566 4000 Pc 55 doorn 50
566 4010 Pc 72 doorn 60

of

Voorplaat—PC gat mal

Freesmal bestaat uit:


Mal t.b.v. Kruk en PC gat zie bestelgegevens



Universeel sjabloon t.b.v. voorplaat

Specifieke kenmerken:
Dit is een eenvoudige uitvoering van de slot-pc mal universeel 566 0000.
Krukgat -PC sjabloon uitsluitend gebruiken in combinatie met ring 17 en frees
12. U kunt hiermee PC 55 of 72 of.. frezen op doornmaat 50 of .. mm.
Infrezen voorplaten 20,24,25. Met diverse ring en freescombinaties
Gleuf in mal is 30 breed dus ring 30 is de meest gebruikte ring voor deze mal.
Gebruik frees 20 voor voorplaat 20, 24 voor 24 of...
Voorplaatsjabloon is universeel bruikbaar tot voorplaatlengte 236 mm en
instelbaar.
Mal bruikbaar tot deurdikte 56 mm
Mal klemmen met 2 standaard lijmklemmen.

Handleiding:
Let op: Zijsjablonen altijd evenwijdig verschuiven en vastzetten en wel op de
volgende wijze: Lange zijsjabloon op juiste maat zetten. Helemaal naar binnen
geschoven is 19 mm t.o.v. midden voorplaat. Dus deurdikte 38 mm.
(verstelbaarheid elk sjabloon 10 mm)
Bij deurdikte 40 mm komt het slot op 20 mm te zitten dus zijsjabloon 1 mm
naar buiten schuiven en vast zetten.
Nu mal op deur leggen en korte zijsjabloon aanschuiven en vastzetten.
Mal kan nu op deur geklemd worden door lijmklemmen in lange zijsjabloon te
schuiven en te klemmen rechtstreeks tegen het deurblad.
Mal altijd vastklemmen met 2 lijmklemmen.
Hart krukgat aangegeven met kerf op voorplaatsjabloon.
Zijsjablonen gebruiken met frees en ring 12 en 17 mm.
Voorplaatsjabloon gebruiken met verschillende ring en freescombinaties
Sjabloon is 30 mm breed. Als ring 30 gebruikt wordt bepaald de freesdiam. de
te frezen gleuf. Frees 20 freest gleuf van 20, frees 24 gleuf 24 etc.
D.m.v. het verschuiven van de aanslagplaatjes op het voorplaatsjabloon kan de
positie en de lengte van de voorplaat worden vastgelegd. (let op: groef of
indien aanwezig zwarte streep is krukgat positie).
Extra: Indien men ring 24 gebruikt in combinatie met lange frees 12 kan men
een gat van 18 breed frezen tot een diepte van uitsteeklengte beitel. (slotkast)
Een andere lengte aanslagplaatjes is verkrijgbaar. Ook is beitel 18 in lange
uitvoering beschikbaar. Hiermee kan een volledige slotkast gefreesd worden.
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Voorplaat-PC55 doornmaat 50 mal
sjabloonset PC55 doornmaat 50
Voorplaat-PC72 doornmaat 60 mal
sjabloonset PC72 doornmaat 60
Voorplaat-kruk en PC seniorslot PC 72 –55
Sjabloonset seniorslot PC 72 –55
slots-voorplaatsjabloon universeel
aanslagplaatjes kort (set 2 st.)
aanslagplaatjes lang (set 2 st)
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