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wolfcraft®-ABC poáączeĔ
w drewnie
KaĪdemu, kto juĪ kiedyĞ áączyá deski za pomocą
okrągáych koáków meblowych bez pomocy dodatkowych narzĊdzi, nie jest z pewnoĞcią obca peána
napiĊcia chwila, gdy deski zostają ze sobą zestawione i nadszedá moment, by odpowiedzieü sobie
na zasadnicze pytanie: bĊdzie pasowaü, czy nie?
PrawdopodobieĔstwo prawidáowego záączenia desek
przy uĪyciu koáków bez zastosowania odpowiednich
narzĊdzi jest porównywalne z trafieniem szóstki w
Lotto. Z tego powodu firma wolfcraft® juĪ od dziesiĊcioleci zajmuje siĊ rozwojem i produkcją narzĊdzi
umoĪliwiających doskonaáe i dopasowane áączenie
koákami. Nasze narzĊdzia są nie tylko dokáadne,
lecz równieĪ wyjątkowo áatwe w obsáudze.
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Niniejszy informator powastaá z myĞlą o tym, by przekonaü PaĔstwa, Īe obsáuga narzĊdzi naszej firmy
jest wyjątkowo prosta. Na ponad 25 stronach przedstawione zostaáy krok po kroku wszelkie informacje
niezbĊdne do wykonania poáączeĔ w drewnie. Liczne
zdjĊcia, wskazówki i triki dotyczące korzystania z
poszczególnych narzĊdzi czynią z tego poradnika
idealne kompendium wiedzy. Niewątpliwie powinien
on znaleĨü siĊ w kaĪdym warsztacie domowym i stanowiü fachowe Ĩródáo wiedzy jeĞli zajdzie potrzeba
wykonania okreĞlonego projektu lub naprawy. Mamy
nadziejĊ, Īe poradnik pozwoli PaĔstwu zdobyü wiedzĊ,
umoĪliwiająca fachowe wykonywanie poáączeĔ w
drewnie.
Wszystkim majsterkowiczom i czytelnikom niniejszego poradnika Īyczymy duĪo przyjemnoĞci
i powodzenia przy wykonywaniu poáączeĔ w
drewnie z wykorzystaniem produktów wolfcraft®.
wolfcraft® GmbH

Wyáączenie odpowiedzialnoĞci:

© 2014 by wolfcraft® GmbH
Wolff-Straße, 56746 Kempenich
Wszelkie prawa zastrzeĪone. Publikacja chroniona
prawami autorskimi. KaĪde wykorzystanie, za wyjątkiem
przewidzianych przez prawo, wymaga uzyskania
pisemnej zgody autora.
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Opisane metody, techniki, propozycje i zalecenia zostaáy
starannie opracowane i osobiĞcie wypróbowane przez autora.
Autor nie moĪe jednak udzieliü gwarancji na ich dziaáanie
w kaĪdym przypadku. OdpowiedzialnoĞü autora oraz ¿rmy
wolfcraft® za szkody osobiste i w mieniu jest wyáączona.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian zdjĊü,
kolorów, wymiarów, wag oraz wszelkich zmian technicznych
prezentowanych w poradniku produktów.
Papier wykonany z surowców niewybielanych chlorem.

WstĊp

Poáączenia w drewnie

àączenie drewna
Gdy zachodzi potrzeba wykonania w szybki i áatwy
sposób regaáu na zapasy do piwnicy, najczĊĞciej
siĊgamy po wkrĊtarkĊ akumulatorową i odpowiednie wkrĊty do páyt wiórowych. Jednak mebel,
którego jakoĞü wykonania w zupeánoĞci wystarcza do piwnicy, rzadko kiedy moĪemy wykorzystaü równieĪ w domu. KtóĪ chciaáby, aby gáówki
wkrĊtów byáy widoczne na Ğciankach regaáu?
Wprawdzie istnieje moĪliwoĞü wypeánienia otworów masą maskującą lub szpachlową, lecz
rozwiązanie to nie pozwoli na uzyskanie odpowiednio estetycznego wyglądu mebla. Najlepszy
efekt uzyskamy stosując moĪliwie jak najmniej
widoczne czy teĪ dekoracyjne rodzaje poáączeĔ.
Rozwiązania w tym zakresie przedstawiamy
PaĔstwu na kolejnych stronach niniejszego
poradnika.

Dekoracyjne i niewidoczne poáączenia w drewnie
Poáączenia koákami meblowymi
Najbardziej znanym rodzajem „niewidocznego”
poáączenia w drewnie jest poáączenie za pomocą
okrągáych koáków. PowszechnoĞü tej metody wynika gáównie z faktu, Īe do jej wykonania potrzebne są jedynie wiertarka oraz odpowiednie wiertáo
do drewna. Oba narzĊdzia znajdziemy niemal w
kaĪdym gospodarstwie domowym, nic wiĊc dziwnego, Īe kaĪdy majsterkowicz ma juĪ z pewnoĞcią pewne doĞwiadczenie w áączeniu drewna tą
metodą.

Poáączenia lamelkami
Mniej znane jest áączenie drewna przy uĪyciu
lamelek. Ten rodzaj áączenia ma jednak zdecydowaną przewagĊ nad poáączeniami koákowymi.
W przeciwieĔstwie do koáków meblowych, owalna forma páytek lamelkowych pozwala na przesuwanie áączonych elementów wzglĊdem siebie.
Szybkie i áatwe sposoby wykonania poáączeĔ
tego rodzaju przedstawione zostaáe na stronach
14-17.
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Poáączenia koákami meblowymi

Obszary zastosowaĔ koáków

Koáki meblowe
Drewniane deski są najczĊĞciej áączone za pomocą
koáków meblowych. Okrągáe koáki są przewaĪnie
wykonane z drewna bukowego i oferowane w
róĪnych Ğrednicach i dáugoĞciach. Na powierzchni
koáków znajdują siĊ niewielkie, wzdáuĪne rowki
zwane równieĪ Īáobieniami. Wykonując poáączenie, koáek umieszcza siĊ we wczeĞniej wywierconym otworze. Mocowanie w drewnie staje siĊ
solidniejsze po dodaniu kleju stolarskiego. Klej umieszcza siĊ w otworze a
nastĊpnie wciska koáek. Klej zostaje
wypchniĊty wzdáuĪ rowków wokóá
koáka czyniąc poáączenie bardziej
trwaáym.
Drewniane koáki są z powodu
ich wzdáuĪnych rowków czy
teĪ ĪáobieĔ czĊsto nazywane
koákami ryflowanymi i nie
moĪna ich myliü z konwencjonalnymi
koákami gáadkimi. UĪywanie koáków gáadkich zamiast ryflowanych nie jest zalecane ze wzglĊdu
na brak wáaĞnie tych rowków. Podczas áączenia
koákami gáadkimi klej wciska siĊ gáównie gáĊboko
w wywiercony otwór zamiast przylegaü do powie-

rzchni koáka na caáej jego dáugoĞci. KaĪdy stolarz
uĪywa koáków meblowych, kiedy chce poáączyü
drewniane czĊĞci moĪliwie szybko, nieskomplikowanie i bardzo trwale. TakĪe majsterkowicz moĪe
stosowaü tĊ najbardziej efektywną metodĊ
áączenia. Warto wspomnieü, Īe koáki mogą byü
montowane w sposób widoczny lub niewidoczny.
Podczas gdy nawet niewprawny majsterkowicz od razu uzyskuje dobre efekty przy
wykonywaniu widocznych poáączeĔ koákowych, niewidoczne áączenia
drewnianych czĊĞci za pomocą
okrągáych koáków wydają siĊ
znacznie trudniejsze do
osiągniĊcia. Tu obie drewniane
czĊĞci muszą byü nawiercone od
wewnątrz, a wywiercone otwory powinny leĪeü dokáadnie naprzeciw siebie.
Rzadko moĪna osiągnąü poĪądaną dokáadnoĞü
wierceĔ, uĪywając oáówka i calówki do zaznaczenia punktów wiercenia. Dlatego teĪ przy wykonywaniu tego typu poáączeĔ warto posáuĪyü siĊ
specjalnymi pomocami/szablonami do poáączeĔ
koákowych.

