
מכונות, מתקנים ושבלונות עזר להרכבה
הרכבה מדויקת מקנה תנועה מושלמת



עזרים להרכבה לכל מצב
 חברת BLUM מסייעת לכם להרכיב את כל המוצרים שלה בצורה יעילה, 
 פשוטה ונוחה. זו הסיבה ש-BLUM מעמידה לרשותכם עזרים להרכבה, 

 שמותאמים לכל אחד מהמוצרים שלה. 
 הרכבה מדויקת מקנה ללקוח שלכם הנאה מתנועת מוצרים מושלמת, 

נוחות וקלות שימוש.
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6

28

36

60 

66

תוכן

תוכנת דינאלוג

בטיחות מעל הכל

סרטונים

מכונות קידוח ושתילה

מתקני עזר להרכבה

שבלונות עזר להרכבה

 שבלונות ומתקנים 
לפי אפשרויות הרכבה

BLUM - החברה
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DYNALOG תוכנת דינאלוג

 דינאלוג הינה כלי הכרחי בכל נגריה, כמו מכונת המיניפרס או המסור.
 הפעלתה פשוטה ואינטראקטיבית ומאפשרת לכם דרכים שונות 

.BLUM לתכנון ארונות וכן לקבל מפרט להזמנת פרזול

התוכנה בשפה האנגלית.

חשוב:   
לקבלת הדרכה     

על התוכנה ורכישתה      
יש לפנות לסוכן בלורן     

או לאילנית אלעזרי -     
מנהלת קשרי יצרנים:    

טל': 0732-310346    
ilanit@bluran.co.il :מייל   

יתרונות ומאפייני התוכנה

מאפשרת לתכנן רהיטים במהירות וביעילות ולבחור את המוצרי הפרזול והמוצרים המשלימים.  

חוסכת זמן בפירוק תוכניות לגורמים: חיתוכים, קידוחים, הזמנת פרזול ועוד.  

מתריעה על טעויות תכנון  

מאפשרת לשמור תכנון של יחידות בספריית תוכנת הדינאלוג   
ולהשתמש בהן בשימוש חוזר.  

מאפשרת ליצא קבצי:  DXF  )ל-DWG  ,(CNC )לצפייה באוטוקאד(,  
 JPG ,X_T ,SAT ,IGS SKP )לסקצ'אפ(,     

וכן מאפשרת ליצא רשימת חיתוכים לקבצי אקסל.  
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תקני בטיחות הגבוהים ביותר, בכפוף 
לסטנדרטים ולהנחיות האירופאיים.

בטיחות מעל הכל

 ,BLUM כאשר משתמשים במתקני ההרכבה של
אתם יכולים להיות בטוחים שתקבלו מוצר 

- GS / CE בטוח. המתקנים נושאים את התוויות 
מתאימים לדרישות הבטיחות הגבוהות ביותר 

של תקנים, סטנדרטים והנחיות אירופאיים. 

בנוסף 
למידע הרשום בקטלוג זה, 

 אתם מוזמנים בכל עת להשתמש 
 בקוד QR המופיע מתחת לתמונות 

 ולראות ישירות את הסרטונים 
 ,BLUM של כל מוצרי ההרכבה של 

אפילו בבית הלקוח.

סרטונים
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מכונות קידוח ושתילה 

 הטווח הרחב של מכונות הקידוח והשתילה ש-BLUM מציעה, 
מבטיח רק את הפתרון הנכון, לא משנה מה דרישת ההרכבה. 

הכנה מהירה באמצעות מכונות BLUM  = הרכבה יעילה ותוצאה סופית באיכות גבוהה. 
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פרו-סנטר  

מכונת הפרו-סנטר היא אמצעי 
מהיר ויעיל לקבלת קידוחים 

אופקיים ואנכיים וביצוע כל סוגי 
השתילה.

זוהי עמדת קידוחים מקצועית 
פניאומטית המצריכה ידע מקצועי 

סטנדרטי.

פירוט בעמודים 13-10

מיניפרס פרו  

מכונת המיניפרס פרו מבטיחה 
קידוחים אנכיים מדויקים, 

שמבוצעים בזמן הקצר ביותר.

מכונה פניאומטית וכוונון ראשים 
ללא כלים מבטיחים שכל עבודה 

מיושמת באופן היעיל ביותר.

פירוט בעמודים 17-14

P מיניפרס  

מכונת המיניפרס P פניאומטית, 
מבטיחה קידוחים אנכיים מדויקים 

ואידיאלית לקידוחי סיסטם 
המבוצעים לעיתים קרובות.

 תפעול המכונה פשוט ונוח, 
ללא שימוש בכלים.

פירוט בעמודים 21-18

M מיניפרס  

המיניפרס M היא מכונה ידנית, 
אמינה שתומכת בקידוחים 

ובשתילה בנגרייה או בבית הלקוח 
)ניידת(.

פירוט בעמודים 25-22

שבלונות ומקדחים למכונות  
פירוט בעמודים 27-26
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D4
D4

מנגנוני הרמה - 

HF קלפת אוונטוס

מנגנוני הרמה - 

HK-S ,HK top ,HL ,HS :קלפות אוונטוס

מערכות צירים

מערכות מגירות

הרכבת מוצרים/ארונות

מכונות קידוח ושתילה

  מבט על אפשרויות השימוש במכונות
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מנגנוני הרמה )קלפות אוונטוס(

חזית
צירים A1

תושבת אצבע A2

תושבת אצבע לזרוע טלסקופית A3

מרווחן קפיצי A4  B2

מתאם חזית B1

דופן ארון
תושבת פרפר A5

תושבת אצבע A6

מנגנון הרמה A7  B3

מפסק סרוו-דרייב A8  B4

מתאם פרפר לטיפ-און לדופן הארון B5

מתאם אצבע לטיפ-און לדופן הארון B6

טיפ-און קידוח B7

    מערכות צירים

חזית
צירים C1

דופן ארון
תושבת פרפר C2

תושבת אצבע C3

תושבת פרפר לבלומושן / לטיפ-און  C4

תושבת אצבע לבלומושן / לטיפ-און  C5

קידוח לבלומושן / לטיפ-און C6

    מערכות מגירות

חזית
BLUM מחבר חזית לכל סוגי המגירות של D1

בוקסא לכוונון חזית למגירות עם מסילות טנדם D2

מרווחן קפיצי D3

מגירות
תחתית/גב מגירה D4

דופן ארון
מובילים לדופן הארון D5

בלומושן למטבוקס D6

תופסן פרופיל אחורי לסרוו-דרייב D7

    מוצרים נוספים
מחבר ארון אנכי שקוע E1

מחבר ארון אופקי E2

מחבר ארון אנכי חיצוני E3

מנגנון לתליית ארון E4

    הרכבת ארון
קידוח אופקי לדיבל עץ E5

קידוח סיסטם לנושאי מדף E6

 מיניפרס P מיניפרס PRO פרו-סנטר
)פניאומטית(

M מיניפרס 
)ידנית(

    מכונה לפי אפשרויות הרכבה )קידוח/שתילה(

מקרא
    ייעודי

    אפשרי

   לא אפשרי

MZK.880S :מומלץ לביצוע עם ראש קידוח אנכי - 8 מקדחים, מק"ט    

M65.2000 :מק"ט M54.2000 :מק"ט M53.1000 :מק"ט M52.1050 :מק"ט MZK.190S :מומלץ לביצוע עם ראש קידוח אופקי - 9 מקדחים, מק"ט    
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כל צעד בעבודה מודגם באופן קבוע 
 בקוד צבע בהגדרת התכנית ובכך 

מפשט את ההתקנה ותפעול מכונת 
הפרו-סנטר.

 ראש הקידוח מגיע עם קוד צבע. 
 לאחר חיבורו למכונה הוא ננעל, 

ללא שימוש בכלים.

פרו-סנטר היא מכונת הקידוח והשתילה 
היחידה, שכוללת תוספת ראש קידוח 

אופקי.

מאפיינים חשובים

מתאים למוצרים
צירים: קידוח/שתילה  

תושבות: קידוח/שתילה  
מחברי חזית: קידוח/שתילה  
קידוחי סיסטם לנושאי מדף  

מובילי מגירה: קידוח  
דיבלים מעץ: קידוח  
מחברי ארון: קידוח  

בלומושן/טיפ-און: קידוח  

לייצור מהיר וסדרתי
(5-7 bar) מכונה פניאומטית  

קידוח אופקי ואנכי  
החלפה מהירה של ראשי קידוח מאובזרים מראש במקדחים ובתושבות שתילה.  

מעבר מהיר בין סרגלים ייעודיים עם סטופרים שהוגדרו מראש וניתנים להחלפה במהירות, ללא שימוש בכלים.  
ניתן לשנות עובי חומר באמצעות סיבוב הידית, תוך שמירה על עומק קידוח קבוע.  

זרועות לחיצה פניאומטיות  

אפשרויות להוספה
מגוון ראשי קידוח עם חיבור מהיר  

יישומים ספציפיים בהתאם לצרכי היצרן עם קוד צבע: תוכניות התקנה, ראשי קידוח וסרגלים - פירוט בעמודים 13-12  

מכונות קידוח ושתילה

)PRO-CENTER( פרו-סנטר  

 מכונת הפרו-סנטר משמשת עמדת עבודה מקצועית, שמאפשרת קידוחים אנכיים ואופקיים, 
 על-ידי החלפה ידנית של ראשי קידוח וסרגלים.

כל עבודה על הארון, הדלתות או החזיתות מתבצעת במהירות ובדיוק אופטימלי.

מכונה זו הינה מערכת מקיפה, שמאפשרת לבצע תכנות מקדים בראשים ובסרגלים בהתאם לתוכנית 
הפרויקט ולהתאימה לדרישות המקצועיות האישיות שלך.
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מיקום מרחקי הקידוח ניתנים להגדרה 
והתאמה מראש, בהתאם לשימושים 

הקבועים האישיים של כל יצרן.

עומק הקידוח ניתן להגדרה מראש 
בהתאם לקוד הצבע, באמצעות סיבוב 

הידית.

לסרגל הייעודי יש קוד צבע והוא מורכב 
למכונה בשניות, ללא שימוש בכלים.

מומלץ לצפות בסרטון המציג את 
מגוון הפעולות והאפשרויות שניתן 

לבצע עם מכונת הפרו-סנטר.

