ABC pro
spojování dĜeva

Obsah
Obsah

ABC pro spojování dĜeva

strana

Spojování dĜeva
Úvod do kolíkování
Spojovací hmoždinky
NáĜadí pro spojovací hmoždinky
Základy

3
4
5
6

Mistrovská kolíkovaþka
Spojování rohové
T spoje
Plošné spoje

3
4
5

Univerzální kolíkovaþka
Spojování rohové
T spoje
Plošné spoje

9
10
10

Kolíkovací lišta
Vrtání þelních otvorĤ
Spojování rohové
T spoje
Plošné spoje
Vrtání otvorĤ v ĜadČ

11
12
12
13
13

Ploché spoje
Multifrézka
Spojování rohové
T spoje
Plošné spoje
Spojování na pokos

14
15
15
16
17
17

Skryté šroubové spojování

18

Undercover Jig
Rohové, T a plošné spoje
Rámové a pokosové spojování
Pomocníci pĜi opravách

19
20
21
22

DĜevČné zátky

23

PĜehled všech produktĤ

34

wolfcraft®-ABC pro
spojování dĜeva
Kdo již jednou spojoval dĜevo kolíkovými spoji
bez pomocných prostĜedkĤ, ten zná ten napínavý
okamžik, kdy jsou prkna pĜiložena k sobČ a vynoĜí
se otázka: souhlasí otvory nebo nesouhlasí?
U tohoto je pravdČpodobnost pĜesného kolíkového
spojení bez pĜípravkĤ stejná, jako uhádnout 6 þísel
v loterii. Z tČchto dĤvodĤ se my od wolfcraft® staráme
již desetiletí o vývoj a výrobu kolíkovacích pomĤcek, jimiž lze perfektnČ a pĜesnČ provést kolíkové
spojování. Tyto produkty musí být nejen bezvadnČ
fungující, ale souþasnČ i jednoduché na obsluhu.
K tomu, aby bylo skuteþnČ lehké tyto pomĤcky
obsluhovat, jsme sepsali tuto brožurku – tohoto
rádce. Na více jak 25 stranách poznáte krok za
krokem vše, co máte na téma spojování dĜeva
vČdČt. DostateþnČ množství fotografií a mnoho tipĤ
a trikĤ k jednotlivým pomocníkĤm pĜi spojování
dČlají z tohoto rádce ideální pĜíruþku. Tímto získá
pevné místo ve vaší dílnČ, s ní zrealizujete všechny kutilské projekty a budete spojovat dĜevo jako
profesionál.
V tomto významu pĜejeme všem zainteresovaným
kutilĤm a þtenáĜĤm tohoto rádce mnoho zábavy
a úspČchĤ pĜi spojování dĜeva s wolfcraft® výrobky.
wolfcraft® GmbH

Vylouþení odpovČdnosti:

© 2014 by wolfcraft® GmbH
Wolff-Straße, 56746 Kempenich
Service Hotline: 0 180 - 532 94 68
Všechna práva vyhrazena. Sešit je chránČn autorskými
právy. Každé použití vyjma právnČ upravených pĜípadĤ
musí být písemnČ schváleno autorem.
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Popsané metody, techniky, pĜíklady a doporuþení byly autorem starostlivČ zpracovány a jím vyzkoušeny. PĜesto nemĤže
být pĜevzata žádná záruka. OdpovČdnost autora nebo ¿rmy
wolfcraft® za osoby, vČci nebo majetek je vylouþena.
Nepatrné zmČny s ohledem na možnosti vzhledu, barvy,
rozmČrĤ a hmotnosti, stejnČ tak technické zmČny jsou
vyhrazeny.
Vyrobeno z chlorem nebČleného papíru.

Spojování dĜeva

PĜehled

Spojování dĜeva dohromady
Kdo chce rychle a jednoduše vyrobit regál na
zásoby do sklepa, použije nejþastČji aku šroubovák a odpovídající šroubky. To, co je dostaþující
pro sklep, je pro obytný prostor nemyslitelné.
Kdo by byl rád, že jsou vidČt hlavy šroubĤ? Tyto
se sice dají pĜekytovat – ale pČknČ to nevypadá!
Pro takové plochy je potĜeba neviditelné nebo
dekorativní spojení dĜeva, které vám na následujících stránkách chceme pĜedstavit.

Dekorativní a neviditelné spojení dĜeva
Spojení na dĜevČné hmoždinky
NejznámČjší „neviditelné“ spojení dĜeva je spojení
na kolíky. Je proto tak oblíbené, že k jeho použití
staþí vrtaþka a odpovídající vrták. Tyto se najdou
v každé domácí dílnČ a tak není divu, že témČĜ
každý domácí kutil má více þi ménČ dobrých zkušeností s tímto kolíkovým spojením.

Spojení plochými destiþkami
MénČ známe je spojení dĜeva prostĜednictvím
plochých spojovacích destiþek. Má zcela jiné
pĜednosti než kolíkové spojování. Oválná forma
plochých destiþek umožĖuje to, že spojení je
možno ještČ posunout v jednom smČru. Jak
rychlé a jednoduché je toto spojení ukazujeme
na str. 14.
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Spojování na dĜevČné hmoždinky

Oblasti využití dĜevČných hmoždinek

DĜevČné hmoždinky
NejþasnČji jsou dĜevČné desky spojovány hmoždinkami. Hmoždinky jsou obvykle z dubového
dĜeva a jsou k dostání v rĤzných prĤmČrech a
délkách. Jsou nasazovány do pĜedvrtaných
otvorĤ a svoji pevnost ve dĜevČ dosahují díky
pĜidání lepidla. Pro zvýšení pevnosti jsou na
hmoždince podélné drážky zvané také žebrování. Naneseme-li nyní lepidlo do otvoru
pro hmoždinku a pevnČ hmoždinku
usadíme, je lepidlo drážkami
hmoždinky dokonale pĜitištČno.
DĜevČné hmoždinky jsou na základČ tČchto žlábkĤ resp. drážek také zvány drážkovými
hmoždinkami a nemohou tak
být zamČnČny s pouhými
kruhovými kolíky. Kruhové
kolíky nejsou jako hmoždinky
doporuþovány, protože nemají drážky, lepidlo tak zĤstane hluboko v pĜedvrtaném otvoru,
místo toho aby bylo pĜi nasazení vytlaþeno
vzhĤru a drželo tak po celé ploše.