Miejsca zastosowania koáków
Poáączenia naroĪnikowe oraz typu T:
Za pomocą tych dwóch rodzajów poáączeĔ moĪna
skonstruowaü niemal kaĪdą szafĊ. Dlatego teĪ
przy skáadaniu mebli najbardziej odpowiednie
okazują siĊ koáki okrągáe. Czy to w krzesáach,
stoáach czy w szafach jako elementy áączące,
wszĊdzie znajdują siĊ koáki a kaĪde takie poáączenie da siĊ sklasyfikowaü jako naroĪnikowe
(górne kóáko na rysunku), lub typu T (dolne
kóáko).

Poáączenia czoáowe:
Koákami meblowymi moĪna takĪe przedáuĪaü
deski w páaszczyĨnie lub áączyü je pod kątem,
jako ramy. TakĪe wzmocnienie skosu ramy
obrazu jest dobrym przykáadem zastosowania
koáków okrągáych.
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Tego PaĔstwu potrzeba
przy áączeniu koákami

NarzĊdzia do poáączeĔ koákowych

àączenie koákami – przyrządy i osprzĊt

Przyrząd do poáączeĔ koákowych to niezastąpiony
„pomocnik” przy wykonywaniu szybkich a zarazem
dokáadnych poáączeĔ w drewnie. Gáówne zalety
przyrządu to znakomita precyzja i dziecinnie áatwa
obsáuga niezaleĪnie od rodzaju wykonywanego
áączenia (naroĪnikowego, typu T, czoáowego).

Uniwersalny przyrząd do poáączeĔ koákowych
pozwala na uzyskanie szczególnie wysokiej
precyzji przy tego typu áączeniach, poniewaĪ
mocowany jest wáasnym elementem mocującym
z jednej strony do stoáu roboczego, z drugiej zaĞ
do obrabianego przedmiotu.

Listwa do poáączeĔ koákowych to narzĊdzie
bardziej wszechstronne. Oprócz áączenia koákami moĪe byü wykorzystywana do wiercenia otworów w rzĊdach. Dodatkowo profil aluminiowy
listwy moĪna wykorzystaü jako liniaá lub prowadnicĊ przy pracy wyrzynarką.

OsprzĊt do áączenia koákami: okrągáe koáki o
standardowych Ğrednicach 6, 8 i 10 mm, odpowiednie wiertáa do drewna z ogranicznikiem
gáĊbokoĞci wiercenia oraz odpowiednie znaczniki stanowią najwaĪniejszy osprzĊt do áączenia
koákami.

ElektronarzĊdzia do áączenia koákami
Do áączenia koákami nie są potrzebne Īadne
drogie elektronarzĊdzia. Poza wyĪej wymienionymi i pokazanymi pomocami w zupeánoĞci
wystarczy wiertarka lub wkrĊtarka akumulatorowa. WkrĊtarka ma tĊ zaletĊ, Īe jest z reguáy
nieco lĪejsza od wiertarki a przy wierceniu nie
przeszkadza zwisający kabel. W przypadku
wkrĊtarki akumulatorowej naleĪy zwróciü uwagĊ
przede wszystkim na to, aby wkrĊcaü/wierciü
na drugim, najszybszym biegu i aby wyáączyü
regulacjĊ momentu obrotowego, wzglĊdnie
nastawiü przeáącznik na symbol wiercenia.
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Podstawowe informacje

Wskazówki i triki

WaĪne pomiary przy áączeniu koákami
Ø Koáka

12 – 14 mm

6 mm

15 – 18 mm

8 mm

19 – 30 mm

10 mm

ĝrednica koáka powinna wynosiü miĊdzy 2/5 a 3/5 gruboĞci
drewna. NajczĊĞciej wystĊpujące gruboĞci drewna oraz pasujące do nich Ğrednice koáków
znajdziecie PaĔstwo w powyĪszej tabeli.

Przy poáączeniach naroĪnikowych
oraz poáączeniach typu T otwory
w drewnianych powierzchniach moĪna wierciü jedynie do gáĊbokoĞci
odpowiadającej maksymalnie 2/3
gruboĞci drewna. ResztĊ koáka, zostawiając 2 – 3 mm przestrzeni na
klej, montuje siĊ w przeciwlegáej
powierzchni czoáowej deski. NaleĪy
zatem pamiĊtaü, Īe przy tego typu
poáączeniach trzeba zawsze, z
pomocą ogranicznika gáĊbokoĞci
wiercenia, ustawiü dwie gáĊbokoĞci. Przykáad: przy gruboĞci drewna wynoszącej 18 mm i koákach o
dáugoĞci 40 mm naleĪy w jednej
powierzchni wywierciü otwór o gáĊbokoĞci 12 mm, w przeciwlegáej
zaĞ powierzchni czoáowej o gáĊbokoĞci 28 mm plus 2 mm przestrzeni na klej – áącznie 30 mm.

Przy poáączeniach czoáowych
otwory pod koáki wierci siĊ w
kaĪdej z desek do poáowy dáugoĞci koáka plus okoáo 2 mm
przestrzeni na klej.

Znaczniki do koáków

WáaĞciwe klejenie áączeĔ koákowych

Znaczniki do koáków stanowią
duĪą pomoc w wyznaczaniu
punktów wiercenia przeciwlegáych otworów. Po wywierceniu
otworów pod koáki w pierwszej
z mocowanych powierzchni,
umieszcza siĊ w nich znaczniki
a nastĊpnie caáoĞü przykáada do
drugiej, áączonej powierzchni.
W ten sposób znaczniki precyzyjnie wyznaczają punkty wierceĔ przeciwlegáych otworów.
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GruboĞü
drewna

Prawidáowe wiercenie otworów pod poáączenia koákowe
1. Przed uruchomieniem wiertarki
zawsze naleĪy najpierw wprowadziü wiertáo do tulei wiertniczej.
2. W trakcie wiercenia, wiertáo
naleĪy prowadziü prostopadle,
bez napierania na boki tulei
wiertniczej.
3. W trakcie wiercenia naleĪy
poruszaü wiertáem do przodu
i do tyáu aby usprawniü
odprowadzanie wiórów.

Koáki naleĪy zawsze najpierw
kleiü w nawiertach czoáowych i
uwaĪaü, aby wystawaáy maksymalnie na 2/3 gruboĞci drewna.

Klej naleĪy naáoĪyü nie tylko do
otworów pod koáki, ale takĪe na
powierzchnie czoáowe desek
poprzecznych, co dodatkowo
zwiĊkszy wytrzymaáoĞü poáączenia.