 להזמנת מכונת פרו-סנטר, 
ראו עמודים 13-12
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סרגלים 

עבור היישומים
מידות כיול 

במ"מ
אורך 
במ"מ

תיאור מק"ט תמונה

לכל אפשרויות הקידוח האנכיות 850-0-850 1700 סרגל אנכי MZL.2000

לכל אפשרויות הקידוח האופקיות 850-0-850 1700 סרגל אופקי MZL.2060

הארכה לסרגל אנכי/אופקי 850-2550 1700 סרגל הארכה ימין/שמאל )זוג( MZL.2090

תוספות לסרגלים 

תיאור מק"ט תמונה

תופסני תמיכה לסרגל הארכה MZV.2E00

סטופר יחיד רחב MZS.1000

סטופר יחיד דק - שמאל MZS.2000L

סטופר יחיד דק - ימין MZS.2000R

סטופר מירכוז קידוח 0 MZR.1200

 למכונת הפרו-סנטר מגוון רחב של תוספות: 
ראשי קידוח, רגלים ואביזרים כלליים, אותם יש להזמין 

בנפרד, כל אחד בהתאם לצרכיו, להלן פירוט התוספות.

מכונות קידוח ושתילה

הזמנת מכונת פרו-סנטר, מק"ט  M65.2000 , כוללת:
 X1 - מכונה 

 X1 - סט כלים
 X1 - משטח עבודה 

 X1 - זרועות לחיצה בפניאומטיות ימין/שמאל
 X1 - כן תלייה לתפיסת תוכניות המכונה

 X1 - ראש 3 מקדחים אופקי 
 X1 - שירות התקנה ע"י המחלקה הטכנית של בלורן, 

   כולל הדרכה בהתאם לצרכי היצרן.

)PRO-CENTER( פרו-סנטר  

מומלץ לצפות בסרטון המציג את 
מגוון הפעולות והאפשרויות שניתן 

לבצע עם מכונת הפרו-סנטר.
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ראשי קידוח*

שתילה קידוח עבור היישומים תיאור מק"ט תמונה

צירים ראש קידוח לצירים  MZK.2000

 תושבות אצבע
 תושבות חזית

 מחברים
מנגנון תלייה

ראש קידוח לתושבות - 2 מקדחים MZK.2100

תושבת פרפר
 ראש קידוח לתושבת פרפר - 

2 מקדחים
MZK.2110

תושבות חזית
מובילים

מנגנוני קלפות אוונטוס
ראש קידוח אופקי - 8 מקדחים MZK.2200.01

תושבות חזית
 ראש קידוח אנכי ושתילה - 

8 מקדחים
MZK.2230מובילים

מנגנוני קלפות אוונטוס

דיבלים מעץ
קידוחי סיסטם לנושאי מדף

ראש קידוח אופקי - 3 מקדחים MZK.2400

קידוחי סיסטם לנושאי מדף ראש קידוח אופקי - 9 מקדחים MZK.2810.01

 מובילים
 תושבות חזית

 מנגנוני קלפות אוונטוס
קידוחי סיסטם לנושאי מדף

 ראש קידוח אופקי ואנכי - 
 17 מקדחים

MZK.2880

* כל ראשי הקידוח במידות 32 מ"מ בין מרכז קידוח למרכז קידוח )סיסטם(, למעט ראש קידוח לצירים )9.5/45 מ"מ(.

אביזרים כלליים

תיאור מק"ט תמונה

ראש חיבור מהיר - שמאל MZF.2000L

ראש חיבור מהיר - ימין MZF.2000R

תופסן חיבור מהיר למקדח MZF.1030

פקק לחיבור מהיר MZF.1050

סטנד עבור ראשי קידוח וסרגלים MZA.2600

  מקדחים ושבלונות שתילה - פירוט בעמודים 27-26
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מאפיינים חשובים

מכונות קידוח ושתילה

)MINIPRESS PRO( מיניפרס-פרו  

כל צעד בעבודה מודגם באופן קבוע 
בקוד צבע בהגדרת התכנית.

מערכת קוד הצבע הופכת את הגדרת 
התוכניות ותפעול המכונה לפשוטה 

וקלה.

 ראש הקידוח מגיע עם קוד צבע 
 ולאחר חיבורו למכונה הוא ננעל - 

ללא שימוש בכלים.

נצלו את הרבגוניות של מכונת המיניפרס-פרו ואת יכולת הקידוח האנכית הקלה שלה 
 להרכבת ארונות, דלתות וחזיתות. 

בנגרייה המיניפרס-פרו חוסכת לכם זמן ומציעה מגוון שימושים: קידוח אנכי ושתילה, 
 המתבצעים בדיוק ויעילות מוחלטים. 

מערכת הצבעים הופכת את המכונה לקלה מאוד לשימוש.

מתאים למוצרים
צירים: קידוח אנכי/שתילה   

תושבות: קידוח אנכי/שתילה  
מחברי חזית: קידוח אנכי/שתילה  

מחברי ארון: קידוח אנכי  
מובילי מגירה: קידוח אנכי  

מנגנוני קלפות אוונטוס: קידוח אנכי  

לייצור מהיר וסדרתי
)5-7 bar( מכונה פניאומטית  

ניתן לשנות עובי חומר באמצעות סיבוב הידית, תוך שמירה על עומק קידוח קבוע.  
מונה חיצוני עם צג, המראה את עומק הקידוח  

קביעת מרחק הקידוח מתבצעת באמצעות סיבוב הידית  
ראשי קידוח וסרגלים ניתנים להחלפה ללא שימוש בכלים  

זרועות לחיצה פניאומטיות  

אפשרויות להוספה
מגוון ראשי קידוח עם חיבור מהיר  

סמן לייזר המסמן את ה-0  
יישומים ספציפיים בהתאם לצרכי היצרן עם קוד צבע: תוכניות התקנה, ראשי קידוח וסרגלים - פירוט בעמודים 17-16  

15 14



מומלץ לצפות בסרטון המציג את 
מגוון הפעולות והאפשרויות שניתן 

לבצע עם מכונת המיניפרס פרו.

מרחק הקידוח ניתן להגדרה באמצעות 
 סיבוב הידית. 

ניתן לראות את המרחק בצג המונה.

לכל יישום ניתן להגדיר במדויק את 
עובי החומר באמצעות סיבוב הידית 

ובחירת קוד צבע היישום, וכך לשמור 
על עומק קידוח אחיד.

 הרכבה ללא כלים חוסכת זמן. 
כל סרגל מוגדר מראש ויש לו קוד צבע 

 ובהתאם ליישום. הסרגלים ניתנים 
לחיבור והסרה בקלות ובמהירות.

 להזמנת מכונת מיניפרס-פרו, 
ראו עמודים 17-16
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סרגלים 

עבור היישומים
מידות כיול 

במ"מ
אורך 
במ"מ

תיאור מק"ט תמונה

לכל אפשרויות הקידוח האנכיות 850-0-850 1700 סרגל אנכי MZL.2000

הארכה לסרגל אנכי/אופקי 850-2550 1700 סרגל הארכה ימין/שמאל )זוג( MZL.2090

תוספות לסרגלים 

תיאור מק"ט תמונה

תופסני תמיכה לסרגל הארכה MZV.2E00

סטופר יחיד רחב MZS.1000

סטופר יחיד דק - שמאל MZS.2000L

סטופר יחיד דק - ימין MZS.2000R

סטופר מירכוז קידוח 0 MZR.1200

סמן מירכוז לייזר )הזמנה מיוחדת( MZR.5400

 למכונת המיניפרס-פרו מגוון רחב של תוספות: 
ראשי קידוח, רגלים ואביזרים כלליים, אותם יש להזמין 

בנפרד, כל אחד בהתאם לצרכיו, להלן פירוט התוספות.

מכונות קידוח ושתילה

הזמנת מכונת מיניפרס-פרו, מק"ט  M54.2000 , כוללת:
 X1 - מכונה 

 X1 - סט כלים
 X1 - משטח עבודה 

 X1 - זרועות לחיצה בפניאומטיות ימין/שמאל
 X1 - כן תלייה לתפיסת תוכניות המכונה

 X1 - מונה חיצוני המציג את מרחק הקידוח
 X1 - שירות התקנה ע"י המחלקה הטכנית של בלורן, 

    כולל הדרכה בהתאם לצרכי היצרן.

)MINIPRESS PRO( מיניפרס-פרו  

מומלץ לצפות בסרטון המציג את 
מגוון הפעולות והאפשרויות שניתן 

לבצע עם מכונת המיניפרס-פרו.
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ראשי קידוח*

שתילה קידוח עבור היישומים תיאור מק"ט תמונה

צירים ראש קידוח לצירים  MZK.2000

 תושבת אצבע
 תושבות חזית

 מחברים
מנגנון תלייה

ראש קידוח לתושבות - 2 מקדחים MZK.2100

תושבת פרפר
 ראש קידוח לתושבת פרפר - 

2 מקדחים
MZK.2110

תושבות חזית
מובילים

מנגנוני קלפות אוונטוס
ראש קידוח אופקי - 8 מקדחים MZK.2200.01

תושבות חזית
 ראש קידוח אנכי ושתילה - 

8 מקדחים
MZK.2230מובילים

מנגנוני קלפות אוונטוס

קידוחי סיסטם לנושאי מדף ראש קידוח אופקי - 9 מקדחים MZK.2810.01

* כל ראשי הקידוח במידות 32 מ"מ בין מרכז קידוח למרכז קידוח )סיסטם(, למעט ראש קידוח לצירים )9.5/45 מ"מ(.

אביזרים כלליים

תיאור מק"ט תמונה

ראש חיבור מהיר - שמאל MZF.2000L

ראש חיבור מהיר - ימין MZF.2000R

תופסן חיבור מהיר למקדח MZF.1030

פקק לחיבור מהיר MZF.1050

סטנד עבור ראשי קידוח וסרגלים MZA.2600

  מקדחים ושבלונות שתילה - פירוט בעמודים 27-26
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מאפיינים חשובים

מכונות קידוח ושתילה

)MINIPRESS P( P מיניפרס  

ראש הקידוח מאפשר לבחור את סוג 
 הקידוח )צירים, תושבות, נושאי מדף( 

עבור רהיטים שונים, ללא שימוש בכלים.

שימוש עם המיניפרס P מאפשר 
לבצע שתילת פרזול במהירות ובדיוק 

מקסימלי.

לנוחיותכם, ניתן להגדיר את מרחק 
הקידוח מהחזית, באמצעות ידית סיבוב.