Každý truhláĜ nebo stolaĜ pracuje s tČmito dĜevČnými hmoždinkami, když chce rychle, jednoduše a hlavnČ pevnČ spojit dĜevČné díly. Také
domácí kutilové mohou tuto metodou lehce
využít. K tomu mohou použít dĜevČné hmoždinky, kterou mohou být vidČt nebo ne.
Zatímco také nemnozí kutilové pĜi viditelném
spojování na dĜevČné hmoždinky dosahují
dobré výsledky, pĜedstavuje neviditelné
spojení dĜeva hmoždinkami mnohem
tČžší úkol.
Zde jsou oba díly dĜeva na
vnitĜní stranČ navrtány a otvory musí být pĜesnČ naproti
sobČ. Protože úspČšné a požadované naznaþení stĜedĤ vrtání je
jen s tužkou a metrem tČžce proveditelné, pomáhají pĜi tomto znaþení kolíkovací
pomĤcky a šablony.

Oblasti použití dĜevČných hmoždinek
Rohové a T spoje:
V nábytkáĜství je takto vyrábČna každá skĜíĖ.
Tímto jsou dĜevČné hmoždinky pro výrobu nábytku pĜedurþeny. Je jedno, jestli stoly, židle
nebo skĜínČ, všude se nachází dĜevČné
hmoždinky jako spojovací element, a dá se
vytvoĜit každé spojení a to buć do rohu (kroužek
nahoĜe), L-nebo T-(kroužek dole) spojení.

Ploché spojení:
S dĜevČnými hmoždinkami se také mohou díly
dĜeva na plocho prodlužovat, nebo jako rámy
spojovat. PrávČ pro pokosové zesílení obrazových rámĤ jsou hmoždinky pĜedurþeny.
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Kolíkovací náĜadí

Co potĜebujete ke kolíkování

Kolíkovací pomĤcky a pĜíslušenství

Mistrovská kolíkovaþka je rychlá kolíkovací
pomĤcka pro každou pracovní situaci. Jedno
jestli rohové, T-nebo ploché, preciznost spojení
je skvČlá a to pĜi dČtsky lehkém použití.

Univerzální kolíkovaþka dosahuje zvlášĢ vysoké pĜesnosti pĜi kolíkovém spojování, protože
svými upevĖovacími elementy mĤže být upevnČna k pracovnímu stolu nebo k jinému dílenskému náĜadí.

Kolíkovací lišta je skuteþný multitalent a mĤže
být vedle kolíkování použita i pro vrtání otvorĤ v
ĜadČ. DodateþnČ se mĤže hliníkový profil použít
jako pravítko nebo vodící pomĤcka pro pĜímoþarou pilku.

Kolíkovací pĜíslušenství: dĜevČné hmoždinky
ve standardních prĤmČrech 6, 8 a 10 mm, odpovídající vrták do dĜeva s omezovaþem hloubky
vrtání a odpovídající oznaþovaþe pro protČjší otvory jsou nejdĤležitČjšími pomĤckami ke kolíkování.

Elektrické náĜadí ke kolíkování
Ke kolíkování není potĜeba žádné drahé vybavení.
BohatČ staþí mimo výše uvedených pomĤcek
vrtaþka nebo aku šroubovák k vyvrtání otvorĤ.
Aku šroubovák má tu výhodu, že nepĜekáží žádný kabel pĜi vrtání a pracuje se s ním snáz než s
vrtaþkou. Pouze musíte u aku šroubováku dbát
na to, aby jste vrtali ve druhém – rychlejším stupni a vypnuli momentové šroubování – tj. vrtali na
symbolu vrtání.
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Základy

Tipy a triky

DĤležité rozmČry pĜi kolíkování

PĜi rohovém a T spojování mĤže
být otvor ve dĜevČ vyvrtán jen
maximálnČ do 2/3 síly dĜeva.
Zbytek hmoždinky, plus 2-3 mm
prostoru pro lepidlo, bude v
protikusu, resp. v þelní ploše
prkna vyvrtán. PĜi tomto vrtání
dbejte vždy na to, že budete
nastavovat dvČ hloubky vrtání.

PĜi þelním spojení budou otvory vyvrtány do poloviny s
pĜipoþtením 2 mm na lepidlo.

Oznaþovaþe, (zvané také kolíkovací špiþky) jsou velká pomoc pĜi pĜesném oznaþení dČr
v protikusu. Jednoduše se
nasadí do pĜedem vyvrtaných
otvorĤ a pak pĜiložíte protikus.
Tím se pĜesnČ oznaþí místa
vrtání.
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Ø hmoždinky

12 – 14 mm

6 mm

15 – 18 mm

8 mm

19 – 30 mm

10 mm

PrĤmČr hmoždinky má být mezi
2/5 a 3/5 síly dĜeva. V horní
tabulce najdete dĤležité síly
dĜeva a k tomu odpovídající
prĤmČr hmoždinky.

SprávnČ vyvrtat otvory pro hmoždinky
1. Nasaćte vždy nedĜíve vrták
do vrtacího pĜípravku pĜed
tím, než spustíte vrtaþku.