Przyrząd do poáączeĔ koákowych

Poáączenia naroĪnikowe

Przyrząd do poáączeĔ koákowych – mistrz w áączeniu koákami
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To urządzenie moĪe byü wykorzystywane do
obrabiania desek o gruboĞci do 30 mm. Deska
w czasie koákowania powierzchni czoáowej jest
zaklinowana pomiĊdzy bolcami centrującymi (1),
dziĊki czemu otwory pod koáki znajdują siĊ
zawsze dokáadnie w Ğrodku krawĊdzi. Wiertáo
wprowadza siĊ przez trzy stalowe tuleje (2) o

rozmiarach 6, 8 i 10 mm. ĝrodek tulei jest dodatkowo oznakowany (3) na bocznych Ğciankach
przyrządu. Do jednoczesnego spasowania otworów przeciwlegáych sáuĪą trzy rowki prowadzące
(4). Ruchomy ogranicznik (5) jest regulowany za
pomocą Ğruby mocującej (6).

Wykonywanie nawiertów czoáowych z uĪyciem przyrządu do poáączeĔ koákowych

Ustawiamy ogranicznik gáĊbokoĞci wiercenia na
wiertle, uwzglĊdniając gruboĞü deski i dáugoĞü
koáka.

Nakáadamy przyrząd na przednią krawĊdĨ i ustawiamy deskĊ tak, aby zaklinowaü ją pomiĊdzy
bolcami centrującymi.

Poáączenia naroĪnikowe z uĪyciem przyrządu do poáączeĔ koákowych

JeĞli chcemy wykonaü poáączenie naroĪnikowe,
musimy najpierw nawierciü otwory czoáowe (patrz
powyĪej).

Przed nawierceniem otworów przeciwlegáych
naleĪy zamontowaü koáki w otworach czoáowych,
uĪywając przy tym kleju.
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Przyrząd do poáączeĔ koákowych

W celu nastawienia ogranicznika pod konkretny koáek naleĪy
odkrĊciü ĞrubĊ mocującą i wáoĪyü koáek do stalowej tulei bĊdącej elementem urządzenia.

Poáączenia typu T i poáączenia czoáowe

NastĊpnie przesunąü ogranicznik w kierunku deski i zabezpieczyü go dokrĊcając ĞrubĊ
mocującą. Teraz ogranicznik
jest nastawiony dokáadnie na
Ğrodek koáka/deski.

NastĊpnie naleĪy naáoĪyü deskĊ
czoáową z koákami, na deskĊ,
która bĊdzie nawiercana i ustawiü przyrząd tak, aby koáki wsunĊáy siĊ w rowki prowadzące.
W tym momencie ruchomy
ogranicznik styka siĊ mocno z
krawĊdzią dolnej deski.

Poáączenia typu T z uĪyciem przyrządu do poáączeĔ koákowych

40
mm

W przypadku tworzenia poáączeĔ w ksztaácie litery T (np.
póáki) przyrząd uĪywany jest
bez kątowego ogranicznika.

Zaznaczyü Ğrodek deski poprzecznej na desce bocznej i zamocowaü nieruchomo deskĊ poprzeczną w odstĊpie 40 mm.
NastĊpnie ...

... naáoĪyü przyrząd tak, aby
koáki wsunĊáy siĊ w rowki prowadzące, wywierciü otwory i
skleiü deski.

Poáączenia czoáowe z uĪyciem przyrządu do poáączeĔ koákowych

Przyrząd do poáączeĔ koákowych daje takĪe moĪliwoĞü szybkiego tworzenia bardzo precyzyjnych poáączeĔ czoáowych.

8

NaáoĪyü przyrząd na koáek.
Przesunąü ogranicznik kątowy
w kierunku boku deski i dokrĊciü ĞrubĊ.

Obydwie deski zamocowaü w
stole roboczym. NaáoĪyü przyrząd tak, aby koáki wsunĊáy
siĊ w rowki prowadzące i wywierciü otwory.

Uniwersalny przyrząd do poáączeĔ koákowych

Poáączenia naroĪnikowe

WaĪne pomiary podczas áączenia koákami
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Uniwersalny przyrząd do poáączeĔ koákowych
skáada siĊ z szablonu do wiercenia (1) oraz zacisku do desek (2). Szablon do wiercenia zawiera dwa rzĊdy tulei wiertniczych (3) dla koáków o
rozmiarach 6, 8 i 10 mm. KaĪdemu rozmiarowi
koáka odpowiada wáaĞciwy rowek prowadzący (4)
sáuĪący uchwyceniu zamontowanych koáków.
Zacisk do desek nie ma Īadnych tulei wiertniczych
i sáuĪy jedynie do podparcia wzglĊdnie zamocowania desek. Szablon do wiercenia, zacisk do
desek i deskĊ mocuje siĊ Ğrubami mocującymi (5).
Dwa regulowane zaciski (6) sáuĪą do mocowania
drugiej z áączonych desek. Dodatkowo mogą one
zostaü wáoĪone w dwa otwory (oznaczone na
zdjĊciu czarnymi strzaákami) i mocowaü deski w
pionie lub w poziomie.

Poáączenia naroĪnikowe z uĪyciem uniwersalnego przyrządu do poáączeĔ koákowych

Wszystkie deski poprzeczne sugerujemy oznaczyü na krawĊdziach krzyĪykiem. RównieĪ
Ğciany boczne naleĪy oznakowaü krzyĪykiem umieszczając
go na powierzchni drewna.

DeskĊ poprzeczną przykrĊciü
do stoáu roboczego za pomocą
przyrządu i zamocowaü oba
regulowane zaciski.

UmieĞciü Ğcianki boczne w
przyrządzie. Korzystając z
kątownika ustawiü krawĊdzie
drewna dokáadnie wzglĊdem
siebie i unieruchomiü.

NastĊpnie nawierciü otwór czoáowy w desce poprzecznej oraz
wykonaü otwór w Ğciance bocznej.

Przyrząd przesunąü tak, aby
byáo moĪliwe wywiercenie
otworu pod kolejny koáek. Na
koniec zacisk do desek przeáoĪyü z...

... lewego naroĪnika do prawego. Dopiero wówczas przeáoĪyü szablon do wiercenia
w celu wykonania ostatniego
otworu.
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Uniwersalny przyrząd do poáączeĔ koákowych

Poáączenia typu T
i poáączenia czoáowe

Poáączenia typu T z uĪyciem uniwersalnego przyrządu do poáączeĔ koákowych

Aby wykonaü poáączenia typu
T, naleĪy najpierw nawierciü
otwory czoáowe w desce poprzecznej.

Zaznaczyü odstĊpy miĊdzy
koákami i przymocowaü deskĊ
poprzeczną do stoáu roboczego
za pomocą przyrządu.

Celem wywiercenia ostatniego
otworu pod koáek, naleĪy ponownie przeáoĪyü zacisk do desek
z lewej strony na prawą.

Aby odwzorowaü otwory na
przeciwlegáej desce, naleĪy
najpierw wkleiü koáki.

NatĊpnie naleĪy zaznaczyü pozycjĊ deski poprzecznej na Ğciance
bocznej i przymocowaü deskĊ
poprzeczną za pomocą zacisku.

OdstĊp pomiĊdzy deską poprzeczną i narysowaną linią
okreĞla naciĊcie z boku przyrządu ...