 מכונת המיניפרס P אוטומטית ומאפשרת לבצע את העבודות השיגרתיות בנגרייה 
ולייצר ארונות, דלתות וחזיתות עם קידוחים/שתילות מדויקים ומהירים.

 BLUM מעמידה לרשותכם ראשי קידוח ליישומים נוספים, המקלים עוד יותר על 
פעולת ההרכבה.

מתאים למוצרים
צירים: קידוח/שתילה  

תושבות: קידוח/שתילה  
קידוחי סיסטם לנושאי מדף  

לייצור מהיר וסדרתי
(5-7 bar) מכונה פניאומטית  

קביעת עומק הקידוח מתבצעת באמצעות סיבוב הבורג  
5 ראשי קידוח עם אפשרויות קידוח ליישומים שונים.  

אפשרויות להוספה
מגוון ראשי קידוח עם חיבור מהיר  

מונה חיצוני עם צג, המראה את מרחק הקידוח  
זרועות לחיצה פניאומטיות  

סמן לייזר המסמן את מרכז ה-0  
יישומים ספציפיים בהתאם לצרכי היצרן: ראשי קידוח וסרגלים - פירוט בעמודים 21-20  
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מומלץ לצפות בסרטון המציג את 
מגוון הפעולות והאפשרויות שניתן 

.P לבצע עם מכונת המיניפרס

 ראשי קידוח בחיבור מהיר
החיבור המהיר מאפשר נוחות עבודה 

 והחלפה מהירה.
ניתן להחליף בנפרד כל ראש קידוח, 

ללא שימוש בכלים.

 ראש קידוח אנכי - 8 מקדחים
ניתן להוסיף ראש זה, ללא שימוש 

בכלים, עבור ,תושבות ומתאמי חזית, 
מובילי מגירה ומנגנוני קלפות אוונטוס. 

 ראש קידוח אופקי - 9 מקדחים
ניתן להוסיף ראש זה , ללא שימוש 

 בכלים, עבור קידוחי סיסטם 
)מרחק בין מרכז קידוח למרכז קידוח 

 32 מ"מ(. 

 ,P להזמנת מכונת מיניפרס 
ראו עמודים 21-20
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 למכונת המיניפרס P מגוון רחב של תוספות: 
ראשי קידוח, רגלים ואביזרים כלליים, אותם יש להזמין 

בנפרד, כל אחד בהתאם לצרכיו, להלן פירוט התוספות.

מכונות קידוח ושתילה

הזמנת מכונת מיניפרס P, מק"ט  M53.1000 , כוללת:
 X1 - מכונה 

 X1 - סטופר לקביעת עומק קידוח 
 X1 - מצמד ספייר בין הגיר למנוע

 X1 - סט כלים
 X1 - סרגל מרכזי

 X1 - שירות התקנה ע"י המחלקה הטכנית של בלורן, 
    כולל הדרכה בהתאם לצרכי היצרן.

אביזרים כלליים

תיאור מק"ט תמונה

P משטח עבודה למיניפרס MZA.5300

זרועות לחיצה פניאומטיות M53.0720

סט חיבורים מהירים )5 יחידות( - שמאל/ימין MZF.1000.01

תופסן חיבור מהיר למקדח MZF.1030

פקק לחיבור מהיר MZF.1050

פין חיבור מהיר לראש קידוח 8/9 MZK.1130

מונה חיצוני לעומק קידוח   MZE.2110

)MINIPRESS P( P מיניפרס  

מומלץ לצפות בסרטון המציג את 
מגוון הפעולות והאפשרויות שניתן 

.P לבצע עם מכונת המיניפרס
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ראשי קידוח*

שתילה קידוח עבור היישומים תיאור מק"ט תמונה

קידוחי סיסטם לנושאי מדף ראש קידוח אופקי - 9 מקדחים  MZK.190S

תושבות חזית
מובילים

מנגנוני קלפות אוונטוס
ראש קידוח אנכי - 8 מקדחים MZK.880S

* כל ראשי הקידוח במידות 32 מ"מ בין מרכז קידוח למרכז קידוח )סיסטם(.

  מקדחים ושבלונות שתילה - פירוט בעמודים 27-26

תוספות לסרגלים 

תיאור מק"ט תמונה

תופסני תמיכה לסרגל הארכה MZV.2E00

סטופר יחיד רחב MZS.1000

סטופר יחיד דק - שמאל MZS.2000L

סטופר יחיד דק - ימין MZS.2000R

סטופר מירכוז קידוח 0 MZR.1000

סמן מירכוז לייזר MZR.5300.02

תוספת ידיות להזזת סרגל מרכזי 16 מ"מ )לתושבת פרפר( MZE.1300

סרגלים 

עבור היישומים
מידות כיול 

במ"מ
אורך 
במ"מ

תיאור מק"ט תמונה

לכל אפשרויות הקידוח 300-1550 1250 סרגל הארכה  MZL.1250

הארכה לסרגל הארכה 1550-2800 1250 המשך לסרגל הארכה MZL.2500
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מאפיינים חשובים

מכונות קידוח ושתילה

 מגוון סוגי קידוח
ראש הקידוח מאפשר לבחור את סוג 
 הקידוח )צירים, תושבות, נושאי מדף( 

עבור רהיטים שונים, ללא שימוש בכלים.

 קידוח ושתילה ידניים
יש למשוך את ידית המכונה כלפי מטה, 

לביצוע קידוח או שתילה.

 מכונת המיניפרס M - מכונה המאפשרת להשתמש בה בנגרייה או לנייד אותה לבית הלקוח,
כיוון שהיא מתחברת לאספקת חשמל ביתי )220V( ולא עובדת על לחץ אוויר.

 המכונה מתאימה במיוחד עבור הכנה להרכבת מערכות צירים. 
עם המיניפרס M הרכבת המוצרים מדויקת ויעילה יותר מאשר עם מקדחת עמוד.

)MINIPRESS M( M מיניפרס  

מתאים למוצרים
צירים: קידוח/שתילה  

תושבות: קידוח/שתילה  

לייצור מהיר וסדרתי
)220V מכונה ידנית )חשמל ביתי  

קביעת עומק הקידוח מתבצעת באמצעות בורג כוונון  
5 ראשי קידוח עם אפשרויות קידוח ליישומים שונים  

אפשרויות להוספה
מגוון ראשי קידוח עם חיבור מהיר  

סמן אפס  
יישומים ספציפיים בהתאם לצרכי היצרן: ראשי קידוח וסרגלים - פירוט בעמודים 25-24  

23 22



מומלץ לצפות בסרטון המציג את 
מגוון הפעולות והאפשרויות שניתן 

.M לבצע עם מכונת המיניפרס

 ראשי קידוח בחיבור מהיר
החיבור המהיר מאפשר נוחות עבודה 

 והחלפה מהירה.
ניתן להחליף בנפרד כל ראש קידוח.

 ראש קידוח אופקי - 9 מקדחים
ניתן להוסיף ראש זה , ללא שימוש 

 בכלים, עבור קידוחי סיסטם )מרחק 
 בין מרכז קידוח למרכז קידוח 32 מ"מ(. 

 עומק הקידוח
עומק הקידוח המדויק מוגדר באמצעות 

בורג כוונון..

 ,M להזמנת מכונת מיניפרס 
ראו עמודים 25-24

23 22



 למכונת המיניפרס M מגוון תוספות: 
ראשי קידוח, רגלים ואביזרים כלליים, אותם יש להזמין 

בנפרד, כל אחד בהתאם לצרכיו, להלן פירוט התוספות.

הזמנת מכונת מיניפרס M, מק"ט  M52.1050 , כוללת:
 X1 - מכונה 

 X1 - סטופר לקביעת עומק קידוח 
 X1 - מצמד ספייר בין הגיר למנוע

 X1 - סט כלים
 X1 - סרגל

 X1 - שירות התקנה ע"י המחלקה הטכנית של בלורן, 
    כולל הדרכה בהתאם לצרכי היצרן.

אביזרים כלליים

תיאור מק"ט תמונה

M משטח עבודה למיניפרס MZA.5200

סט חיבורים מהירים )5 יחידות( - שמאל/ימין MZF.1000.01

תופסן חיבור מהיר למקדח MZF.1030

פקק לחיבור מהיר MZF.1050

פין חיבור מהיר לראש קידוח 8/9 MZK.1130

מכונות קידוח ושתילה

)MINIPRESS M( M מיניפרס  

מומלץ לצפות בסרטון המציג את 
מגוון הפעולות והאפשרויות שניתן 

.M לבצע עם מכונת המיניפרס
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ראשי קידוח*

שתילה קידוח עבור היישומים תיאור מק"ט תמונה

קידוחי סיסטם לנושאי מדף ראש קידוח אופקי - 9 מקדחים  MZK.190S

תושבות חזית
מובילים

ראש קידוח אנכי - 8 מקדחים MZK.880S

* כל ראשי הקידוח במידות 32 מ"מ בין מרכז קידוח למרכז קידוח )סיסטם(.

  מקדחים ושבלונות שתילה - פירוט בעמודים 27-26

תוספות לסרגלים 

תיאור מק"ט תמונה

תופסני תמיכה לסרגל הארכה MZV.2E00

סטופר יחיד רחב MZS.1000

סטופר יחיד דק - שמאל MZS.2000L

סטופר יחיד דק - ימין MZS.2000R

סטופר מירכוז קידוח 0 MZR.1000

סרגלים 

עבור היישומים
מידות כיול 

במ"מ
אורך 
במ"מ

תיאור מק"ט תמונה

לכל אפשרויות הקידוח 300-1550 1250 סרגל הארכה  MZL.1250

הארכה לסרגל הארכה 1550-2800 1250 המשך לסרגל הארכה MZL.2500

25 24



  מקדחים ושבלונות שתילה למכונות

מכונות קידוח ושתילה

BLUM מקדחים למכונות

פרו-סנטר מיניפרס פרו P מיניפרס  M מיניפרס מקדחים - מידות במ"מ מק"ט תמונה

מקדח 5 אורך 57 - שמאל ZZK050L

מקדח 5 אורך 57 - ימין ZZK050R

מקדח 8 אורך 57 - שמאל ZZK080L

מקדח 8 אורך 57 - ימין ZZK080R

מקדח 10 אורך 57 - שמאל ZZK100L

מקדח 10 אורך 57 - ימין ZZK100R

מקדח 15 אורך 57 - ימין ZZK150R

מקדח 20 אורך 57 - ימין ZZK200R

מקדח 25 אורך 57 - ימין ZZK250R

מקדח 26 אורך 57 - ימין ZZK260R

מקדח 28 אורך 57  - ימין ZZK280R

מקדח 30 אורך 57  - ימין ZZK300R

מקדח 35 אורך 57  - ימין ZZK350R

מקדחים למכונת פרו-סנטר BLUM - עבור ראש קידוח אופקי

פרו-סנטר מיניפרס פרו P מיניפרס  M מיניפרס מקדחים - מידות במ"מ מק"ט תמונה

מקדח 5 אורך 77 - ימין ZZK850R

מקדח 5 אורך 77 - שמאל ZZK850L

מקדח 8 אורך 77 - ימין ZZK880R

מקדח 8 אורך 77 - שמאל ZZK880L

מקדח 10 אורך 77 - ימין ZZK900R

מקדח 10 אורך 77 - שמאל ZZK900L
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BLUM שבלונות שתילה למכונות