PĜíklad: pĜi síle dĜeva 18 mm
a délce hmoždinky 40 mm
bude v ploše vyvrtáno 12 mm
a v þelní desce 28 mm plus
2 mm prostor pro lepidlo – tedy
celkem 30 mm.

Oznaþovaþe

Síla dĜeva

2. Vrtejte vždy ve smČru
doprava bez jakýchkoliv
boþních výkyvĤ.
3. Pohybujte vždy vrtákem
tam a zpČt, aby byl pĜi vrtání
lepší odvod hoblin.

Kolíkové spoje správnČ slepit

PotĜete lepidlem vždy nejprve
rýhy hmoždinky a dbejte na to,
že hmoždinka mĤže být jen ve
2/3 dĜeva.

Naneste lepidlo nejen do
otvorĤ pro hmoždinky, ale i na
hmoždinky samotné, aby se
lepidlo dostalo i do drážek.

Mistrovská kolíkovaþka

Spojování rohĤ

Mistrovská kolíkovaþka
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S touto kolíkovací pomĤckou mĤžete pracovat s
prkny do tloušĢky 30mm. Prkno bude upevnČno
pĜi vrtání otvorĤ mezi centrovacími þepy (1) a tím
jsou zajištČny pĜesné stĜedy pro vrtané otvory.
Vrták bude pĜitom možno vést tĜemi vrtacími
pouzdry (2) pro 6, 8 a 10 mm kolíky.

StĜedy pro kolíky bude ještČ dodateþnČ vidČt na
znaþce (3) a boku kolíkovaþe. Pro pĜenesení odpovídajících protiotvorĤ jsou na samotné pomĤcce tĜi vodící drážky (4). PĜestavitelný doraz (5),
nastavíte s pomocí upevĖovacího šroubu (6).

Vrtání otvorĤ pro kolíky s mistrovskou kolíkovaþkou

Nejprve nastavte omezovaþ hloubky vrtání na
tloušĢku dĜeva a délku použitých kolíkĤ.

Mistrovskou kolíkovaþku nasaćte na pĜední hranu prkna a prkno upevnČte mezi oba centrovací
þepy.

Rohové spoje s mistrovskou kolíkovaþkou

Chcete-li udČlat rohový spoj, musíte nejdĜíve
pĜedvrtat všechny díry pro kolíky (viz výše).

Pak mĤžete protiotvory vyvrtat. NezapomeĖte
všechny otvory zakápnout lepidlem.
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Mistrovská kolíkovaþka

Doraz mistrovské kolíkovaþky
nasadit na pĜedem pĜipravené
hmoždinky, uvolnit upevĖovací
šroub a nasadit kolíky na odpovídající otvory mistrovské
kolíkovaþky.

T- a ploché spojení

PĜidržte pevnČ doraz proti stranČ prkna a upevĖovacím šroubem jej zajistČte. Teć je doraz
pĜesnČ na kolík, resp. stĜed
prkna nastaven.

UpevnČte na kolíkované prkno
prkno s hmoždinkami a posunujte mistrovskou kolíkovaþku
na jednotlivé hmoždinky. SouþasnČ tlaþte doraz pevnČ proti
spodní hranČ prkna.

T spoje s mistrovskou kolíkovaþkou

40
mm

Máte-li vyrobit T spoj (napĜ.
pro polici) použijte mistrovskou
kolíkovaþku bez úhlového
dorazu.

StĜed police naznaþit na boþní
prkno a polici ve vzdálenosti
40 mm upevnit potom …

… mistrovskou kolíkovaþku
pĜes vodící drážky nasadit na
hmoždinky a vrtat. Nakonec
prkna naklížit.

Ploché spojení s mistrovskou kolíkovaþkou

Na ploché spoje je možno
mistrovskou kolíkovaþku rychle
a obzvlášĢ preciznČ využít.
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Mistrovskou kolíkovaþku nasadit na dĜevČnČ hmoždinky, úhlový doraz k boþní stranČ prkna
nasadit a šroub pevnČ utáhnout.

ObČ prkna upevnit do dílenského stolu, kolíkovaþku pĜes
vodící drážky nasadit a vrtat.

Univerzální kolíkovaþka

Rovové spojování

DĤležité rozmČry pĜi kolíkování
5

2

3

1
4
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Univerzální kolíkovaþka se skládá z kalibrovaných otvorĤ pro vrtání (3) a upínaþe (2). Kalibrovaných otvorĤ jsou dvČ Ĝady pouzder (3) pro 6, 8
a 10 mm kolíky. Pro každou velikost hmoždinek
jsou pĜed pouzdrem odpovídající vodící drážky
(4) k nasazení na hmoždinky. Upínaþ nemá
žádná vrtací pouzdra a slouží výluþnČ k opĜení,
zvláštČ k upevnČní prken. PevnČ upne vrtací kalibrované otvory, kolíkovaþku a prkno upínacími
šrouby (5). Dva variabilní upínací kozlíky (6)
slouží k upnutí druhého prkna. To mĤžete nasadit (þerné objímky) ve dvou smČrech vrtání
vodorovnČ nebo kolmo.

Rohové spojení s univerzální kolíkovaþkou

Oznaþte si všechna dna kĜížkem na hranČ a všechny stranové díly také kĜížkem na
ploše.

Dna upevnČte univerzální kolíkovaþkou na dílenský stĤl a
nasaćte oba upínací kozlíky.

Stranové díly nasaćte do kolíkovaþky a pomocí úhelníku
pĜesnČ na sebe nasaćte a
upevnČte.

KoneþnČ souþasnČ vyvrtejte
otvory ve dnech i stranových
dílech.

