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Universele Slot—PC gat mal 

 Mal t.b.v. Kruk en PC gat  

 Universeel sjabloon  t.b.v. slot 

Krukgat en PC sjabloon uitsluitend gebruiken in combinatie met ring 17 en frees 12. U 

kunt hiermee PC 55,72 en 92 frezen op doornmaat 50,55,60 en 65 mm. 

Infrezen voorplaten 20,24,25. Infrezen slotkast 16 18 tot ca 60 diep. 

Infrezen meerpuntsluitingen met T frees. Met diverse ring en freescombinaties 

Gleuf in mal is 30 breed dus ring 30 is de meest gebruikte ring voor deze mal. 

Mal klemmen met 2 standaard lijmklemmen in de zijsjablonen. 

Let op: Zijsjablonen altijd evenwijdig verschuiven. 

Doornmaat instellen door verdraaien van hoogte blokken, zodat juiste maat zichtbaar 

wordt. Krukgat en Pc gat infrezen nadat juiste PC maat in beide sjablonen ingesteld 

is . Mal vastklemmen met 2 lijmklemmen. 

Hart krukgat aangegeven met kerf. Let op  Voorplaat sjabloon kan ook op rechtse 

koker bevestigd worden. (voor dikke deuren  links of rechts) Linkse kerf is juiste maat. 

Sjabloon gebruiken met verschillende ring en freescombi-naties( extra set lengte 

aanslagen wordt bijgeleverd). 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. Indien men ring 24 gebruikt in combinatie met lange frees 12 kan men een gat 

van (30 –24) 6 + 12 = 18 breed frezen tot een diepte van ca 60 mm. De lengte kan 

d.m.v. de lengteaanslagen ingesteld worden. Dit is een goed uitgangspunt voor het 

frezen van het gat voor de slotkast. 

Het sjabloon kan in de breedte verschoven worden. 

Bij volledig aanliggen aan de linkerkant is de hartmaat 19 mm tot het midden van de 

gleuf. Bij een deur van 40 mm dikte moet het sjabloon (40: 2—19=) 1mm verschoven 

worden om in het midden van de deur te frezen.  

Normaal wordt de mal gebruikt met het sjabloon vastgeschroefd op 1 zijblok, zodat 

het losse sjabloon goed tegen de deur aangeschoven kan worden. 

Als de zijsjablonen tegen de deurzijden aangelegd worden kan het rechtse zijsjabloon 

bij een dunne deur ook nog gefixeerd worden door 2 bijgeleverde bouten. Het is nu 

mogelijk om het sjabloon over de deur te schuiven om zo een meerpuntsluiting in te 

frezen. 

De freesmal op de deur klemmen door 2 lijmklemmen in de koker te schuiven en 

vastdraaien. Let op eerst wel de zijsjablonen tegen de deur aanleggen voor het 

klemmen.  

Bestelnr.  566 0000 complete mal 

Freesmal bestaat uit: 

Specifieke kenmerken: 

Handleiding: 

Bestelinformatie: 