פרו-סנטר מיניפרס פרו P מיניפרס  M מיניפרס שבלונת שתילה מק"ט תמונה

שבלונת שתילה אוניברסלית לצירים 
)בלומושן(, למעט ציר מיני

MZM.0040

 לתושבת מתכת ישרה משוכללת
177H3100XX  

MZM.0053

174L6100.05 לתושבת MZM.0061.01

ZSF.1300/1800 למחבר חזית מטבוקס 
)מיניפרס-פרו + פרו-סנטר(

MZM.0292.01

ZSF.1300/1800 למחבר חזית מטבוקס 
)M + P מיניפרס(

MZM.0092.01

למחבר ארון חיצוני 40.210  MZM.0072

לנגדי למחבר ארון חיצוני 40.210  MZM.0073

למחבר ארון שקוע 42.0700.01 MZM.0077
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מתקני עזר להרכבה 

 מתקני העזר, מותאמים לתת מענה לדרישותיך ולייעל את תהליך ההרכבה 
 של  מגירות BLUM, כולל ייצור סדרות קטנות יותר. 

 המתקנים קלים לתפעול, ידידותיים למשתמש ועמידים מאוד ונועדו לספק 
תמיכה אופטימלית במהלך תהליך ההרכבה בעזרת טכנולוגיה מוכחת.
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BOXFIX P בוקספיקס  

מתקן הבוקספיקס P מיועד 
 להרכבת מגירות לגראבוקס 
)PURE ו-FREE( וטנדם-בוקס 

 )אינטיבו, אנטארו, פלוס(. 
המתקן קל לשימוש ומבטיח 

הרכבת מגירות נוחה וקלה.

שימוש בזרועות הפניאומטיות 
מייעל את העבודה ומאפשר 

הרכבה מהירה יותר.

פירוט בעמודים 31-30

BOXFIX E-L בוקספיקס  

 E-L באמצעות מתקן הבוקספיקס
ניתן להרכיב מגירות לגראבוקס 

בקלות ובנוחות. כל רכיבי המגירה 
מורכבים בצורה חלקה, מהירה 

ובדיוק מקסימלי.

פירוט בעמודים 33-32

BOXFIX E-T בוקספיקס  

 E-T עם מתקן הבוקספיקס 
אתם נהנים מהרכבת מגירות 

טנדם-בוקס קלה, פשוטה 
ומדויקת. 

התקנת הבוקספיקס קלה ולכן 
ניתנת לשימוש גם בנגרייה וגם 

בבית הלקוח.

פירוט בעמודים 35-34
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מאפיינים חשובים

מתקני עזר להרכבה

)BOXFIX P( P בוקספיקס  

גובה הגב ורוחב החזית ניתנים 
להתאמה. יש לקבוע מראש את 

ההגדרות. ניתן להוסיף סטופרים לקבלת 
עצירות רוחב נוספות.

מכניסים את:  .2 
גב המגירה, התחתית והדפנות     

 .P למתקן הבוקספיקס    
פעולה זו, שדרשה בעבר זמן רב,     
מתבצעת כעת במהירות ויעילות.   

מחברים את גב העץ למחבר האחורי.  .1

 הבוקספיקס P - הינו מתקן פניאומטי להרכבת מגירות לגראבוקס וטנדם-בוקס.
 הזרועות הפניאומטיות לוחצות את רכיבי המגירה כך שתוכלו להרכיבה באמצעות הברגים 

בדיוק מקסימלי, בקלות, ביעילות ובנוחות.

התקנה מהירה חוסכת זמן ומאפשרת לקבל מגירות מורכבות ברמה ובדיוק הגבוהים ביותר. 

מתאים למוצרים
FREE-ו PURE :לגראבוקס, דגמים  

טנדם-בוקס, דגמים: אינטיבו, אנטארו, פלוס  

לייצור מהיר וסדרתי
F ,C ,L ,K ,M ,N :דפנות מכל הסוגים והגבהים  

למגירות בעומק: מ-270 מ"מ עד 650 מ"מ  

למגירות ברוחב: מ-275 מ"מ עד 1200 מ"מ  

מידות ומשקל המתקן
גובה -  1,035 מ"מ  

רוחב - 1,597 מ"מ  

עומק - 609 מ"מ  

משקל - 45 ק"ג  
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מומלץ לצפות בסרטון המציג את 
מגוון הפעולות והאפשרויות שניתן 

.P לבצע עם הבוקספיקס

 הזמנת מכונת בוקספיקס P, מק"ט ZMM.2750.01 , כוללת:
 X1 - מתקן 

 X1 - מקדח מירכוז
 X1 - שירות התקנה ע"י המחלקה הטכנית של בלורן, 

    כולל הדרכה בהתאם לצרכי היצרן.

אפשרות להוספה בהזמנה מיוחדת:   
 ZMM.2759 :סטופר רוחב, מק"ט  

כל רכיבי המגירה מותקנים   .3 
פניאומטית ואז מחברים אותם     

יחד בעזרת ברגים.   
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מאפיינים חשובים

מתקני עזר להרכבה

  בוקספיקס BOXFIX E-L( E-L( למגירות לגראבוקס

 כוונון רוחב המתקן מאוד פשוט לביצוע,
בהתאם לרוחב הגב של כל מגירה.

מתקן הבוקספיקס E-L מספק לך תמיכה 
 אופטימלית: 

חלקי המגירה מורכבים בדיוק רב ובצורה 
חלקה, ללא שום צורך בהפעלת כוח 

בעת החזקתם.

החיבור בין גב העץ למתאמים מתבצע 
בצורה חלקה ומדויקת.

 הבוקספיקס E-L הינו מתקן עזר ידני להרכבה נוחה ויעילה של מגירות הלגראבוקס.
כל רכיבי המגירה מורכבים בצורה חלקה ובדיוק רב.

 פשטות השימוש היא שעושה את הבוקספיקס E-L למתקן יעיל להרכבת מגירות 
גם בייצור סדרות קטנות.

מתאים למוצרים
FREE-ו PURE :לגראבוקס, דגמים  

לייצור מהיר וסדרתי
F ,C ,K ,M ,N :דפנות מכל הסוגים והגבהים  

למגירות בעומק: מ-270 מ"מ עד 650 מ"מ  

למגירות ברוחב: מ-275 מ"מ עד 1200 מ"מ  

מידות ומשקל המתקן
גובה -  150 מ"מ  

רוחב - 1,400 מ"מ  

עומק - 300 מ"מ  
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מומלץ לצפות בסרטון המציג את 
מגוון הפעולות והאפשרויות שניתן 

.E-L לבצע עם הבוקספיקס

 הזמנת קיט שבלונות להרכבת מגירת לגראבוקס, 
 מק"ט  ZMM.0700.20 , כולל:

E-L מתקן בוקספיקס  - X1 
ZML.7000 :שבלונה לקידוח תחתית וגב, מק"ט  - X1 

מברג TORX )כוכב(  - X1 
שירות הדרכה בהתאם לצרכי היצרן, ע"י המחלקה הטכנית של בלורן.  - X1

אפשרויות להוספה

 M01.ZZ03.01 :מקדח מירכוז, מק"ט   

  ניתן להזמין בנפרד שבלונה לקידוח תחתית וגב מגירת לגראבוקס, 
 ZML.7000 :מק"ט   

באמצעות שימוש בקיט השבלונות ניתן 
להרכיב מגירות במהירות וביעילות.
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מאפיינים חשובים

מתקני עזר להרכבה

  בוקספיקס BOXFIX E-T( E-T( למגירות טנדם-בוקס

 כוונון רוחב המתקן מאוד פשוט לביצוע,
ומושג באמצעות רוחב גב המגירה.

עם מתקן הבוקספיקס E-L כל חלקי 
המגירה מורכבים בדיוק רב, בנוחות 

וביעילות.

בין אם הגב מעץ או ממתכת, ניתן לחבר 
ביניהם בצורה חלקה ומדויקת.

 הבוקספיקס E-T הינו מתקן עזר ידני להרכבה מהירה ונוחה של מגירות הטנדם-בוקס 
בנגרייה וגם בבית הלקוח.

כל רכיבי המגירה מורכבים בצורה יעילה וחסכונית - מבטיח שהתוצאה הסופית של הרכבת המגירות 
 תהיה נקייה ומדויקת.

מתאים למוצרים
טנדם-בוקס, דגמים: אינטיבו, אנטארו, פלוס  

לייצור מהיר וסדרתי
L ,K ,M ,N :דפנות מכל הסוגים והגבהים  

למגירות בעומק: מ-270 מ"מ עד 650 מ"מ  

למגירות ברוחב: מ-275 מ"מ עד 1200 מ"מ  

מידות ומשקל המתקן
גובה -  150 מ"מ  

רוחב - 1,400 מ"מ  

עומק - 298 מ"מ  

35 34



מומלץ לצפות בסרטון המציג את 
מגוון הפעולות והאפשרויות שניתן 

.E-T לבצע עם הבוקספיקס

 הזמנת מכונת בוקספיקס E-T, מק"ט  ZMM.0350 , כוללת:
 X1 - מתקן 

 X1 - שירות התקנה ע"י המחלקה הטכנית של בלורן, 
    כולל הדרכה בהתאם לצרכי היצרן.

אפשרות להוספה

 M01.ZZ03.01 :חלקי המגירה   מקדח מירכוז, מק"ט
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שבלונות עזר להרכבה 

BLUM תומכות בהרכבה של כל המוצרים מבית BLUM השבלונות של 
 והן כלי העזר הטוב ביותר כשמדובר בהרכבה השוטפת. 