Univerzální kolíkovaþku
pĜesuĖte tak, že mohou být
vrtány další otvory. Na závČr
budete mít upínaþ …

… pĜesazený z levé strany na
pravou. Teprve pak kalibrovací
otvory pĜesuĖte na poslední otvor.
9

Univerzální kolíkovaþka

T- a ploché spoje

T-spoje pomocí univerzální kolíkovaþky

K tomuto spojení je tĜeba
nejdĜíve vyvrtat otvory ve
spodních dílech.

Naznaþte odstupy hmoždinek a
upevnČte spodní díl univerzálním kolíkovaþem na dílenský
stĤl.

Po vyvrtání posledního otvoru
pro hmoždinku, pĜesuĖte upínaþ opČt z levé strany na pravou.

Potom se mohou otvory
pĜenést na protikus, nejdĜíve
však potĜete hmoždinky
lepidlem.

Oznaþte si pozice ze spodního
dílu na boþní díl a upevnČte ho
svČrkou.

Odstup mezi spodním dílem
a þarou tužky stanovte podle
záĜezu na boþní stranČ univerzální kolíkovaþky …

Ploché spoje s univerzální kolíkovaþkou

… univerzální kolíkovaþku pĜes
odpovídající vedení na kolíky
nasadit a vrtat. ZávČrem nasazované prkno opČt nalepit.
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S univerzální kolíkovaþkou se
mohou také rychle a preciznČ
pĜední nebo podélné hrany
dvou prken spojit.

ObČ prkna upnout souþasnČ
univerzální kolíkovaþkou. Tím
jsou zaruþeny pĜesnČ odpovídající otvory proti sobČ.

Kolíkovací lišta

Vrtání otvorĤ v þelní hranČ

Kolíkovací lišta
2
3

5

1

4

Kolíkovací lišta se skládá z vodící kolejniþky (1)
s otvory s odstupem 32 mm. Do tČchto otvorĤ
mohou být vrtací sáĖky (2) nasazeny, s osazením
5, 6, 8 nebo 10 mm vrtacími vložkami (3). Tímto
jsou kolíkové a otvorové Ĝady v rozteþi 32 mm
uspoĜádány.S úhlovým dorazem (4) umístČným
vespod profilu je možno nastavit vzdálenost otvorĤ od hrany prkna. Tak jsou nastavitelné vzdálenosti od 12-400 mm (ve 4 mm krocích). Se
stranovým dorazem (5), také vespod umístČným
a ze spodu zasunovaným do otvorĤ je nastaven
zaþátek a konec Ĝady otvorĤ pro hmoždinky.
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Vrtání þelních otvorĤ s kolíkovací lištou

NejdĜíve se naznaþí strany a
boky, aby se pĜedešlo omylu
pĜi vrtání.

ZmČĜte ještČ sílu prkna a na
dorazu kolíkovací lišty tuto
míru nastavte.

Úhlový doraz nastavit na
hodnotu na nejbližší možnou
(napĜ. 19 mm síla dĜeva
nastavte 20 mm).

Kolíkovací lištu vsuĖte pod
desku, vyrovnejte na stĜed a
stranové dorazy na stejné
vzdálenosti v pravo a vlevo
na nejbližší možné …

… pĜed vrtáním desku pevnČ
upnČte. Nakonec nastavte
vrták omezovaþem hloubky
vrtání na sílu dĜeva a délku
kolíkĤ.

Kolíkovací lištu s levým dorazem proti levé hranČ desky
posunout a svČrkou utáhnou.
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Kolíkovací lišta

Rohové a T-spoje

Rohová spojení s kolíkovací lištou

Kolíkovací lištu položte na stranu a levý stranový doraz
posuĖte proti levé hranČ desky.

Potom upevnČte kolíkovací
lištu svČrkou na desku. Dbejte
na to, že vrtací pojezdy …

… v tČch stejných otvorech
kolíkovací lišty zapadnou jako
pĜi vrtání þelní plochy. K tomu
jsou otvory oþíslovány.

T-spoje s kolíkovací lištou
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Kolíkovací lišta se vyznaþuje
vysokou precizností a jednoduchou obsluhou a pĜesné
kolíkovaní je pro zaþáteþníky
dČtská hraþka.

Je-li úhlový doraz nastavený
na 20, musí být od spodní
desky stĜedová linie s odstupem 10 mm narýsována.

Úhlový doraz odstraĖte, kolíkovací lištu usaćte stĜedem
na narýsovanou þáru a vše
utáhnČte.

Pro výrobu vlastního nábytku
nepotĜebujete žádné velké stroje nebo pĜíslušenství. Vrtaþka a
kolíkovací lišta postaþí!

Dejte pozor na to, že vrtané
otvory musí být v tČch stejných místech jako pĜi vrtání
þelních otvorĤ.

Dejte pozor pĜi skládání dílĤ
na jejich správnou pozici.

Kolíkovací lišta

Vrtání Ĝady otvorĤ

Ploché spoje s kolíkovací lištou

Kolíkovací lišta je urþena pĜedevším k plochým spojĤm s
vČtším poþtem kolíkovacích
otvorĤ.

Všechna 32 mm spojení mohou být provedena a zaruþují
vysokou stabilitu spoje.

ObČ desky jednu po druhé s
tím stejným nastavením vrtat
a vše perfektnČ souhlasí.

ěada otvorĤ v odstupu 32 mm s kolíkovací lištou

ěada otvorĤ v odstupu 32 mm
slouží k upevnČní vodícího kování zásuvek, košĤ a držákĤ
polic.

VymČĖte stávající vrací pouzdra za 5 mm pouzdra k vrtání
Ĝad otvorĤ.

Kolíkovací lištu umístČte na
plocho ke hranČ desky a pevnČ
utáhnČte.