Poáączenia czoáowe z uĪyciem uniwersalnego
przyrządu do poáączeĔ koákowych

... Przyrząd naáoĪyü tak, aby
koáki wsunĊáy siĊ w rowki prowadzące i wywierciü otwory.
NastĊpnie moĪna skleiü deski.
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Z pomocą uniwersalnego
przyrządu do poáączeĔ
koákowych mogą PaĔstwo
takĪe szybko i precyzyjnie
áączyü ze sobą czoáowe i
wzdáuĪne krawĊdzie desek.

Obydwie deski są mocowane
jednoczeĞnie w przyrządzie.
W ten sposób zagwarantowane
jest dokáadne dopasowanie
przeciwlegáych otworów.

Listwa do poáączeĔ koákowych

Nawierty czoáowe

Listwa do poáączeĔ koákowych
2
3

5

1

4

5

Listwa do poáączeĔ koákowych skáada siĊ z szyny
prowadzącej (1) z otworami zatrzaskowymi w
odstĊpie 32 mm. W tych otworach moĪna zablokowaü suwak wiertniczy (2), który jest wyposaĪony w jedną z tulei wiertniczych (3) dostĊpnych
w rozmiarach 5, 6, 8, 10 mm. DziĊki temu moĪliwe jest montowanie koáków i nawiercanie szeregowe otworów w odstĊpach 32 mm. Ustawienie
odstĊpu pomiĊdzy otworami i krawĊdzią deski
jest moĪliwe dziĊki ogranicznikom kątowym (4),
które wsuwa siĊ pod profil. MoĪna ustawiü odstĊpy od 12 do 40 mm (regulacja co 4 mm). Początek i koniec rzĊdu koáków okreĞla siĊ za pomocą
ograniczników bocznych (5), które takĪe wsuwa
siĊ pod profil i blokuje od spodu w otworach zatrzaskowych listwy.

Nawierty czoáowe z uĪyciem listwy do poáączeĔ koákowych

Najpierw naleĪy oznaczyü elementy pionowe i poziome, aby
uniknąü przypadkowej zamiany
w czasie wiercenia.

NastĊpnie prosimy zmierzyü
gruboĞü páyt drewnianych, aby
odpowiednio ustawiü ograniczniki listwy.

Ogranicznik kątowy nastawiü
na wartoĞü, która jest najbliĪsza gruboĞci drewna (np. przy
gruboĞci drewna równej 19 mm
nastawiü ogranicznik na 20).

ListwĊ uáoĪyü centralnie pod
deską. Boczne ograniczniki
zamocowaü z lewej i prawej
strony w otworach moĪliwie
najbliĪszych krawĊdzi deski.

W dalszej kolejnoĞci ustawiü
na wiertle ogranicznik gáĊbokoĞci wiercenia uwzglĊdniając
gruboĞü drewna i dáugoĞü
koáka.

ListwĊ dosunąü lewym ogranicznikiem do lewej krawĊdzi
deski i zamocowaü Ğciskiem
Ğrubowym.
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Listwa do poáączeĔ koákowych

Poáączenia naroĪnikowe
i poáączenia typu T

Poáączenia naroĪnikowe z uĪyciem listwy do poáączeĔ koákowych

PoáoĪyü listwĊ na ĞcianĊ boczną
i dosunąü lewy ogranicznik boczny do lewej krawĊdzi deski.

NastĊpnie przytwierdziü listwĊ
do deski za pomocą Ğcisku
Ğrubowego. Prosimy uwaĪaü
na to, aby suwak wiertniczy ...

... umieĞciü w tych samych otworach zatrzaskowych co w czasie
wiercenia otworów czoáowych.
Dla uáatwienia otwory zatrzaskowe są ponumerowane.

Poáączenia typu T z uĪyciem listwy do poáączeĔ koákowych
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ListwĊ do poáączeĔ koákowych
cechuje wysoka precyzja i áatwa
obsáuga dziĊki czemu dokáadne
áączenie koákami staje siĊ dziecinnie proste nawet dla niewprawionych uĪytkowników.

PoniewaĪ ogranicznik kątowy
zostaá ustawiony na 20, naleĪy
nakreĞliü liniĊ Ğrodkową w
odstĊpie 10 mm od deski
poprzecznej.

Zdjąü ograniczniki kątowe, zlicowaü liniĊ centrującą listwy
z nakreĞloną linią Ğrodkową i
nastĊpnie caáoĞü unieruchomiü zaciskiem.

Do samodzielnego, przyszáego budowania mebli nie bĊdą juĪ PaĔstwo
potrzebowaü skomplikowanych i
drogich maszyn czy narzĊdzi. W
zupeánoĞci wystarczy wiertarka
oraz listwa do poáączeĔ koákowych.

Prosimy ponownie zwróciü
uwagĊ na to, aby suwak wiertniczy znajdowaá siĊ w tych
samych otworach listwy co w
czasie nawiercania otworów
czoáowych.

W czasie áączenia elementów
prosimy uwaĪaü na ich prawidáowe umiejscowienie wzglĊdem siebie.

Nawierty szeregowe

Listwa do poáączeĔ koákowych

Poáączenia czoáowe z uĪyciem listwy do poáączeĔ koákowych

Listwa do poáączeĔ koákowych
nadaje siĊ szczególnie do tworzenia poáączeĔ czoáowych,
które wymagają duĪej iloĞci
otworów pod koáki.

Koáek moĪe byü zamontowany
co 32 mm. Pozwala to uzyskaü
wysoką stabilnoĞü áączenia.

Obie deski nawierca siĊ jedna
po drugiej w tym samym poáoĪeniu, dziĊki czemu doskonale
do siebie pasują.

Nawierty szeregowe o odstĊpie 32 mm wykonywane z uĪyciem listwy do poáączeĔ koákowych

Nawiert szeregowy o odstĊpie
32 sáuĪy do mocowania zawiasów puszkowych, prowadnic
do szuflad i podpórek pod
póáki.

Prosimy wymieniü aktualnie uĪywaną tulejĊ wiertniczą na tulejĊ
5-milimetrową, przeznaczoną
do nawiertów szeregowych.

PrzyáoĪyü listwĊ spáaszczonym
kantem do krawĊdzi drewna i
przymocowaü Ğciskiem Ğrubowym.

Listwa do poáączeĔ koákowych jako prowadnica

Aby tworzyü dáuĪsze nawierty
szeregowe, prosimy przemieĞciü szynĊ i ustawiü ją poprzez
wáoĪenie w ostatni, wywiercony otwór 5-milimetrowego
wiertáa.

Listwa jest wykonana z wysokiej
jakoĞci profilu aluminiowego,
który moĪna z powodzeniem
wykorzystaü jako prowadnicĊ
dla ...