 השילוב בין דיוק גבוה לבין ייתרונות שימושיים של השבלונות בעל ערך רב 
הן בנגריה והן בבית הלקוח.
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שבלונות להרכבת מגירות  

תמיכה אופטימלית במהלך 
 הרכבת חזיתות, ארונות ומגירות - 

שימוש בשבלונות עזר כדוגמת 
שבלונות קידוח אוניברסליות 

מאפשר לסמן או לבצע קידוחים 
מראש בצורה בטוחה ומדויקת.

שבלונות להרכבת צירים  

סימון מיקום עבור תושבות 
או צירים מועבר במדויק, כך 
  BLUM שהקידוח עבור צירי

מתבצע ביעילות ובדיוק מירבי.

שבלונות להרכבת קלפות  

שבלונות עזר כדוגמת שבלונות 
קידוח אוניברסליות פשוטות 

לשימוש ומאפשרות להתאימן 
 לדרישות ההרכבה שלך.

קביעת מיקום קידוח למנגנוני 
ההרמה )קלפות אוונטוס( מתבצע 

בזמן קצר ביותר, תוך העברה 
מדויקת של המידות.

שבלונות להרכבת מסילות  

השבלונות שתומכות בהרכבת 
 מסילות ומגירות מאפשרות 

לבצע מראש סימון מדויק וקידוח.

כך הרכבת הרהיט בנגריה ובבית 
הלקוח מתבצעות בזמן הקצר 

ביותר ובדיוק המירבי.
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אפשרויות הרכבה עמוד 
בקטלוג

מק"ט תיאור תמונה
צירים קלפות מסילות מגירות
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שבלונות לסימון

47 65.5210 שבלונה למיקום לוחית טיפ-און בחזית

45 ZML.3580.01 שבלונת לסימון חזית מגירה

44 65.2950 סמן לבוקסא במגירות עץ

57 65.5810.02 שבלונת מד זוית לצירים

שבלונות להרכבת סרוו-דרייב

54 ZML.1150 שבלונה  ס"ד לקידוח תופסן פרופיל אחורי

54 ZML.1290 מתאם בדיקה לחיבור שנאי ליחידת ס"ד

55 ZML.1090 שבלונה לקידוח מרווחן קפיצי בחזית

55 M31.2000 שבלונה לקידוח מפסק ס"ד לקלפה

עזרים נוספים להרכבה

56 cut glass set סט לחיתוך זכוכית

57 65.6100 ידית נעיצה ידנית לתושבת שתילה

57 M01.ZZ03.01 מקדח מירכוז לסימון ברגים

57 SCR.000 BLUM מברג פיליפס פוזידרייב

57 48-T20 TORX מברג כוכב

שבלונות עזר להרכבה 

  שבלונות לפי אפשרויות הרכבה
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אפשרויות הרכבה עמוד 
בקטלוג

מק"ט תיאור תמונה
צירים קלפות מסילות מגירות
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שבלונות לסימון וקידוח

40 ZML.0040.01 שבלונת לקידוח חזית ותחתית מגירה

43 65.1000.01 שבלונה גדולה לסימון וקידוח

42 65.1051.02 שבלונה בודדת לסימון וקידוח

46 M35.7200.01 רוטר פינוי לתחתית מגירת לגראבוקס

33 ZML.7000 שבלונה לקידוח תחתית וגב

47 65.3300 שבלונה להרכבת מוביל מסילת 
מטבוקס/סטנדרט

41 T65.1000.02 שבלונה לסימון מסילות טנדם ומובנטו

48 T65.1100 שבלונה לסימון וקידוח מסילת
טנדם תעשייתית

50 M31.1000 שבלונה ראש קידוח צירים למקדחה ידנית

49 65.7500.03 שבלונה גדולה לסימון וקידוח 
תושבות וצירים

51 65.05XA שבלונה לקידוח צירים ותושבות

53 65.5300 שבלונת פח לסימון וקידוח תושבות

52 65.5010 שבלונת קידוח אופקי לבלומושן ולטיפ-און

שבלונה לכוונון

56 65.5631  שבלונה לכוונון מרווח חזית 2.5 מ"מ
 )לשימוש עם מובילי טיפ-און בלומושן(
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 שבלונה לקידוח חזית ותחתית מגירה
ZML.0040.01 :מק"ט

למה משמשת השבלונה 

לסימון וקידוח:  
מחברי חזית למגירות, כולל גלריה    

גב מגירה    
תחתית מגירה מטבוקס    

למתאמי חזית לאוונטוס )מנגנוני הרמה(   

קביעת מידה קלה ונוחה  

באילו מוצרים השבלונה תומכת

PURE ,FREE :לגראבוקס מגירות:     
טנדם-בוקס: פלוס, אינטיבו, אנטארו         

מטבוקס         
מובנטו מסילות:    
טנדם         

)כל סוגי מנגנוני ההרמה( קלפות אוונטוס    

מה כוללת השבלונה

 X1 - שבלונה 
 X1 - מעצור עומק קידוח )קוטר 10  מ"מ(

 X1 - מעצור עומק קידוח )קוטר 5  מ"מ(
 X1 - סמן )קוטר 10  מ"מ(

 X1 - סמן )קוטר 5  מ"מ(

מהן אפשרויות ההרכבה

 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.

שבלונות עזר להרכבה 

  מפרט שבלונות
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 שבלונה לסימון מסילות טנדם ומובנטו
 T65.1000.02 :מק"ט

למה משמשת השבלונה

לסימון וקידוח קושרת גב אחורית   
לסימון וקידוח תופסן נעילה למסילות טנדם ומובנטו  

באילו מוצרים השבלונה תומכת

טנדם מסילות:    
מובנטו        

מה כוללת השבלונה

 X1 - שבלונה 
 X1 - מעצור עומק קידוח קוטר 6  מ"מ

אפשרות להוספה

T65.9000 :סט מתאמים למקדחים, מק"ט 

מהן אפשרויות ההרכבה

 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.
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 שבלונה בודדת לסימון וקידוח
מק"ט:  65.1051.02 

למה משמשת השבלונה 

לסימון ולקביעת מיקום קידוח:   
מובילי מגירה    

מנגנוני אוונטוס )מנגנוני הרמה(    
תושבות צירים    

מחברי חזית לאוונטוס )מנגנוני הרמה(   

לארונות מורכבים או לא מורכבים   

לקביעת מידה מדויקת של מיקום גובה ועומק בהתאם למידה   

לברגי יורו או ברגי עץ  

קביעת מידה קלה ונוחה בשני צידי הארון ימין/שמאל  

באילו מוצרים השבלונה תומכת

PURE ,FREE :לגראבוקס מגירות:     
טנדם-בוקס: פלוס, אינטיבו, אנטארו         

מטבוקס        

מובנטו, טנדם, סטנדרט* מסילות:    

)כל סוגי מנגנוני ההרמה( קלפות אוונטוס    

תושבות לכל סוגי הצירים צירים:     

מה כוללת השבלונה

 X1 - שבלונת קידוח אוניברסליות בודדת
 X1 - מעצור עומק קידוח )קוטר 5  מ"מ(

 X1 - מתאם קידוח )מקוטר 5  מ"מ לקוטר 2.5  מ"מ(
X1 - מפתח אלן

מהן אפשרויות ההרכבה

* ניתן לקדוח מסילת סטנדרט תחתונה רק כאשר הארון לא מורכב.

 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.

שבלונות עזר להרכבה 

  מפרט שבלונות

43 42



 שבלונה גדולה לסימון וקידוח
מק"ט:  65.1000.01 

למה משמשת השבלונה 
לסימון ולקביעת מיקום קידוח:   

מובילי מגירה    
מנגנוני אוונטוס )מנגנוני הרמה(    

תושבות צירים    
מחברי חזית לאוונטוס )מנגנוני הרמה(   

לארונות מורכבים או לא מורכבים   

לקביעת מידה מדויקת של מיקום גובה ועומק בהתאם למידה   

לברגי יורו או ברגי עץ  

קביעת מידה קלה ונוחה בשני צידי הארון ימין/שמאל  

באילו מוצרים השבלונה תומכת
PURE ,FREE :לגראבוקס מגירות:     

טנדם-בוקס: פלוס, אינטיבו, אנטארו         
מטבוקס        

מובנטו, טנדם, סטנדרט* מסילות:    

)כל סוגי מנגנוני ההרמה( קלפות אוונטוס    

תושבות לכל סוגי הצירים צירים:     

מה כוללת השבלונה

 X1 - סרגל באורך 1000 מ"מ 
 X4 - שבלונת קידוח אוניברסליות

 X1 - מעצור עומק קידוח )קוטר 5  מ"מ(
 X1 -מתאם קידוח )מקוטר 5  מ"מ לקוטר 2.5  מ"מ(

X1 - מפתח אלן

אפשרויות להוספה
סרגל באורך 2200 מ"מ, מק"ט: 65.7590    

שבלונה בודדת, מק"ט: 65.1051.02  

מהן אפשרויות ההרכבה

* ניתן לקדוח מסילת סטנדרט תחתונה רק כאשר הארון לא מורכב.

 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.

43 42



 סמן לבוקסא מגירות עץ
מק"ט:  65.2950 

למה משמשת השבלונה 

לסימון חזית עבור הרכבה וכוונון מהירים של החזית     
באמצעות בוקסא )מק"ט: 295.1000(,    

קוטר 20  מ"מ, עומק קידוח 10.5 מ"מ.      

באילו מוצרים השבלונה תומכת

טנדם מסילות:   

סטנדרט  : מגירות   

מה כוללת השבלונה

 X1 - שבלונה קוטר 20  מ"מ 

מהן אפשרויות ההרכבה

שבלונות עזר להרכבה 

  מפרט שבלונות

45 44



 שבלונה לסימון חזית מגירה
 ZML.3580.01 :מק"ט

למה משמשת השבלונה

לסימון מיקום הרכבת חזית מגירה  

  ZML.3600 לסימון מיקום גלריות הגבהה, יש להוסיף שבלונה  

באילו מוצרים השבלונה תומכת

טנדם-בוקס פלוס מגירות:     
טנדם-בוקס אינטיבו         
טנדם-בוקס אנטארו         

מה כוללת השבלונה

 X2 - שבלונה 
 X4 - דגלי סימון

אפשרויות להוספה

ׁ ZML.3510 )הזמנה מיוחדת( שבלונה למגירות טנדם-בוקס נמוכה N, מק"ט:    

  ZML.1510 :מק"ט ,N שבלונה למגירות מטבוקס נמוכה  

  ZML.1500 :שבלונה לסימון חזית מגירות מטבוקס, מק"ט  

מהן אפשרויות ההרכבה

 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.