Kolíkovací lišta jako vodící pomĤcka

U dlouhých Ĝad dČr pĜesaćte
lištu tak, že její poslední otvor
nasadíte na poslední vyvrtaný
otvor v desce.

Kolíkovací lišta je zhotovena z
vysoce kvalitního alu profilu a
mĤže být použita jako pravítko
…

… pro pĜímoþarou pilku, tužku
nebo Ĝezací nĤž. Stupnice na
pravítku je zvláštČ dobrým pomocníkem.
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Ploché spojovací destiþky

Možnosti využití plochých destiþek

Ploché spojovací destiþky
Jeden z nejlepších objevĤ ve zpracování dĜeva
za posledních 60 let je a zĤstává plochá žlábková fréza. Objevena byla v roce 1955 ve
Švýcarsku nábytkovým misterem Hermannem
Steinerem. Ploché destiþky jsou oválného,
resp. elipsovitého tvaru, 4 mm silné z
pĜíþného dĜeva, urþené pro
nasazení do pĜipravených
žlábkĤ. Díky jejich oválnému tvaru se mohou ve
4 mm silných otvorech
pohybovat a dají se
lépe usadit. To ulehþuje
pĜesné usazení dĜevČných
dílĤ pĜi lepení.

NejvČtší význam je v tom, že lepená plocha destiþek je podstatnČ vČtší než u hmoždinek. Tím je
dáno využití plochých spojovacích destiþek jako
spojĤ enormnČ zatížitelných a pevných pĜi plochých spojích. Vše, co k tČmto
spojĤm potĜebujete, je multifrézka na dĜevo a obvyklou
úhlovou brusku jako pohon
pro 4 mm silný Ĝezací kotouþ. PĜi volbČ úhlové brusky
dbejte na to, aby mČla po obou
stranách závitové otvory pro nasazení multifrézky. Jinak se pro multifrézku hodí témČĜ každá úhlová bruska.

Oblasti využití spojovacích destiþek

Ploché spojovací destiþky jsou na základČ svého
rychlého a mimoĜádnČ precizního použití ideální
jako spojovací metoda v nábytkáĜském prĤmyslu.
AĢ již vyrábíte komplikované vestavČné skĜínČ
(obr. výše) nebo jednoduché …
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… rohové spoje pĜi výrobČ zásuvek (obr. dole)
jde to rychle a jednoduše. ObzvláštČ vhodné jsou
ploché destiþky vhodné ke spojení kosých spojĤ
(obr. nahoĜe) a pro spojování kuchyĖských pracovních desek (obr. dole).

Multifrézka

Rohové spoje

Multifrézka

6

Multifrézka na dĜevo je pĜedĜadný pĜístroj pro úhlovou brusku, po odšroubování upínacích matic a
upínacích pĜírub pĜímo v závitovém otvoru (1)
pootoþením nasazena. Potom se boþní upevĖovací díly frézky (2) pĜiloženými šrouby (3) upevní
na úhlovou brusku. Motor frézky pak roztáþí 4 mm
silnou, tvrdokovem osazenou frézu (4). Fréza se
vysunuje z pĜední drážky na krytu (5). Jak hluboko bude fréza zabírat je možno nastavit omezovaþem (6). MĤže na ní být také upevnČn úhlový
pĜípravek (7) pro 90 a 45 stupĖĤ.

2
1
5

8

4
7

3

Ploché spojovací destiþky
Existují ve tĜech rĤzných velikostech: typ 0, 10 a
20. Které velikosti destiþek pro jakou sílu dĜeva
použít udává následující tabulka:
destiþky typ 0 = 10 – 12 mm síla dĜeva
destiþky typ 10 = 13 – 15 mm síla dĜeva
destiþky typ 20 = od 16 mm síla dĜeva

20

10

0

Velikosti plochých destiþek jsou na omezovaþi
hloubky pĜednastaveny a mohou být otoþením
rychlo nastavení na žádoucí velikost nastaveny.

Rohové spoje s multifrézkou

Oznaþte si desky trojúhelníky
jako boþní nebo spodky.

Podle velikosti desky je nutno
mimo obou krajních, také vyfrézovat otvory pro stĜedové destiþky.

Potom upnČte desku na výšku
do dílenského stolu. Pomocí
úhelníku zkontrolujte pravý
úhel.
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Multifrézka

Boþní díly upnČte na výšku a
vyfrézujte otvory pro destiþky.

T-spoje

Potom horní nebo spodní desky položte na plocho a frézujte
otvory v pĜedních dílech.

Boky a þela jsou pĜi tomto
zpĤsobu teć spojeny a perfektnČ odpovídají.

Spodní díly pak položte
na znaþení a pevnČ upnČte.
Stroj na hranu dĜeva …

… položte a štČrbiny na boþním dílu frézujte. Pak frézku
položte na plocho a frézujte
štČrbiny v pĜedních hranách.

Když pĜi silnČjší desce (18 mm)
leží pĜibližnČ uprostĜed, musí
pod hranou dĜeva být umístČna
destiþka z dĜevotĜísky …

… právČ pĜi frézování protikusu,
napĜ. pĜi 12 mm síle dĜeva, podložte 4 mm silnou deskou.

T-spoje s multifrézkou

Pomocí úhelníku umístČte
spodní díl na boþní a naznaþte
tuto pozici.

Tipy a triky pro multifrézku

Mají-li být spodní díly nebo
soklové lišty výše položeny,
podložte pĜístroj odpovídající
deskou.
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Multifrézka

Ploché a kosé spoje

Ploché spojení s multifrézkou

PĜi spojování kuchyĖských
pracovních desek našroubujte
nejdĜíve dodávaný úhlový doraz.

