
ZML0040 :מק"ט חדשZML0030 :מחליף את מק"ט

פרטים טכניים:

שבלונת ZML0040 לסימון מיקום/קידוח חורים לחיבורי חזית המגירה ולמוטות גלריה, בקלות, מהירות ובדיוק רב.
כמו - כן השבלונה מאפשרת סימון וקידוח חורים לתחתית מגירת מטאבוקס ולגב אחורי למגירות מטאבוקס

וטנדם-בוקס.

ערכת השבלונה ZML0040 מכילה:

ידיעון 25/2002

מוצר חדש: שבלונה לסימון וקידוח פרונט ותחתית מגירה 

צורות השימוש בשבלונה

1. יח' מעצור עומק קידוח למקדח 5 מ"מ.
1. יח' מעצור עומק קידוח למקדח 10 מ"מ.

1. יח' סמן (מדגש) בקוטר 5 מ"מ.
1. יח' סמן (מדגש) בקוטר 10 מ"מ.

עבור מגירות טנדם-בוקס ומטאבוקס

מעצורי סימון מתכווננים להתאמת 
מרכז הסימון בהתאם לכיסוי דופן 

הארון ע"י החזית.

7 חורים סיסטם 32 בקוטר 10 
מ"מ המשמשים לסימון וקידוח 
חיבורי פרונט וגלריות למגירות 

מטאבוקס וטנדם-בוקס.

5 חורים בקוטר 5 מ"מ המשמשים 
לסימון קידוח תחתית מטאבוקס 
וסימון מיקום ברגים לגב אחורי 

מטאבוקס וטנדם-בוקס.

בשבלונה זו ניתן לסמן 
ולקדוח גם גלריה גבוהה 

ו/או כפולה.



סימון/קידוח מיקום חיבורי פרונט וגלריות בחזית המגירה:

* לכוון את מעצורי הסימון למידה הרצויה.
* יש להניח את השבלונה על החזית.

* להצמיד את המעצורים לקנט הצידי ולקנט התחתון של החזית.
* לסמן את מיקום הקידוח בעזרת מדגש 10 מ"מ שמסופק עם

  השבלונה או לקדוח את החורים ישירות דרך השבלונה.

קידוח חורים 5 מ"מ לתחתית מגירה מטאבוקס:

* יש להניח את השבלונה על התחתית.
* להצמיד את השבלונה סמוך לקנט קדמי ולקנט צידי.

* יש לקדוח את החורים בעזרת מקדח 5 מ"מ דרך החורים 
  בשבלונה או לסמן את מיקום החורים בעזרת מדגש 5 מ"מ

  שמצורף לשבלונה.

סימון מיקום ברגים לגב אחורי:

* יש להניח את השבלונה על גב המגירה
* להצמיד את המעצורים לקנט הצידי ועליון.

* לסמן את מרכז הבורג בעזרת מדגש 10 מ"מ שמצורף 
  לשבלונה.

הוראות השימוש בשבלונה

השבלונה מיועדת לסימון וקידוח:
A. תחתית מגירה מטבוקס.

B. גב מגירה.
C. חזית מגירה.

סימון וקידוח חזיתות ניתן לעשות בשתי דרכים:
1. סימון בעזרת מדגש 10 מ"מ שמצורף לשבלונה ולאחר       

  מכן קידוח ע"י מקדחה.
2. קידוח 10 מ"מ ישירות דרך השבלונה.