45 44



 רוטור פינוי לתחתית מגירת לגראבוקס
M35.7200.01 :מק"ט

למה משמשת השבלונה ואפשרויות הרכבה

פינוי לתחתית מגירות הלגראבוקס:   
פינוי מדויק של תחתית המגירה באמצעות כרסום מובנה בשבלונה     

ידית נעילה לתחתית המגירה לנוחות עבודה    
הגדרות קבועות    

מנגנון חזרה לנקודת ההתחלה   

באילו מוצרים השבלונה תומכת

PURE ,FREE :מגירות: לגראבוקס  

מה כוללת השבלונה

 X1 - רוטור בסיס 
 X1 - כרסום 60  מ"מ

 X2 - סטופר הגנה לקנט
X1 - סט כלים

אפשרויות להוספה    

    M35.ZW40   :סט אביזים, מק"ט  

 M35.ZF60.03 :כרסום 60  מ"מ, מק"ט  

אפשרויות להוספה בהזמנה מיוחדת

M35.ZT01 :סטופר הגנה לקנט )10 יחידות(, מק"ט  

M35.ZM01 :שייבות קרבון לתחתית הרוטור, מק"ט  

שבלונות עזר להרכבה 

  מפרט שבלונות

 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.

47 46



 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.

 שבלונה להרכבת מוביל מסילת מטבוקס/סטנדרט
מק"ט:  65.3300

למה משמשת השבלונה ואפשרויות הרכבה

לסימון גובה מיקום המוביל   

הכנסת המוביל בקליפ לתוך השבלונה   

מיקום השבלונה על קו הסימון  

הברגת המובילים לארון באמצעות ברגים   
 )M01.ZZ03.01 :מומלץ לבצע קידוח באמצעות מקדח מירכוז, מק"ט(   

באילו מוצרים השבלונה תומכת

מטבוקס   : מגירות   
סטנדרט        

מה כוללת השבלונה

 X1 - שבלונה 

 אפשרות להוספה
M01.ZZ03.01 :מקדח מרכוז, מק"ט 

 שבלונה למיקום לוחית טיפ-און
מק"ט:  65.5210

למה משמשת השבלונה 
לקביעת מיקום לוחית הטיפ-און  

מתאים ליישומים עם כיסוי קנט ופנימיים  
להעברת מידות מדויקת על-ידי סימון מיקום  

באילו מוצרים השבלונה תומכת
 HK top ,HK-S ,HK-XS קלפות אוונטוס:   

טיפ-און לצירים  

מה כוללת השבלונה
X1 - שבלונה 

מומלץ לצפות בסרטון המציג את 
מגוון הפעולות והאפשרויות שניתן 

לבצע עם השבלונה.

47 46



 שבלונה לסימון ולקידוח מסילת טנדם תעשייתית
 T65.1100  :מק"ט

למה משמשת השבלונה 

לסימון וקביעת מיקום קידוח פיני נעילה וכיוון:  
פיני נעילה    

מעצור    
פין כוונון אחורי    

באילו מוצרים השבלונה תומכת

מסילת טנדם תעשייתית למגירות מעץ  

מה כוללת השבלונה

 561H/551H שבלונה למסילת טנדם - X1 
 X1 - מעצור קידוח )קוטר 6  מ"מ(
 X1 - מעצור קידוח )קוטר 8  מ"מ(

 אפשרות להוספה

T65.9000 :סט מתאמים למקדחים, מק"ט 

מהן אפשרויות ההרכבה

 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.

שבלונות עזר להרכבה 

  מפרט שבלונות

49 48



 שבלונה גדולה לסימון וקידוח תושבות וצירים
מק"ט:  65.7500.03   

למה משמשת השבלונה

להעברת מידות מדויקות עבור מיקום צירים ותושבות  

להעברת מידות מדויקות מהדלת לארון ומהארון לדלת.  

לארונות מורכבים או לא מורכבים  

מעצור מתכוונון למגוון כיסויי קנט - באמצעות סרגל המידה קל ופשוט   
לקבוע את מיקום השבלונה, המותאם למבנה הארון והדלת.   

באילו מוצרים השבלונה תומכת

HF אוונטוס קלפות:     
HK-XS אוונטוס          

קליפ-טופ בלומושן צירים:        
קליפ-טופ          

מודול          

מה כוללת השבלונה

 X1 - סרגל מידה באורך 1000 מ"מ
 X2 - שבלונות עם שבלונה לסימון

 X2 - שבלונות סימון קוטר 5  מ"מ

אפשרויות להוספה

סרגל הארכה באורך 2200 מ"מ, מק"ט: 65.7590  
שבלונה בודדת לצירים ותושבות, מק"ט: 65.7510.03  

מהן אפשרויות ההרכבה

 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.

49 48



 שבלונה ראש קידוח צירים למקדחה ידנית )אקודריל(
 M31.1000  :מק"ט

למה משמשת השבלונה 

BLUM כלי ידני לסימון וקידוח מדויק חורים עבור צירים של  

מתבצע באמצעות מקדח ידני    

לקבלת מרחק קידוח משתנה )8-2 מ"מ(  

להרכבה על קו סימון  

באילו מוצרים השבלונה תומכת

HF אוונטוס קלפות:     
HK-XS אוונטוס          

קליפ-טופ בלומושן צירים:        
קליפ-טופ          

מודול          

מה כוללת השבלונה

 X1 - שבלונת קידוח
 X1 - מקדח קוטר 8  מ"מ

 X1 - מקדח קוטר 35  מ"מ
TORX ביט - X2 

 X2 - טבעת הרחקה

אפשרויות להוספה

מקדח קוטר 8  מ"מ, מק"ט: M31.ZB08.02 )הזמנה מיוחדת(  
M31.ZB35.02 :מקדח ימין קוטר 35  מ"מ, מק"ט  

סט כלים, מק"ט: MZW.1300 )הזמנה מיוחדת(  

 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.

שבלונות עזר להרכבה 

  מפרט שבלונות

51 50



 שבלונה לקידוח צירים ותושבות
65.059A  :לצירים אינסרטה, אקספנדו וברגים - מק"ט 

 65.055A  :לצירי ראש בורג )קוטר חור 2.5 מ"מ( ותושבות - מק"ט

למה משמשות השבלונות 

לקידוח עבור תושבות צירים ) קוטר 8 ו/או 5 מ"מ(  

למיקום קידוח תושבות אצבע )20 מ"מ( ופרפר )37 מ"מ(  

למיקום מתאם טיפ-און ובלומושן )לפני קידוח(  

להרכבה על קו סימון  

באילו מוצרים השבלונה תומכת

HF אוונטוס קלפות:     
HK-XS אוונטוס         

קליפ-טופ בלומושן צירים:     
קליפ-טופ         

מודול         

65.059A מה כוללת שבלונה

 X1 - שבלונה לקידוח צירים )קוטר 8  או 2.5  מ"מ(
 X1 - מעצור עומק קידוח  קוטר 8  מ"מ

 X1 - תותב מתכוונון )מקוטר 8  לקוטר 2.5  מ"מ(

65.055A מה כוללת שבלונה

 X1 - שבלונה לקידוח צירים )קוטר 2.5  מ"מ(

מהן אפשרויות ההרכבה

 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.

51 50



 שבלונת קידוח אופקי לבלומושן ולטיפ-און
מק"ט:  65.5010 

למה משמשת השבלונה 

לקידוח אופקי:  
)970A1002( לבלומושן    

)956X1004( לטיפ-און לדלתות   

להרכבה על קו סימון  

מרחק בין פנים דופן הארון לבין מרכז קידוח: 7.5 מ"מ  

קוטר קידוח: 10  מ"מ  

באילו מוצרים השבלונה תומכת

HK top אוונטוס קלפות:     
HK-S אוונטוס          

HK-XS אוונטוס         

קליפ-טופ צירים:     

מה כוללת השבלונה

 X1 - שבלונה לקידוח אופקי
X1 - מעצור קידוח, קוטר 10  מ"מ

מהן אפשרויות ההרכבה

 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.

שבלונות עזר להרכבה 

  מפרט שבלונות

53 52



 שבלונת פח לסימון וקידוח תושבות
מק"ט:  65.5300 

למה משמשת השבלונה 

לסימון:   
תושבות לצירים ) קוטר 2.5  מ"מ(    

מתאם )תושבת( לטיפ-און ולבלומושן לדלתות   

להעברת מידות הדלת לארון  

להרכבה על קו סימון  

באילו מוצרים השבלונה תומכת

HF אוונטוס קלפות:     
HK-XS אוונטוס         

קליפ-טופ בלומושן צירים:     
קליפ-טופ         

מודול        

מה כוללת השבלונה

X1 - שבלונה 

מהן אפשרויות ההרכבה

 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.

53 52



 שבלונה סרוו-דרייב לקידוח תופסן פרופיל אחורי
 ZML.1150  :מק"ט

למה משמשת השבלונה 

לסימון וקידוח מיקום עומק פרופיל סרוו-דרייב אחורי    

לקביעת מידת כוונון העומק    

לקידוח תופסן פרופיל אחורי לסרוו-דרייב    

לארונות מורכבים או לא מורכבים )תחתית, תקרה, קושרת עליונה(  

להרכבה על קו סימון  

באילו מוצרים השבלונה תומכת

PURE ,FREE :לגראבוקס מגירות:     
טנדם-בוקס: פלוס, אינטיבו, אנטארו         

מובנטו, טנדם מסילות:    

מה כוללת השבלונה

 X1 - שבלונה סרוו-דרייב לקידוח תופסן פרופיל אחורי
 X1 - מעצור קידוח )קוטר 10  מ"מ(

X1 - שבלונת סימון )קוטר 10  מ"מ(

 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.

 מתאם בדיקה לחיבור שנאי ליחידת סרוו-דרייב
 ZML.1290  :מק"ט

למה משמשת השבלונה 

לבדיקה קלה ופשוטה של תקינות כבלים סרוו-דרייב, ללא שימוש בכלים  

לשימוש רק עם שנאי סרוו-דרייב   

 

באילו מוצרים השבלונה תומכת

PURE ,FREE :לגראבוקס מגירות:     
טנדם-בוקס: פלוס, אינטיבו, אנטארו         

מובנטו, טנדם מסילות:    
HK top ,HL ,HS ,HF קלפות      

מה כוללת השבלונה

X1 - מתאם בדיקה לחיבור שנאי ליחידת סרוו-דרייב 

שבלונות עזר להרכבה 

  מפרט שבלונות
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 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.