Pak nasaćte úhlový doraz na
þelní stranu pracovní desky a v
hranČ …

… vyfrézujte 4-5 stČrbin. Tak je
pĜechod obou desek na vrchní
stranČ vždy absolutnČ hladký a
rovný.

Jsou-li všechny rámové lišty na
koso naĜezány, naznaþte jejich
stĜedy.

Lišty pevnČ upnČte a stĜed
dorazu pĜístroje na oznaþený
stĜed lišty nastavte.

Použijte správnou velikost
destiþek. ZvlášĢ malé rámy je
lepší spojovat hmoždinkami.

Mají-li být skĜíĖky jako tato
komoda na koso spojeny je
multifréza právČ to pravé.

Pro pĜesné 45 stupĖové skosení použijte úhlovou zarážku,
jednoduše našroubovatelnou
na pĜístroj.

PĜi lepení kosých spojĤ je
vhodné použít pro jejich
utažení páskové upínaþe.

Kosé spoje s multifrézkou
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Undercover Jig

Princip a oblast využití

Skryté šroubové spojování
Princip spojení u tohoto rychlého, pĜesného a vysoce pevného spojení spoþívá
na šikmo vrtaném slepém otvoru. Tímto mĤže být slepý otvor preciznČ a bez
ujetí vrtáku proveden, s použitím vrtací šablony, do které se vsadí vrták. Špiþka
vrtáku vrtá pĜitom malý vodící otvor pro závit vrutu, zatímco druhý stupeĖ vrtáku za
sebou zanechává vČtší otvor pro možnost zakrytí hlavy šroubu dĜevČnou hmoždinkou. Velkou výhodou proti normálnímu šroubovému spojení je to, že šrouby nejsou
zvenku vidČt.

Oblast použití skrytých šroubĤ

Spojovat

Zesilovat

Skryté šroubové spoje jsou pĜedurþeny nejen
pro výrobu napĜ. skĜíní a regálĤ, ale zvláštČ i pro
výrobu precizních a pevných rámĤ.

Pokud se zásuvka „vikle“ je možno ji v nČkolika
minutých jen dvČma maliþkostmi opČt zpevnit. K
tomu se nemusí navíc tato rozdČlávat.

PĜednosti na první pohled!

Opravovat
Jsou nutné jen dva pracovní kroky k opravČ
rozbité skĜíĖky. K této 5 minut trvající opravČ
není nutno skĜíĖku rozkládat.
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• rychle a jednoduše použitelné
• není tĜeba žádné drahé pĜíslušenství a náĜadí
• spojení normálními bČžnými vruty
• spojení je okamžitČ zatížitelné
• spojení je kdykoliv opČt rozebratelné
• žádné ztrátové þasy jako pĜi užití lepidla
• spoje nejsou zvenþí vidČt
• vrtání je zakryto dĜevČnou hmoždinkou nebo
tmelem a je témČĜ nepostĜehnutelné
• blesková rychlost opravy proti rozebírání rohĤ,
jako napĜ. u skĜíní a zásuvek, které se musely
dĜíve demontovat

Undercover Jig

Kalibrované vrtání

Undercover Jig
Undercover Jig (výraz se do þeštiny nepĜekládá –
þti adrkaver džik) (1) je dodáván kompletnČ až na
vrtaþku a malou svČrku k upevnČní kalibrovaþe.
Obsahuje vše, co je potĜeba ke šroubovému
spojení. Odpovídající stupĖovitý vrták (2) s omezovaþem hloubky (3) a prodloužené šroubovací
hroty (4) k pohodlnému šroubovému spojení –
to vše je v soupravČ. Undercover Jig tak mĤže
použít každý, kdo má vrtaþku nebo aku šroubovák. Navíc je možno spojit jakékoliv dĜevo nebo
desku. Podle sily desky volíme vruty:

1

5

2

4

3

Síla dĜeva

RozmČry vrutu

od 12 mm

4 x 25 mm

od 19 mm

4 x 30 mm

od 27 mm

4 x 40 mm

ab 38 mm

4 x 60 mm

PĜi opravách (napĜ. korpusu skĜínČ opČt spojit
pevnČ všechny strany, viz str. 22) použijte vruty
25 mm dlouhé.

Kompletní nastavení jen ve tĜech krocích

1. zmČĜit tloušĢku dĜeva

2. nastavit tloušĢku dĜeva

3. nastavit hloubku vrtání

Undercover Jig mĤže být nastaven na rĤzné síly dĜeva.
Proto nejdĜíve na stupnici na
boku pĜístroje zmČĜte šíĜku
spojovaných dílĤ.

Na stupnici na druhé stranČ
pĜístroje jsou znaþeny tloušĢky
dĜeva 12, 19, 27 a 38 mm. Stisknutím pĜestavovacího tlaþítka
mĤžete þerné vrací drážky – s
integrovanými vrtacími pouzdry
– nastavit na jednu z uvedených hodnot.

Otoþte pĜístroj a vložte vrták
tak hluboko do pravého vrtacího pouzdra až velký vrtací
stupeĖ na vrtáku (þervená
šipka) odpovídá vyznaþené
odpovídající tloušĢce dĜeva.
Na této pozici pak nasaćte
omezovaþ hloubky vrtání.
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Undercover Jig

Rohové, T- a ploché spoje

Rohové spoje
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Undercover Jig položte na
desku tak, že svým dorazem
leží na hranČ desky. Desku a
pĜístroj svČrkou upevnČte na
dílenský stĤl a stupĖovitým
vrtákem vrtejte až k omezovaþi
hloubky. Pohybujte pĜitom vrtákem lehce tam i zpČt, þímž
dobĜe odvedete hobliny.