... wyrzynarki bądĨ noĪa lub
teĪ jako liniaá. Szczególnie uĪyteczna jest przy tym zintegrowana podziaáka.
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Lamelki

Obszary zastosowaĔ lamelek

Lamelki
Jednym z najlepszych wynalazków lat szeĞüdziesiątych w obróbce drewna byáa i pozostaje frezarka do lamelek. Urządzenie wymyĞliá w 1955
roku mistrz stolarski ze Szwajcarii, Hermann
Steiner. Lamelki to owalne lub teĪ wykonane
w ksztaácie elipsy, 4-milimetrowe, poprzeczne páytki, które są umieszczane w uprzednio wyfrezowanych rowkach.
Ksztaát elipsy, w
przeciwieĔstwie do
okrągáych koáków
meblowych, umoĪliwia
przesuwanie i wyrównywanie áączonych elementów wzglĊdem siebie. Uáatwia to dokáadne dopasowanie obu páasz
czyzn w trakcie klejenia. Przede wszystkim jednak powierzchnia klejąca lamelki jest znacznie

wiĊksza niĪ w przypadku okrągáego koáka meb lo
wego. To oraz fakt, Īe lamelka nasiąkając klejem
zwiĊksza swoją objĊtoĞü, skutkuje olbrzymią noĞnoĞcią i wytrzymaáoĞcią áączenia. Wszystko, co
PaĔstwu potrzeba do wykonania
rowków pod lamelki, to uniwersalna frezarka do drewna i
ogólnie dostĊpna szlifierka
kątowa jako napĊd dla
4-milimetrowego frezu tarczowego. Przy wyborze szlifierki kątowej zwróücie PaĔstwo
uwagĊ na to, aby po obu stronach
znajdowaáy siĊ uchwyty, które pozwolą na
przymocowanie uniwersalnej frezarki z dwóch
stron silnika. Poza tym uniwersalna frezarka do
drewna pasuje do prawie wszystkich szlifierek
kątowych.

Obszary zastosowaĔ lamelek

Lamelki ze wzglĊdu na ich szybkie i wysoce precyzyjne zastosowanie są idealną metodą áączenia
przy budowie mebli. Z ich wykorzystaniem moĪna
tworzyü zarówno skomplikowane zabudowy na
spadzistych poddaszach (zdjĊcie po lewej na
górze), jak i proste...
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... poáączenia naroĪnikowe przy budowie szuflad
(po lewej na dole). Wszystko to w szybki i nieskomplikowany sposób. Lamelki szczególnie
nadają siĊ do tworzenia poáączeĔ ukoĞnych (po
prawej na górze) oraz áączenia blatów kuchennych (po prawej na dole).

Uniwersalna frezarka do drewna

Poáączenia naroĪnikowe

Uniwersalna frezarka do drewna

6

2
1
5

8

4
7

3

Uniwersalna frezarka do drewna jest urządzeniem nasadzanym na szlifierkĊ kątową, która po
zdjĊciu nakrĊtki koánierzowej i koánierza mocującego moĪe byü wkrĊcona w nagwintowany otwór
(1). NastĊpnie boczne uchwyty (2) frezarki zostają przymocowane za pomocą doáączonych
Ğrub (3) do obu uchwytów szlifierki kątowej. Silnik
szlifierki napĊdza czteromilimetrowy frez tarczowy
pokryty wĊglikami spiekowymi (4). Frez moĪna
wysunąü przez szczelinĊ z obudowy (5). Regulator gáĊbokoĞci (6) pozwala na regulacjĊ wysuniĊcia frezu. Regulowany naroĪnik (7) moĪna
zamocowaü na obudowie pod kątem 90 lub 45
stopni.

WielkoĞci lamelek
Lamelki wystĊpują w trzech róĪnych rozmiarach:
typ 0, 10 i 20. O tym, która lamelka zostanie
uĪyta, decyduje gruboĞü elementów, które
áączymy ze sobą. Zasady stosowania lamelek:
lamelka typ 0 = element o gruboĞci 10 -12 mm
lamelka typ 10 = element o gruboĞci 13 -15 mm
lamelka typ 20 = element o gruboĞci pow. 16 mm
Rozmiary lamelek są uwzglĊdnione na regulatorze
gáĊbokoĞci (6) i mogą byü wybierane poprzez nastawienie pokrĊtáa na Īądaną wartoĞü.
20

10

0

Poáączenia naroĪnikowe z uĪyciem uniwersalnej frezarki do drewna

ProszĊ oznaczyü deski trójkątem jako ĞcianĊ boczną lub teĪ
jako element wierzchni, wzglĊdnie jako spód.

W zaleĪnoĞci od rozmiaru deski, poza skrajnymi lamelkami,
dodatkowo po Ğrodku powinna
zostaü zamontowana jeszcze
jedna lamelka.

NastĊpnie prosimy umocowaü
deskĊ pionowo w stole roboczym. Deska musi tworzyü z
powierzchnią stoáu idealnie kąt
prosty.
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Uniwersalna frezarka do drewna

ĝciany boczne proszĊ ustawiü
pionowo i unieruchomiü wzglĊdem zamocowanej w stole zaciskowym deski a nastĊpnie
wyfrezowaü rowki pod lamelki.

Teraz proszĊ poáoĪyü wierzch
bądĨ spód zewnĊtrzną stroną
páasko na stole roboczym i wyfrezowaü rowki w powierzchni
czoáowej.

Poáączenia typu T

W ten sposób Ğciany boczne
oraz deski poprzeczne są w
jednej chwili poáączone i od
razu pasują do siebie.

Poáączenia w ksztaácie litery T z uĪyciem uniwersalnej frezarki do drewna

ProszĊ dokáadnie oznaczyü
pozycjĊ deski poprzecznej
na Ğcianie bocznej, uĪywając
przy tym kątownika.

NastĊpnie opuĞciü deskĊ poprzeczną, ustawiü zgodnie z
zaznaczeniem i unieruchomiü.
Przystawiü urządzenie do krawĊdzi drewna ...

... i wyfrezowaü rowki w Ğcianie
bocznej. NastĊpnie urządzenie
uáoĪyü poziomo i wyfrezowaü
rowki w krawĊdzi czoáowej.

Wskazówki i triki dla uniwersalnej frezarki do drewna

W przypadku, gdy najniĪsza póáka
powinna znajdowaü siĊ nieco
wyĪej, np. aby móc zamontowaü
listwĊ cokoáową, naleĪy uĪyü
deski o odpowiedniej gruboĞci i
podáoĪyü ją pod urządzenie.
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Aby rowek w cieĔszych deskach (< 18 mm) znajdowaá
siĊ w przybliĪeniu w Ğrodku
krawĊdzi, naleĪy podáoĪyü pod
krawĊdĨ kawaáek sklejki ...

... Podobnie postĊpowaü przy
frezowaniu rowków przeciwlegáych, np. przy gruboĞci drewna
równej 12 mm podáoĪyü 4-milimetrową sklejkĊ.

Poáączenia czoáowe i ukoĞne

Uniwersalna frezarka do drewna

Poáączenia czoáowe z uĪyciem uniwersalnej frezarki do drewna

W celu poáączenia blatu kuchennego za pomocą lamelek
naleĪy najpierw zamontowaü
doáączony do zestawu, regulowany naroĪnik.

NastĊpnie przyáoĪyü urządzenie
regulowanym naroĪnikiem do
górnej strony obrabianego blatu
i wyfrezowaü w krawĊdzi ...

... 4 – 5 rowków. W ten sposób
áączenie widziane od górnej
strony jest zawsze idealnie
páaskie i równe.

Poáączenia ukoĞne z uĪyciem uniwersalnej frezarki do drewna

Przyciąü ukoĞnie wszystkie
listwy mające stanowiü ramĊ
i zaznaczyü Ğrodek skosu.

ListwĊ nastĊpnie umocowaü i
ustawiü Ğrodek urządzenia na
zaznaczony Ğrodek skosu.

