kt 6;
- skrobakiem do załamywania krawędzi otworów w drewnie.
(Rys.2.)
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Rys.2. Narzędzia niezbędne do wykonania gniazd.

2. Kolejne kroki przy wykonywaniu gniazd:
a) dobrać szablon (Rys.3.) z odpowiednią ilością korpusów umieszczonych na prowadnicy (min.2,
max.4).

Rys.3. Szablon z korpusami na prowadnicy

b) odpowiednio rozstawić korpusy na prowadnicy zwracając uwagę, aby były w jednej płaszczyźnie i
zablokować je dokręcając śruby.
c) umieścić prowadnicę z korpusami na ościeŜnicy (Rys.4.) zwracając uwagę na właściwe ułoŜenie
zderzaka i kołków oporowych – kołki bazowe zawsze naleŜy ustawiać na zewnętrznej stronie
ościeŜnicy i skrzydła (Rys.5.) i przykręcić korpusy wkrętami (Rys.6.).

Rys.4. Prowadnica z korpusami umieszczona na ościeŜnicy.

Rys.5. Właściwe ułoŜenie zderzaka i kołków oporowych

Następnie naleŜy:
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- wiercić otwory wstępne (Rys.7.) wiertłem d.12,5 na gł. min 30 mm (max głębokość uzaleŜniona
jest od wymiaru profilu) Przy ustawianiu tulejki oporowej uwzględnić wysokość korpusu która
wynosi 20 mm;

Rys.6. Przykręcanie korpusu wkrętami.

Rys.7.Wiercenie otworów wstępnych wiertłem d.12,5.

- frezować otwory 23x60x30 (Rys.8.) stosując trzy przejścia z odpowiednio wystającym frezem
(Rys.9.) dla przejścia pierwszego 33 mm (Rys.10.), dla przejścia drugiego 45mm(Rys.11.), dla
przejścia trzeciego 50,5 mm (Rys.12.); (zwrócić uwagę na precyzyjne prowadzenie tulejki freza po
bieŜni otworu w korpusie i po kaŜdym przejściu usunąć wióry) Podane wymiary uwzględniają
wysokość korpusu ;

Rys.8. Frezowanie otworów 23x60x30 stosując trzy przejścia.

Rys. 9. Odpowiednio wystający frez
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Rys.10. Przejście pierwsze

Rys.11. Przejście drugie

Rys.12. Przejście trzecie

- zdemontować szablon wykręcając wkręty mocujące;
- załamać ostre krawędzie otworu.
d) analogiczne czynności z pkt. c. wykonać na skrzydle (Rys.13a, Rys.13b)
Uwaga: kolejność punktu c i d jest zamienna

Rys.13a. Przygotowanie do obróbki skrzydła

Rys.13b. Prowadnica z korpusami umieszczona na skrzydle.

e) kolejno w kaŜdym z wykonanych gniazd mocować korpus do wykonania otworu 23x95x4,5
(Rys.14.) i frezować otwór (Rys.15.). Dla frezowania wysunąć frez na odległość 24,5 mm – podany
wymiar uwzględnia wysokość korpusu (Rys.16.), (zwrócić uwagę na właściwe prowadzenie tulejki
freza po bieŜniach otworów korpusu )
Po wykonaniu poszczególnych otworów zdejmować korpus i załamywać ostre krawędzie otworu.

Rys.14. Mocowanie korpusu

Rys.15. Frezowanie otworu

Rys.16. Ustawienie freza

Warunki bezpiecznej pracy:
1. Stosować wszystkie zasady bezpiecznej pracy przewidziane dla wykonywania prac przy
zastosowaniu stolarskiej frezarki ręcznej.
2. Ze względu na specyfikę szablonu, obroty frezarki włączać po wprowadzeniu freza w otwór wstępny
a wyłączać przed wyjęciem freza z otworu korpusu.
POLSOFT_06/2008.
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