Potom oba díly pĜiložte pĜesnČ
na sebe a zafixujte svČrkou. ýím
více pĜesnČji budou na sebe
díly pĜiloženy, tím pĜesnČjší je
pozdČjší rohové spojení. Dále
nasaćte prodloužený šroubovací hrot do aku šroubováku a
odpovídajícím vrutem spojte
(viz tabulka na str. 19).

T-spoje

Ploché spoje

PĜi T-spojích se vrtá stejnČ tak
jako u rohového spojení. ZávČrem se jednoduše vrtaná deska svČrkou spojí v požadované
pozici s protikusem a oba díly
se odpovídajícími vruty spojí.
Pokud se nebude spoj již demontovat, je možno oba díly i
souþasnČ pĜilepit.

Také pro ploché spoje je skryté
šroubování rychlou a extrémnČ
pevnou alternativou. U obrazových rámĤ nebo krytĤ topných
tČles nevadí spoje na zadní
stranČ. Ale i pĜi tomto vrtání lze
odpovídajícím barevným tmelem nebo hmoždinkami spoje
zakrýt.

SamozĜejmČ je také možné desku s vyvrtanými otvory našroubovat zvenþí. Tak mĤžete vždy
podle pracovní situace zvolit
nejlevnČjší metodu. PĜi skrytém
šroubovém spojení se vrtá
pouze ta deska, která se nasazuje hranou proti protČjší desce.

DĤležité je, a je jedno u jaké
spojení právČ dČláte, že nástroj
musí být pevnČ a pĜesnČ upevnČn svČrkou a tím nemohou
vruty „uhnout“. ýím pĜesnČji a
peþlivČji je pĜipravíte, tím
perfektnČjší spoje dostanete.

Undercover Jig

Kosé a rámové spojení

Zhotovení kosého spoje

Kosé plochy perfektnČ spojit
vyžaduje již umČní, i když s
Undercover Jig se to podaĜí
napoprvé. K tomu je nutno desku upevnit na pracovní stĤl a
vytvoĜit pĜesné a bezškvírové
spojení.

Jedna z kosých desek bude upnuta na dílenský stĤl s pĜípravkem. Z dĤvodĤ stability a proto,
aby se kosý spoj nekroutil, budou vrtány vždy dva otvory. PĜi
zvlášĢ malých rámech vrtejte
pouze jeden otvor a spojení
lepte.

Výroba rámu

Obrazové rámy nebo také kryty
ústĜedního topení, u kterých je
vidČt jen pĜední strany jsou perfektní pro použití Undercover
Jig. Poté co v obou šikmých
rámových dílech byly dva otvory vyvrtány, mĤže se rám svČrkou spojit a dvČma vruty trvale
a extrémnČ pevnČ spojit.

Také pĜi kosém spojení záleží
na tom, jak pĜesnČ oba díly upnete. Desky nesmí v žádném
pĜípadČ sklouznout. Výsledkem
bude perfektní a navíc „neviditelné spojení, tak jako každé
jiné kolíkové spojení.

Police regálu spojovat

Je jedno jakou formu rám nebo
roh rámu má, je možné jej
Undercover Jig jednoduše a
rychle vruty do dĜeva spojit.
Protože nepotĜebujete žádné
speciální vruty, mĤžete tyto
bČžné koupit v každém baumarktu.

Také police regálu je také možno
z vnitĜní strany pĜišroubovat a
není již nutné, tak jako dosud,
pĜišroubovávat regál z vnČjší
strany.
DĤležitý bezpeþnostní tip:
nČkteré dČti využívají rády
regál jako žebĜík a proto
nemají být police do regálu jen
položeny, ale sešroubovány s
boþními stČnami – to je jasná
práce pro Undercover Jig!

21

Undercover Jig

Opravy

Opravy s Undercover Jig

PĜi všech opravách se pracuje bez pĜedního dorazu, protože se díly nerozdČlávají ale pracuje
se s již spojenými. Z tČchto dĤvodĤ je možno
doraz otoþením vyjmout, tak že již na pĜípravku
není žádná dorazová hrana.

Také zásuvky není nutno kompletnČ rozdČlávat
pĜi opravČ. Staþí, že Undercover Jig s vytoþeným
dorazem upevníte do opravovaného rohu a vyvrtáte dva otvory. Potom odpovídajícím vrutem
rohový díl stáhnete.

Opravy skĜíní

Doraz na Undercover Jig je odstranČn a mĤžete
„rozviklané“ skĜínČ opČt pevnČ spojit, aniž by
bylo nutno skĜíĖ rozdČlávat. PĜípravek upevnČte
ze spodu. PĜi této opravČ je nutno použít pouze
vruty 25 mm dlouhé.
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Nakonec nasaćte do vyvrtaných otvorĤ vruty
odpovídající délky a s prodlouženým vrtacím
hrotem pevnČ sešroubujte. Tím bude bok automaticky pĜitažen k vodorovné desce a obČ
budou vypadat jako perfektní skĜíĖ.

DĜevČné zátky

Malí pomocníci – velký užitek

DĜevČné zátky
Pod názvem produktu „dĜevČné zátky“ se skrývá malý a tuctový pomocník s velkým úþinkem. Jde-li pak o to, zakrýt díry po sucích nebo
nepČkné otvory po šroubech skrýt, jsou tyto tenké kruhové destiþky
z borového dĜeva rychlé a nekomplikované Ĝešení. K tomu mĤžete využít prĤmČry destiþek 15, 20, 25, 30, 35 a 40 mm, ale i
k mnoha jiným pĜípadĤm. Jako jeden z pĜíkladĤ je možno zátky
použít jako náhradu koleþek pĜi výrobČ dČtských hraþek.