Prosimy dopasowaü wielkoĞü
lamelek do wielkoĞci skosu.
Szczególnie wąskie listwy
lepiej jest áączyü okrągáymi
koákami meblowymi.

JeĞli szafki, podobnie jak ta
komoda, mają byü áączone na
skos, wáaĞciwym rozwiązaniem
jest zastosowanie uniwersalnej
frezarki do drewna.

Do skosów o dokáadnym kącie
45 stopni prosimy uĪywaü regulowanego naroĪnika, który
áatwo montuje siĊ na przodzie
obudowy.

Podczas sklejania skosów, dla
lepszego rozáoĪenia nacisku
najlepiej jest zastosowaü odpowiednie zaciski taĞmowe.
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Undercover Jig

Zasada dziaáania + obszary zastosowaĔ

Niewidoczne poáączenia wkrĊtami
Zasada dziaáania tego szybkiego, dokáadnego i wytrzymaáego poáączenia opiera
siĊ na ukoĞnie nawiercanych otworach kieszeniowych. W celu precyzyjnego wywiercenia otworu i dokáadnego prowadzenia wiertáa, zastosowano szablon wiercenia
ze specjalnie skonstruowanym, stopniowym wiertáem. Czubek wiertáa wywierca
maáy otwór prowadzący pod gwint wkrĊtu, podczas gdy drugi stopieĔ tworzy wiĊkszy otwór sáuĪący do zagáĊbienia gáówki wkrĊtu w drewnie. NajwiĊkszą zaletą w
porównaniu do tradycyjnego áączenia wkrĊtami jest to, Īe w tym poáączeniu wkrĊty
są z zewnątrz niewidoczne.

Obszary zastosowania niewidocznego poáączenia wkrĊtami

àączenie

Wzmacnianie

Niewidoczne poáączenia wkrĊtami są niezwykle
uĪyteczne nie tylko przy wykonywaniu szaf i
regaáów, ale takĪe umoĪliwiają trwaáe áączenie
ram.

Szuflada, która rozchodzi siĊ na rogach, moĪe
zostaü báyskawicznie i z áatwoĞcią ponownie
zespolona, bez koniecznoĞci jej wczeĞniejszego
demontaĪu.

Zalety widoczne na pierwszy rzut oka!

Naprawianie
Tylko dwa kroki potrzebne są do tego, by na trwaáe, ponownie záączyü uszkodzony naroĪnik szafy
Mebel nie musi byü przy tym demontowany na
czas naprawy, a caáa czynnoĞü zajmie zaledwie
okoáo 5 minut.
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• szybkoĞü i áatwoĞü uĪycia
• brak zapotrzebowania na drogie narzĊdzia i osprzĊt
• áączenie wykonuje siĊ za pomocą ogólnodostĊpnych wkrĊtów
• dokáadne i bardzo wytrzymaáe poáączenie
• moĪliwoĞü natychmiastowego poddania
obciąĪeniu
• áatwy demontaĪ w dowolnym momencie
• áączenie moĪna dodatkowo podklejaü
• uĪywając kleju nie trzeba czekaü na jego
wyschniĊcie
• áączenie jest z zewnątrz niewidoczne
• nawierty moĪna ukryü za pomocą specjalnych
zaĞlepek lub kitu woskowego
• szybka pomoc w naprawach rozchodzących
siĊ poáączeĔ naroĪnikowych, np. w szafach
lub szufladach, których nie trzeba w tym celu
demontowaü

Undercover Jig

Szablon wiercenia

Undercover Jig
1

5

2

4

Oprócz wiertarki i zacisku Ğrubowego, sáuĪącego do
przymocowania szablonu wiercenia do obrabianego
przedmiotu, Undercover Jig (1) jest dostarczany ze
wszystkim, co niezbĊdne do stworzenia niewidocznego poáączenia. Pasujące wiertáo stopniowe z
ogranicznikiem gáĊbokoĞci wiercenia (3) oraz przedáuĪona koĔcówka/bit do wkrĊtarki (4) do wygodnego skrĊcania áączonych elementów dostarczane są
w zestawie. Dlatego teĪ Undercover Jig moĪe byü
uĪywany przez kaĪdego, dysponującego wiertarką
lub wkrĊtarką akumulatorową majsterkowicza. Z
pomocą szablonu wiercenia moĪna áączyü prawie
kaĪdy rodzaj páyt wykonanych z drewna lub innych
materiaáów. W zaleĪnoĞci od gruboĞci drewna zalecamy nastĊpujące wkrĊty:

3

GruboĞü drewna
wkrĊtu

WielkoĞü

od 12 mm

4 x 25 mm

od 19 mm

4 x 30 mm

od 27 mm

4 x 40 mm

od 38 mm

4 x 60 mm

Przy pracach naprawczych (np. ponowne áączenie
Ğcian bocznych szaf z powierzchniami poprzecznymi
– patrz str. 22) wkrĊty powinny byü 5 mm dáuĪsze.

Caákowite ustawienie tylko w trzech krokach

1. Zmierzyü gruboĞü drewna

2. Ustawiü gruboĞü drewna

Undercover Jig moĪe byü nastawiony na róĪne gruboĞci drewna.
Dlatego gruboĞü áączonych czĊĞci mierzy siĊ najpierw za pomocą skali umieszczonej z boku
urządzenia.

Skala po drugiej stronie Undercover Jig wskazuje gruboĞci
drewna 12, 19, 27 i 38 mm.
Przez naciĞniĊcie przycisku
ustalającego mogą PaĔstwo
ustawiü czarny suport ze zintegrowaną tuleją pod wiertáo
na jedną z zadanych wartoĞci
i zablokowaü.

3. Ustawiü gáĊbokoĞü
wiercenia
Obróücie PaĔstwo Undercover
Jig i wáóĪcie wiertáo tak gáĊboko
w prawą tulejĊ wiertniczą, aĪ
krawĊdĨ drugiego, szerszego
stopnia wiertáa (czerwona strzaáka) spasuje siĊ z kreską oznaczającą Īądaną gruboĞü drewna.
W tej pozycji naleĪy na staáe
ustawiü gáĊbokoĞü wiercenia
za pomocą ogranicznika gáĊbokoĞci.
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Poáączenia naroĪnikowe, typu T i poáączenia czoáowe

Tworzenie poáączeĔ naroĪnikowych
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Undercover Jig poáoĪyü na desce
tak, aby przylegaá ogranicznikiem
do krawĊdzi deski. DeskĊ i
Undercover Jig przymocowaü
Ğciskiem do stoáu roboczego i
za pomocą wiertáa stopniowego
wywierciü do gáĊbokoĞci ustawionej na ograniczniku wiercenia ukoĞny otwór kieszeniowy.
Podczas wiercenia poruszaü
wiertáem delikatnie do przodu
i do tyáu, aby umoĪliwiü odprowadzenie wiórów.

NastĊpnie áączone czĊĞci dopasowaü dokáadnie do siebie i záączyü Ğciskiem. Im dokáadniej
czĊĞci bĊdą ze sobą spasowane,
tym doskonalsze poáączenie naroĪnikowe wykonamy. W dalszej
kolejnoĞci umieĞciü koĔcówkĊ
wkrĊtarki/bit we wkrĊtarce akumulatorowej i wkrĊciü dopasowane do gruboĞci drewna
wkrĊty w otwory kieszeniowe
(patrz tabela na str. 19).