 שבלונה לקידוח מרווחן קפיצי בחזית
 ZML.1090  :מק"ט

למה משמשת השבלונה 

קידוח מרווחן קפיצי )קוטר 8  או 5  מ"מ(:    
לחזיתות מגירה מורכבות או לא מורכבות    

לארונות מורכבים או לא מורכבים   

להרכבה על סמן עצירה )מידה קבועה 20(   

באילו מוצרים השבלונה תומכת

PURE ,FREE :לגראבוקס מגירות:     
טנדם-בוקס: פלוס, אינטיבו, אנטארו         

מובנטו, טנדם מסילות:    
)כל סוגי מנגנוני ההרמה( קלפות אוונטוס    

מה כוללת השבלונה

X1 - שבלונה לקידוח מרווחן קפיצי   
X1 - מעצור קידוח )קוטר 8  מ"מ(   

X1 - תותב מתכוונון )מקוטר 8  מ"מ לקוטר 5  מ"מ(  

 מומלץ לצפות בסרטון המציג 
 את מגוון הפעולות והאפשרויות 

שניתן לבצע עם השבלונה.

 שבלונה לקידוח מפסק סרוו-דרייב לקלפה
 M31.2000  :מק"ט

למה משמשת השבלונה 
כלי ידני לקידוח חור עבור מפסק סרוו-דרייב  

מתבצע באמצעות מקדח ידני   
לארונות מורכבים או לא מורכבים   

להרכבה על סמן עצירה   

באילו מוצרים השבלונה תומכת
 HK top ,HL ,HS ,HF :קלפות אוונטוס  

מה כוללת השבלונה
 X1 - שבלונה לקידוח מפסק סרוו-דרייב 

 X1 - מקדח קוטר 35  מ"מ
TORX מקדח - X2 

אפשרות להוספה:
M31.ZB35.02 מקדח ימין קוטר 35  מ"מ, מק"ט
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מובנטו טיפ-און בלומושןלגראבוקס טיפ-און בלומושן

 סט לחיתוך זכוכית
 cut glass set  :מק"ט

למה משמשת השבלונה 

לסימון וחיתוך זכוכיות   
לדפנות וחזיתות מגירה  

באילו מוצרים השבלונה תומכת

FREE לגראבוקס מגירות:     
טנדם-בוקס: אינטיבו, אנטארו        

שבלונות עזר להרכבה 

 שבלונה לכוונון מרווח חזית 2.5 מ"מ )טיפ-און בלומושן(
מק"ט:  65.5631 

למה משמשת השבלונה 

לכוונון מדויק ונוח של מרווח חזית 2.5 מ"מ.  

לקביעת מיקום מדויק של מוביל טיפ-און בלומושן,   
באמצעות כוונון עומק המוביל עד הגיעו לשבלונה.   

באילו מוצרים השבלונה תומכת

PURE ,FREE :לגראבוקס - מגירות:    
- מובנטו מסילות:   

מה כוללת השבלונה

 X1 - שבלונה 

מהן אפשרויות ההרכבה

  מפרט שבלונות

מה כוללת השבלונה

 X1 - מלחצת לזכוכית
 X1 - סכין מיוחדת לחיתוך זכוכית

 X1 - בקבוקון נפט
X1 - פיפטה
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 שבלונת מד זווית לצירים
מק"ט:   65.5810.02 

למה משמשת השבלונה 
לקביעת זווית הארון                      

לקביעת הציר הנכון בהתאם לזווית הארון  

באילו מוצרים השבלונה תומכת
קליפ-טופ בלומושן, קליפ-טופ צירים:   

מה כוללת השבלונה
X1 - שבלונה 

 ידית נעיצה ידנית לתושבות
מק"ט:  65.6100 

למה משמשת השבלונה 
לנעיצת תושבות  

לנוחות הרכבה - הכנסת התושבת בקליפ לידית ונעיצתה באמצעות פטיש  

באילו מוצרים השבלונה תומכת
קליפ-טופ בלומושן, קליפ-טופ צירים:   

מה כוללת השבלונה
X1 - שבלונה

 מקדח מירכוז
M01.ZZ03.01  :מק"ט

מידות מקדח:   
קוטר 2.7  מ"מ, אורך 70 מ"מ  

לסימון לפני קידוח לברגים   
בקוטר 3.5 מ"מ  

לעומק קידוח עד 8 מ"מ  

 מברג פיליפס 
BLUM פוזידרייב 
 SCR.000  :מק"ט
מידות מברג )חלק מתכתי(:  

פוזידרייב (PZ) 2, אורך 100 מ"מ  

אורך כולל של המברג: 200 מ"מ  

BLUM ידית עם לוגו  

)TORX( מברג כוכב 
48-T20  :מק"ט

מידות מברג )חלק מתכתי(:  
כוכב T20, אורך 100 מ"מ  

אורך כולל של המברג: 210 מ"מ  

לשימוש עם מגירות לגראבוקס  
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הרכבה מדויקת = 

תנועה מושלמת = 

נוחות, הנאה וקלות שימוש



שבלונות ומתקנים לפי אפשרויות הרכבה

  שבלונות להרכבת מגירות לגראבוקס 

מקדח מירכוז לסימון ברגים,    
M01.ZZ03.01 :מק"ט  

57 

עזרים נוספים להרכבה  

 ,TORX מברג כוכב   
48-T20 :מק"ט  

57 

שבלונת לקידוח חזית ותחתית    
ZML.0040.01 :מגירה, מק"ט  

40 

להרכבת חזית  

 שימוש בשבלונות מאפשר הרכבה מדויקת קלה ומהירה

להרכבת דופן ארון  

שבלונה גדולה לסימון וקידוח,    
מק"ט: 65.1000.01  

43 

שבלונה בודדת לסימון וקידוח,    
מק"ט: 65.1051.02  

42 

להרכבת מגירות  

קיט שבלונות להרכבת מגירה,    
ZMM.0700.20 :מק"ט  

32 

רוטר פינוי לתחתית למגירה,    
M35.7200.01 :מק"ט  

46 

שבלונה לקידוח תחתית וגב,    
ZML.7000 :מק"ט  

33 

להרכבת סרוו-דרייב  

שבלונה לקידוח מרווחן קפיצי    
ZML.1090 :מק"ט בחזית,   

55 

שבלונה ס"ד לקידוח תופסן    
ZML.1150 :פרופיל אחורי, מק"ט  

54 

מתאם בדיקה לחיבור שנאי    
ZML.1290 :ליחידת ס"ד, מק"ט  

54 

בוקספיקס P לטנדם-בוקס ולגראבוקס,    
ZMM.2750.01 :מק"ט  

30 

שבלונת לכוונון מרווח חזית 2.5 מ"מ,    
)לטיפ-און בלומושן(, מק"ט: 65.5631  

56 

XX  = העמוד בקטלוג בו 

מופיע מפרט השבלונה.
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שבלונות ומתקנים לפי אפשרויות הרכבה

  שבלונות להרכבת מגירות טנדם-בוקס: אינטיבו, אנטארו, פלוס

עזרים נוספים להרכבה  

 ,BLUM מברג פיליפס פוזידרייב   
SCR.000 :מק"ט  

57 

מקדח מירכוז לסימון ברגים,    
M01.ZZ03.01 :מק"ט  

57 

שבלונת לקידוח חזית ותחתית    
ZML.0040.01 :מגירה, מק"ט  

40 

להרכבת חזית  

 שימוש בשבלונות מאפשר הרכבה מדויקת קלה ומהירה

להרכבת דופן ארון  

שבלונה גדולה לסימון וקידוח,    
מק"ט: 65.1000.01  

43 

שבלונה בודדת לסימון וקידוח,    
מק"ט: 65.1051.02  

42 

להרכבת סרוו-דרייב  

שבלונה לקידוח מרווחן קפיצי    
ZML.1090 :מק"ט בחזית,   

55 

שבלונה ס"ד לקידוח תופסן    
ZML.1150 :פרופיל אחורי, מק"ט  

54 

מתאם בדיקה לחיבור שנאי    
ZML.1290 :ליחידת ס"ד, מק"ט  

54 

שבלונת לסימון חזית מגירה,    
ZML.3580.01 :מק"ט  

45 

להרכבת מגירות  

סט לחיתוך זכוכית,    
cut glass set :מק"ט

56 

שבלונת לקידוח חזית ותחתית    
ZML.0040.01 :מגירה, מק"ט  

40 

סמן לגלריה כפולה,    
ZML.3600 :מק"ט  

45 

בוקספיקס E-T לטנדם-בוקס,    
ZMM.0350 :מק"ט  

34 

בוקספיקס P לטנדם-בוקס ולגראבוקס,    
ZMM.2750.01 :מק"ט  

30 

XX  = העמוד בקטלוג בו 

מופיע מפרט השבלונה.

61 60



שבלונות ומתקנים לפי אפשרויות הרכבה

XX   = העמוד בקטלוג בו 

מופיע מפרט השבלונה.