Použití a oblasti využití destiþek
Použití
Kónusové dĜevČné zátky se využívají pĜedevším
do otvorĤ vrtaných pomocí vrtaþkového stojanu
a forstnerova vrtáku podle prĤmČru destiþek.
Vrtaþkový stojan pak zaruþuje nejen kolmost
vrtání ale i jeho hloubku. Je-li deska pĜíliš velká,
nabízí se „tec-mobil“ mobilní upínaþ vrtaþky od
wolfcraft® jako mobilní vrtaþkový stojan, který má
stejné výhody jako pevný vrtaþkový stojan.

Otvory po sucích
ZvláštČ ve smrku nebo borovici je podle jejich
kvality obþas mnoho sukĤ. Tyto vypadané a již
ve dĜevČ nedržící suky se dají nahradit destiþkami, které jsou trošku vČtší než byl suk. K tomu
pĜidejte trošku lepidla do vyvrtaného otvoru a
destiþku zaklepejte kladivem do dĜeva. Po zaschnutí lepidla se plocha hladce pĜebrousí.

Skrýt hlavy šroubĤ
Pokud chcete skrýt hlavy šroubĤ destiþkami, je
nutno nejdĜíve vyvrtat odpovídající slepé otvory
odpovídající prĤmČru destiþek a to pĜedtím, než
vruty pĜišroubujete. Potom co jsou šrouby našroubované, mĤžete destiþky s troškou lepidla zatlouct a po zaschnutí lepidla bruskou pĜebrousit
tuto plochu.
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Všechny výrobky v pĜehledu
Kolíkové spojování
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4642 000*

1 Sada Undercover Jig Undercover Jig, stupĖovitý vrták, hloubkový
doraz, dĜevČné kolíky, šrouby do dĜeva

2933 000

1 StupĖovitý vrták +
hloubkový doraz

pro Undercover Jig

2928 000*

12 Speciální dĜevČné
kolíky

pro Undercover Jig

2939 000*

30 Dlouhé dĜevČné
kolíky

buk, Ø 9,5 x 40 mm, pro Undercover Jig

3750 000*

1 Univerzální
kolíkovaþka

dĜevČné kolíky, vrták Ø 8 mm
+ hloubkový doraz ke kolíkovému
spojování o Ø 6, 8, 10 mm

4640 000

1 Mistrovská
kolíkovaþka

Ø 6, 8, 10 mm

4645 000*

1 Startovní sada ke
kolíkování v kufru

mistrovská kolíkovacka, dĜevČne koliky,
vrtaky do dĜeva, oznaþovaþe, omezovaþ
hloubky vrtani, lepidlo na dĜevo

4650 000

1 Kolíkovací lišta

Ø 5, 6, 8, 10 mm

2905 000* 200
2906 000* 50
2907 000* 150
2908 000* 40
2909 000* 120
2910 000* 30

Dlouhé dĜevČné kolíky
Dlouhé dĜevČné kolíky
Dlouhé dĜevČné kolíky
Dlouhé dĜevČné kolíky
Dlouhé dĜevČné kolíky
Dlouhé dĜevČné kolíky

buk, Ø 6 x 30 mm
buk, Ø 6 x 30 mm
buk, Ø 8 x 40 mm
buk, Ø 8 x 40 mm
buk, Ø 10 x 40 mm
buk, Ø 10 x 40 mm

2730 000
2731 000
2732 000
2733 000

3
1
1
1

Kolíkovací vrtáky
Kolíkovací vrtáky
Kolíkovací vrtáky
Kolíkovací vrtáky

s vystĜećovací špiþkou + hloubkový doraz Ø 6, 8, 10 mm
s vystĜećovací špiþkou + hloubkový doraz Ø 6 mm
s vystĜećovací špiþkou + hloubkový doraz Ø 8 mm
s vystĜećovací špiþkou + hloubkový doraz Ø 10 mm

2751 000

3 Hloubkové dorazy

Ø 6, 8, 10 mm

2911 000
2912 000
2913 000

4
4
4

Oznaþovaþe
Oznaþovaþe
Oznaþovaþe

Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm

2916 000*

1

2917 000*

1

2918 000*

1

Kolíkovací sada
Ø 6 mm
Kolíkovací sada
Ø 8 mm
Kolíkovací sada
Ø 10 mm

s ¿xaþními kolíky, vrták do dĜeva, hloubkový
doraz, dĜevČné kolíky Ø 6 x 30 mm
s ¿xaþními kolíky, vrták do dĜeva, hloubkový
doraz, dĜevČné kolíky Ø 8 x 40 mm
s ¿xaþními kolíky, vrták do dĜeva, hloubkový
doraz, dĜevČné kolíky Ø 10 x 40 mm

Všechny výrobky v pĜehledu
Plošné kolíkové spojování
2920 000

1 Multifréza na dĜevo
(CE)

2921 000*
2922 000*
2923 000*
2949 000*
2924 000

50
50
50
150

spojovacích destiþek
spojovacích destiþek
spojovacích destiþek
spojovacích destiþek

1 HM-kotouþová fréza

na úhlovou brusku se závitem M-14
ý. 0
ý. 10
ý. 20
ý. 10
a Multifrézu na dĜevo 2920 000,
Ø 100 mm

Kónusové destiþky
2940 000
2941 000
2942 000
2943 000
2944 000
2945 000

50
40
20
10
10
8

Kónusových destiþek
Kónusových destiþek
Kónusových destiþek
Kónusových destiþek
Kónusových destiþek
Kónusových destiþek

Ø 15 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 35 mm
Ø 40 mm

* Naše výrobky ze dĜeva mají certifikaci FSC a splĖují všechny minimální
požadavky. Veškeré informace o FSC certifikátu naleznete na www.fsc.org.
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Poznámky
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Poznámky
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