Poáączenia typu T

Tworzenie poáączeĔ czoáowych

W przypadku poáączeĔ typu T
nawierty wykonuje siĊ w taki sam
sposób, jak przy poáączeniach
naroĪnikowych. NastĊpnie nawierconą deskĊ przymocowuje
siĊ w wybranej pozycji do drugiej z desek za pomocą Ğcisku
i oba elementy áączy siĊ odpowiednimi wkrĊtami. W przypadku,gdy áączenie nie bĊdzie
wiĊcej rozmontowywane, moĪna je, w celu zapewnienia
wiĊkszej wytrzymaáoĞci, dodatkowo podkleiü.

TakĪe w przypadku poáączeĔ
czoáowych, niewidoczne poáączenie jest szybką i bardzo
wytrzymaáą alternatywą. Dla
przykáadu, przy áączeniu ram
na obrazy lub przy budowie
maskownic do kaloryferów,
nawierty widoczne jedynie z
tyáu nie bĊdą estetycznym
mankamentem. Ale równieĪ
i te otwory moĪna áatwo zamaskowaü, uĪywając kolorystycznie dopasowanego kitu
woskowego lub ukoĞnych
koáków zaĞlepiających.

OczywiĞcie moĪliwe jest takĪe
przykrĊcenie deski otworami na
zewnątrz. W zaleĪnoĞci od sytuacji, mają PaĔstwo kaĪdorazowo do wyboru korzystniejszą
z opcji. WaĪne, by tworząc niewidoczne poáączenia, nawiercaü
jedynie te deski, które stykają
siĊ z innymi swoimi krawĊdziami
czoáowymi.

NiezaleĪnie od rodzaju wykonywanego poáączenia, waĪne
jest, aby obrabiane elementy
byáy uprzednio ze sobą dokáadnie spasowane i unieruchomione Ğciskiem w ten sposób, by
nie mogáy siĊ wzglĊdem siebie
w trakcie skrĊcania przesuwaü.
Im dokáadniej i staranniej wykonacie PaĔstwo tĊ czynnoĞü,
tym doskonalszy bĊdzie efekt
koĔcowy.

Poáączenia ukoĞne i poáączenia ram

Undercover Jig

Tworzenie poáączenia ukoĞnego

Dokáadne áączenie skosów jest
sztuką samą w sobie, jednak
z uĪyciem Undercover Jig
czynnoĞü ta staje siĊ zupeánie
prosta. Obrabiane elementy
muszą byü jedynie przymocowane Ğciskiem do stoáu.

Jeden ze skosów naleĪy przymocowaü do stoáu roboczego
razem z szablonem wiercenia.
Dla stabilnoĞci poáączenia i celem unikniĊcia póĨniejszego
przemieszczania siĊ skosów
wzglĊdem siebie, naleĪy zawsze
w kaĪdym skosie nawiercaü po
dwa otwory. W przypadku wyjątkowo wąskich ram prosimy
nawiercaü tylko jeden otwór i
dodatkowo wzmocniü poáączenie klejem.

àączenie desek
poprzecznych w regaáach

ZáoĪenie ramy

Ramy na obrazy, a takĪe maskownice do kaloryferów, w
których widoczna jest tylko
zewnĊtrzna strona, są doskonaáym przykáadem zastosowania Undercover Jig. Po tym,
jak w krawĊdziach czoáowych
elementów poprzecznych
zostaną wywiercone po dwa
otwory, caáa rama moĪe zostaü
zamocowana Ğciskami, a nastĊpnie záączona na staáe w
kaĪdym z naroĪników dwoma
wkrĊtami mocującymi.

TakĪe przy poáączeniach ukoĞnych decydującym jest, jak
dokáadnie oba elementy zostaną ze sobą spasowane i unieruchomione. Deski w trakcie
skrĊcania nie mogą w Īadnym
wypadku siĊ przemieĞciü. Nagrodą jest perfekcyjna i prawie
niewidoczna spoina, która
ponadto jest wytrzymalsza niĪ
kaĪde poáączenie koákami.

NiezaleĪnie od tego, jaki ksztaát
ma rama lub sam jej naroĪnik,
uĪywając Undercover Jig oraz
dwóch ogólnodostĊpnych wkrĊtów mocujących moĪna áatwo
i szybko wykonaü áącze, bez
inwestowania w specjalistyczne
urządzenia czy inny osprzĊt.
PoniewaĪ niepotrzebne są Īadne, specjalne wkrĊty, stosuje
siĊ te ogólnodostĊpne, które
moĪna nabyü w kaĪdym sklepie metalowym.

Deski poprzeczne w regaáach
moĪecie PaĔstwo w przyszáoĞci
przykrĊcaü od wewnątrz lub teĪ
od spodu, nie bĊdąc zmuszonym
jak dotychczas mocowaü je od
zewnĊtrznej strony, przez ĞcianĊ
boczną. Wskazówka waĪna dla
bezpieczeĔstwa: dzieci, które
z natury uwielbiają siĊ wspinaü,
czĊsto uĪywają regaáów jako
drabin i z tego powodu deski
poprzeczne nie powinny nigdy
jedynie opieraü siĊ na podpórkach, lecz byü przykrĊcone do
Ğcian bocznych – to zadanie warto powierzyü Undercover Jig!
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Naprawy

Naprawy z zastosowaniem Undercover Jig

Przy wykonywaniu prac naprawczych, aby uniknąü koniecznoĞci rozmontowywania záączonych
elementów i oddzielnego ich obrabiania, naleĪy
pracowaü bez przedniego ogranicznika. W tym
celu ogranicznik moĪna „wywinąü”, obracając go.
W ten sposób Īadna z krawĊdzi ogranicznika nie
bĊdzie znajdowaü siĊ poniĪej powierzchni
Undercover Jig.

Szuflady, które rozchodzą siĊ w rogach, nie
muszą byü demontowane w celu ich naprawy.
Wystarczy zamocowaü Undercover Jig z
„wywiniĊtym” ogranicznikiem w uszkodzonym
naroĪniku i wywierciü dwa otwory. W dalszej
kolejnoĞci umieĞciü w otworach odpowiednie
wkrĊty i skrĊciü obie czĊĞci ponownie w jeden
naroĪnik.

Naprawianie uszkodzonych naroĪników szaf

Przy „wywiniĊtym” ograniczniku moĪna ponownie
áączyü na staáe uszkodzone naroĪniki szaf bez
uprzedniego ich demontaĪu. W tym celu naleĪy
jedynie przymocowaü Undercover Jig pod deskĊ
poprzeczną. Przy tego rodzaju naprawach wkrĊty
muszą byü dáuĪsze o 5 mm.
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NastĊpnie w wywiercony otwór naleĪy wprowadziü wkrĊt mocujący o odpowiedniej dáugoĞci
i przykrĊciü go, stosując doáączoną koĔcówkĊ
wkrĊtarki/bit. ĝciana boczna zostaje w ten
sposób ponownie przymocowana na staáe do
deski poprzecznej i tworzy z nią doskonaáy
naroĪnik.