להרכבת דופן ארון  

שבלונה גדולה לסימון וקידוח,    
מק"ט: 65.1000.01  

43 

שבלונה בודדת לסימון וקידוח,    
מק"ט: 65.1051.02  

42 

שבלונה להרכבת מוביל מסילה,    
מק"ט: 65.3300  

47 

שבלונת לקידוח חזית ותחתית    
ZML.0040.01 :מגירה, מק"ט  

40 

להרכבת חזית  

שימוש בשבלונות מאפשר הרכבה מדויקת קלה ומהירה של מגירות מטבוקס

להרכבת מגירות  

שבלונת לסימון חזית מגירה,    
ZML.3580.01 :מק"ט  

45 

שבלונת לקידוח חזית ותחתית    
ZML.0040.01 :מגירה, מק"ט  

40 

להרכבת דופן ארון  

שבלונה גדולה לסימון וקידוח,    
מק"ט: 65.1000.01  

43 

שבלונה בודדת לסימון וקידוח,    
מק"ט: 65.1051.02  

42 

שבלונה להרכבת מוביל מסילה,    
מק"ט: 65.3300  

47 

שימוש בשבלונות מאפשר הרכבה מדויקת קלה ומהירה של מסילות סטנדרט

להרכבת מגירות  

סמן לבוקסא במגירות עץ,    
מק"ט: 65.2950  

44 

עזרים נוספים להרכבה  

 ,BLUM מברג פיליפס פוזידרייב   
SCR.000 :מק"ט  

57 

מקדח מירכוז לסימון ברגים,    
M01.ZZ03.01 :מק"ט  

57 

  שבלונות להרכבת: מגירות מטבוקס, מסילות סטנדרט
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שבלונות ומתקנים לפי אפשרויות הרכבה

שבלונת לקידוח חזית ותחתית    
ZML.0040.01 :מגירה, מק"ט  

40 

להרכבת חזית  

 שימוש בשבלונות מאפשר הרכבה מדויקת קלה ומהירה

להרכבת דופן ארון  

שבלונה גדולה לסימון וקידוח,    
מק"ט: 65.1000.01  

43 

שבלונה בודדת לסימון וקידוח,    
מק"ט: 65.1051.02  

42 

להרכבת מגירות  

שבלונה לסימון וקידוח מסילת    
T65.1100 :טנדם תעשייתית, מק"ט  

48 

להרכבת סרוו-דרייב  

שבלונה לקידוח מרווחן קפיצי    
ZML.1090 :מק"ט בחזית,   

55 

שבלונה ס"ד לקידוח תופסן    
ZML.1150 :פרופיל אחורי, מק"ט  

54 

מתאם בדיקה לחיבור שנאי    
ZML.1290 :ליחידת ס"ד, מק"ט  

54 

שבלונה לסימון מסילת טנדם    
T65.1000.02 :ומובנטו, מק"ט  

41 

עזרים נוספים להרכבה  

 ,BLUM מברג פיליפס פוזידרייב   
SCR.000 :מק"ט  

57 

מקדח מירכוז לסימון ברגים,    
M01.ZZ03.01 :מק"ט  

57 

מתאמי מקדחים )עבור שבלונה   
T65.9000 :מק"ט ,)T65.1000.02  

41 

  שבלונות להרכבת מסילות: טנדם, מובנטו

XX  = העמוד בקטלוג בו 

מופיע מפרט השבלונה.

שבלונת לכוונון מרווח חזית 2.5 מ"מ,    
)לטיפ-און בלומושן(, מק"ט: 65.5631  

56 

סמן לבוקסא במגירות עץ,    
מק"ט: 65.2950  

44 
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שבלונות ומתקנים לפי אפשרויות הרכבה

עזרים נוספים להרכבה  

 ,BLUM מברג פיליפס פוזידרייב   
SCR.000 :מק"ט  

57 

מקדח מירכוז לסימון ברגים,    
M01.ZZ03.01 :מק"ט  

57 

שבלונת לקידוח חזית ותחתית    
ZML.0040.01 :מגירה, מק"ט  

40 

להרכבת חזית  

 שימוש בשבלונות מאפשר הרכבה מדויקת קלה ומהירה של כל סוגי קלפות האוונטוס

להרכבת דופן ארון  

שבלונה בודדת לסימון וקידוח,    
מק"ט: 65.1051.02  

42 

להרכבת סרוו-דרייב  

שבלונה לקידוח מפסק ס"ד    
M31.2000 :לקלפה, מק"ט  

55 

שבלונה לקידוח מרווחן קפיצי    
ZML.1090 :מק"ט בחזית,   

55 

להרכבת צירים  

ראש קידוח צירים למקדחה    
M31.1000 :ידנית, מק"ט  

50 

שבלונה גדולה לסימון תושבות    
וצירים, מק"ט: 65.7500.03  

49 

שבלונה לקידוח תושבות וצירים,    
65.05XA :מק"ט  

51 

שבלונת פח לסימון וקידוח    
תושבות, מק"ט: 65.5300  

53 

ידית נעיצה ידנית לתושבת    
שתילה, מק"ט: 65.6100  

57 

להרכבת טיפ-און   
HK top לאוונטוס  

שבלונה למיקום לוחית טיפ-און    
בחזית, מק"ט: 65.5210  

47 

שבלונת קידוח אופקי לבלומושן    
ולטיפ-און, מק"ט: 65.5010  

52 

  שבלונות להרכבת קלפות אוונטוס 

XX  = העמוד בקטלוג בו 

מופיע מפרט השבלונה.
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שבלונות ומתקנים לפי אפשרויות הרכבה

שבלונה לקידוח תושבות וצירים,    
65.05XA :מק"ט  

51 

להרכבת צירים  

ראש קידוח צירים למקדחה    
M31.1000 :ידנית, מק"ט  

50 

שבלונה גדולה לסימון תושבות    
וצירים, מק"ט: 65.7500.03  

49 

שבלונת פח לסימון וקידוח    
תושבות, מק"ט: 65.5300  

53 

שבלונת קידוח אופקי לבלומושן    
ולטיפ-און, מק"ט: 65.5010  

52 

להרכבת בלומושן  

שבלונת פח לסימון וקידוח    
תושבות, מק"ט: 65.5300  

53 

שבלונת מד זוית לצירים,    
מק"ט: 65.5810.02  

57 

 שימוש בשבלונות מאפשר הרכבה מדויקת קלה ומהירה של צירים

שבלונה בודדת לסימון וקידוח,    
מק"ט: 65.1051.02  

42 

ידית נעיצה ידנית לתושבת    
שתילה, מק"ט: 65.6100  

57 

להרכבת טיפ-און  

שבלונה למיקום לוחית טיפ-און    
בחזית, מק"ט: 65.5210  

47 

שבלונת פח לסימון וקידוח    
תושבות, מק"ט: 65.5300  

53 

שבלונת קידוח אופקי לבלומושן    
ולטיפ-און, מק"ט: 65.5010  

52 

עזרים נוספים להרכבה  

 ,BLUM מברג פיליפס פוזידרייב   
SCR.000 :מק"ט  

57 

מקדח מירכוז לסימון ברגים,    
M01.ZZ03.01 :מק"ט  

57 

  שבלונות להרכבת צירים: מודול, קליפ-טופ, קליפ-טופ בלומושן

XX  = העמוד בקטלוג בו 

מופיע מפרט השבלונה.
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'

    עיצוב הוא הרבה יותר מאשר רק מראה אטרקטיבי

עיצוב, שימושיות וההתמקדות בתפקוד ובתנועה המושלמת, 
תמיד שלובים זה בזה ב-BLUM. משמעות הדבר - כל 

המוצרים של BLUM הופכים את השימוש ברהיטים איכותיים 
לחוויה אמיתית ומציעים מגוון פתרונות אידאליים לכל בית.

BLUM משלבת במוצריה מגמות עיצוב עכשוויות, העדפות 
 אישיות ושימוש בריהוט פונקציונלי ועל-כך זכו מוצריה 

פעמים רבות בהכרה ובפרסים בינלאומיים על איכות ועיצוב.

    האיכות מוכיחה את עצמה יומיום

 מגירות ומערכות חלוקה פנימיות, מנגוני הרמה )קלפות(, 
צירים ומסילות מבית BLUM מאופיינים באיכותם הגבוהה.

האיכות מובטחת על-ידי בדיקות מקיפות של חומרים ושל 
איכות ובטיחות, תחת עומסים משתנים. תוצאות הבדיקות 

משולבות ישירות לתוך מערך הפיתוח והייצור של המוצרים. 

התוצאה - פתרונות פרזול מבית BLUM המושתתים על 
 טכנולוגיה חכמה, תפקוד אופטימלי ועיצוב ארגונומי, 

המקנים תנועה מושלמת לכל אזורי המגורים.

     חדשנות שמביאה לנוחות חיים גבוהה

האיכויות האמיתיות של רהיטים מתגלות לעתים קרובות 
רק דרך שימוש יומיומי. BLUM מספקת פתרונות פרזול 

חדשניים שמבטיחים שהקשר בין המשתמש לבין תפקוד 
הרהיט יהיה אופטימלי וכן שאפשר יהיה ליישם רעיונות 

יוצאי דופן. 

לדוגמה, דלתות נטרקות הן נחלת העבר, הודות לסגירה 
 .BLUMOTION-השקטה של מנגנון ה 

ניתן ליישם בהצלחה גם רהיטים ללא ידיות ברחבי אזור 
 המגורים כולו, הודות למערכות התומכות בפתיחת הרהיטים: 

TIP-ON מנגנון מכאני או SERVO-DRIVE מנגנון חשמלי.

    התרומה שלנו לסביבה

מזעור ההשפעה של החברה על הסביבה מאוד מעסיקה 
את BLUM. תקנים כגון שימוש מושכל ואופטימלי בחומרים, 

השימוש ההולך וגובר במקורות אנרגיה חלופיים ותהליכים 
ידידותיים לסביבה הוכנסו במיוחד ליישום מטרה זו.

 ב-BLUM, ההתנהגות האקולוגית האחראית מתחילה 
 בשימוש נכון וטוב במשאבים, מתוך אהבה לעולם 

ולטובת הדורות הבאים.
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 BLUM
 BLUM היא חברה אוסטרית בבעלות משפחתית, שנוסדה לפני למעלה מ-60 שנה, 
 על-ידי יוליוס בלום. החברה פעילה במישור הבינלאומי, ומוצריה העיקריים כוללים 

צירים, מגירות ומנגנוני הרמה )קלפות(. כל מוצרי החברה  מושתתים על טכנולוגיה 
חכמה, תפקוד אופטימלי ועיצוב ארגונומי, המקנים תנועה מושלמת לכל אזורי 

המגורים.

 "Global customer benefits" בין אם אתה
 יצרן, סוכן מכירות, מתקין או משתמש )לקוח סופי(, 

  - BLUM כולם שותפים באופן אישי להנאה מהמוצרים של 
.BLUM זו הפילוסופיה של
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5 מרכזי מידע ותצוגה בפריסה ארצית                    1599-531-060

 CONCEPT בלורן 
 דן דיזיין סנטר, בני-ברק
 קומת כניסה, חנות 119,

רח’ לח"י 2

 ירושלים
 א.ת. תלפיות,

רח’ יד חרוצים 14

 בית בלורן, ראשל"צ
 א.ת. מעוין שורק,

רח' המדע 2

 באר שבע
 א.ת. עמק שרה,
רח’ הפועלים 19

 צ’ק-פוסט, חיפה
רח’ מרקוני 18

מרכזי המידע נועדו בשבילכם, לקבלת מידע מקיף ומלא על פתרונות פרזול ועיצוב למטבחים ולרהיטים.  

אתם מוזמנים למרכזי המידע של בלורן - המקום בו תוכלו לראות, לגעת ולהרגיש.  

  גישה לנכים בכל מרכזי המידע 

www.bluran.co.il