Páytki stoĪkowe

Maáa pomoc – olbrzymi efekt

Páytki stoĪkowe
Pod nazwą produktową „páytka stoĪkowa” ukrywa siĊ maáy i niepozorny „pomocnik” o duĪej efektywnoĞci w zastosowaniu. JeĪeli chodzi o zaĞlepianie
otworów po sĊkach czy nieestetycznych otworów pod wkrĊty, te okrągáe páytki z drewna sosnowego oferują szybkie i nieskomplikowane
rozwiązanie. Páytki stoĪkowe o dostĊpnych Ğrednicach 15, 20, 25,
30, 35 i 40 mm moĪna stosowaü nie tylko we wspomnianych sytuacjach, ale takĪe wykorzystywaü je do wielu innych zadaĔ. Przykáadowo, moĪna ich uĪyü z powodzeniem jako kóáka przy wykonywaniu
zabawek dla dzieci.

UĪycie i obszary zastosowaĔ páytek stoĪkowych
Zastosowanie
Páytki stoĪkowe moĪna szczególnie precyzyjnie montowaü, uĪywając stojaka do wiertarek oraz dopasowanego do Ğrednicy páytki wiertáa cylindrycznego.
Stojak zapewnia nie tylko pionowe nawiercanie
otworu, ale umoĪliwia takĪe dokáadne ustawienie
gáĊbokoĞci wiercenia. W przypadku, gdy obrabiany
przedmiot jest zbyt duĪy, aby umieĞciü go w stacjonarnym stojaku, moĪna z powodzeniem wykorzystaü przenoĞny stojak „tec-mobil” firmy wolfcraft®,
który posiada takie same zalety jak stacjonarny.

Ukrywanie dziur po sĊkach
W zaleĪnoĞci od jakoĞci, szczególnie wiele sĊków
znajduje siĊ w drewnie Ğwierkowym i sosnowym.
LuĨne i niezroĞniĊte z drewnem sĊki powinny
zostaü rozwiercone a otwory uzupeánione páytką
stoĪkową, która jest nieco wiĊksza niĪ dziura po
sĊku. Do nawierconego otworu naleĪy dodaü
trochĊ kleju do drewna a nastĊpnie wbiü páytkĊ
máotkiem. Po wyschniĊciu kleju naleĪy páytkĊ
nieco oszlifowaü.

Zakrywanie gáówek wkrĊtów
JeĞli chcecie PaĔstwo zakryü gáówki wkrĊtów páytkami stoĪkowymi, musicie najpierw wywierciü
otwór kieszeniowy o Ğrednicy páytki, jeszcze zanim wkrĊcicie wkrĊt. NastĊpnie, po wkrĊceniu
wkrĊtu, nakáadając na páytkĊ trochĊ kleju do drewna, wbiü ją máotkiem i po wyschniĊciu oszlifowaü, uĪywając szlifierki mimoĞrodowej lub
oscylacyjnej.
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Przegląd wszystkich produktów
Poáączenia koákowe
4642 000*

1

Zestaw Undercover Jig

2933 000

1

do Undercover Jig
Wiertáo stopniowe +
ogranicznik gáĊbokoĞci
wiercenia

2928 000*

12

Specjalnych,
ukoĞnych zaĞlepek
drewnianych

do Undercover Jig

2939 000*

30

ZaĞlepiających,
dáugich koáków
drewnianych

buk, Ø 9,5 x 40 mm, do Undercover Jig

3750 000*

1

Uniwersalny
przyrząd do
poáączeĔ koákowych

w zestawie z koákami drewnianymi, wiertáem
Ø 8 mm + ogranicznik gáĊbokoĞci wiercenia. Do
wszystkich poáączeĔ koákowych Ø 6, 8, 10 mm

4640 000

1

Przyrząd do
poáączeĔ
koákowych

Ø 6, 8, 10 mm

4645 000*

1

Zestaw do
koákowania

przyrząd do poáączeĔ koákowych, koáki drewniane,
wiertáa do drewna, znaczniki, ograniczniki gáĊbokoĞci
wiercenia, klej do drewna

4650 000

1

Listwa do poáączeĔ
koákowych

Ø 5, 6, 8, 10 mm

2905 000*
2906 000*
2907 000*

200
50
150

Dáugich koáków do drewna buk, Ø 6 x 30 mm
Dáugich koáków do drewna buk, Ø 6 x 30 mm
Dáugich koáków do drewna buk, Ø 8 x 40 mm

2908 000*

40
120
30

Dáugich koáków do drewna buk, Ø 8 x 40 mm
Dáugich koáków do drewna buk, Ø 10 x 40 mm
Dáugich koáków do drewna buk, Ø 10 x 40 mm

2909 000*
2910 000*
2730 000

Wiertáa do drewna
Wiertáo do drewna
Wiertáo do drewna
Wiertáo do drewna

Ø 6, 8, 10 mm, z káem centrującym i ogranicznikiem gáĊbokoĞci wiercenia

2733 000

3
1
1
1

2751 000

3

Ograniczniki
gáĊbokoĞci wiercenia

Ø 6, 8, 10 mm

2911 000
2912 000
2913 000

4
4
4

Znaczniki
Znaczniki
Znaczniki

Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm

2916 000*

1

Zestaw do poáączeĔ
koákowych Ø 6 mm

zawiera znaczniki, wiertáo do drewna,
ogranicznik gáĊbokoĞci wiercenia, koáki Ø 6 x 30 mm

2917 000*

1

Zestaw do poáączeĔ
koákowych Ø 8 mm

zawiera znaczniki, wiertáo do drewna,
ogranicznik gáĊbokoĞci wiercenia, koáki Ø 8 x 40 mm

2918 000*

1

Zestaw do poáączeĔ
koákowych Ø 10 mm

zawiera znaczniki, wiertáo do drewna,
ogranicznik gáĊbokoĞci wiercenia, koáki Ø 10 x 40 mm

2731 000
2732 000
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Undercover Jig, wiertáo stopniowe, ogranicznik
gáĊbokoĞci wiercenia, zaĞlepki drewniane, wkrĊty do
drewna

Ø 6 mm, z káem centrującym i ogranicznikiem gáĊbokoĞci wiercenia
Ø 8 mm, z káem centrującym i ogranicznikiem gáĊbokoĞci wiercenia
Ø 10 mm, z káem centrującym i ogranicznikiem gáĊbokoĞci wiercenia

Przegląd wszystkich produktów
Poáączenia lamelkami
2920 000

1

Uniwersalna frezarka
do drewna (CE)

przystawka do szli¿erki kątowej z gwintem M-14

2921 000*

50

Páytek poáączeniowych

nr 0

2922 000*
2923 000*

50
50

Páytek poáączeniowych
Páytek poáączeniowych

nr 10
nr 20

2949 000*

150

Páytek poáączeniowych

nr 10

HM-frez tarczowy

Ø 100 mm, do uniwersalnej
frezarki do drewna 2920 000

50
40
20

Páytek stoĪkowych
Páytek stoĪkowych
Páytek stoĪkowych

Ø 15 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm

10
10
8

Páytek stoĪkowych
Páytek stoĪkowych
Páytek stoĪkowych

Ø 30 mm
Ø 35 mm
Ø 40 mm

2924 000

1

Páytki stoĪkowe
2940 000
2941 000
2942 000
2943 000
2944 000
2945 000

* Nasze wyroby z drewna certyfikowane są zgodnie z przepisami systemu
certyfikacji Forest Stewardship Council (FSC) i speániają wszystkie minimalne
wymagania. W celu zasiĊgniĊcia wszystkich informacji o znaku FSC, proszĊ
odwiedziü stronĊ ww.fsc.org.
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Notatki
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Notatki
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