
מ " מ12.7מעצורי עומק קידוח  

אופציה כוונת לייזר למירכוז

קידוח צירים

לכל ציר יש נתוני קידוח שונים בהתייחס לעובי דלת וכיסוי קנט נדרש

מ ובכך הוא משפיע על כיסוי הקנט " מ3-8ממוצע הקידוחים נע בין 

מ " מMB = 5  מצב 22.5מידה שכיחה 

Xל עומק הקידוח משתנה בהתאם לסוג הציר  "כנ

.מומלץ לעיין בספר בלום

שלב ראשון 

הזז את הידית ימינה למצב קידוח ציר ראה תמונה

:לפעולת הקידוח יש להכין את הרכיבים הבאים

 ימיןQ35מקדח  יח1

 שמאל Q8מקדחים   יח2

.פקקים לסגירת הראשים שלא בשימושיח2

(לצירי שתילה בלבד)שבלונה לשתילת צירים יח1

2008מכונה חדשה החל משנת  2008מכונה דגם עד שנת 

שלב שני

MBהזז את הסרגל עומק הקידוח למצב 

אחורה/מכונה ישנה יש למשוך את הפין והזז קדימה 

 יש מנואלה ידנית 2008מכונה משנת 

שלב שלישי 

מ" ס10קבע מידת סטופר משני צידי המכונה לדוגמה 

הנח את הדלת כשקצהו קרוב לסטופר 

.קרב את הזרוע הפנאומטית  למצב בו הזרוע מעל החומר הקידוח 

3.2ולחץ על כפתור הפעלה מספר 

שלב רביעי

.הצמד את הציר על גבי השבלונה והורד את הידית למצב שתילה

 לשתילה3.2לחץ שוב על כפתור הפעלה 

1עמוד 

תפעול מכונת  מיניפרס             
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שמאלימיןשמאל 

' שמאל  תמונה א2 ימין 1מ " מ5 מקדחים קוטר 3: מקדחים 

'א4.6יש להזיז את הגיר לצד שמאל באמצעות ידית 

SYמ  " מ37סרגל עומק 

 6.3מ או השתמש בשבלונה " מ64סטופרים בקפיצות של 

'ראה תמונה ב

לחירור מרובהMZK.190Sט " אופקי רב מקדח  מק9ראש 

'ראה תמונה ג

'ב'ב'תמונה ג

6.3

קידוח דפנות הארון עבור מנגנון   הקלאפה

MZK.880Sט " אנכי מק8מומלץ לעבוד עם ראש 

מ " מ5מקדחים 

65.1051.01חורים או בשבלונה לסימון 

HL מ" מ192מרחק בין המקדחים מ  " מ37מרחק סרגל

HF מ" מ192מרחק בין המקדחים מ  " מ37מרחק סרגל

HS מ" מ192מרחק בין המקדחים מ  " מ37מרחק סרגל

HK מ" מ128מרחק בין המקדחים מ  " מ37מרחק סרגל

HKS מ" מ64מרחק בין המקדחים מ  " מ37מרחק סרגל

קידוח חזיתות לקלאפה

MZK.190Sט " אופקי רב מקדח  מק9קידוח חזיתות עבור קלאפות מומלץ לעבוד עם ראש 

(נא להתייעץ עם מחלקה טכנית בלורן) 9ניתן לקדוח עם מיניפרס גם ללא ראש 

מ" מ5נדרש קוטר מקדח 20s42e1ט"מק:עבור פרונט אקספנדו  

מ" מ2.5נדרש סימוני קידוח 20s4201ט "מק:עבור פרונט ברגים 

HLנתוני קידוח HKנתוני קידוח 

3עמוד 

קידוח חורים למדפים 

קידוח דפנות הארון עבור הקלאפות 



(כל סוגי המסילות )קידוח מסילות 

MZK.880Sט"מק

הרכב את הראש לגיר 

SYמ " מ37הזז את סרגל העומק למידה 

מ עבור ברגי יורו " מ5השתמש במקדחים 

 לסימון עבור ברגי עץ2.5או במקדחים 

קידוח חזיתות למגירה

MZK.880S 8ט  לראש "מק

החץ מסמן כיוון המכונה: הן 8המגירות שניתן לקדוח עם ראש 

מקדח

1

2

D3אנטארו גב  

למידות קידוח העזר בהוראות הרכבה של המגירות

8אנטארו ללא ראש /אינטיבו /קידוח עבור מגירות טנדם בוקס

הזז את הגיר לצד שמאל 

מ  מרכזי שחור והימני כתום" מ10השתמש במקדחים 

איניטבו+לקידוחי כל סוגי המגירות עבור פרונט אינסרטה 

(מ" מ64 = 17כיסוי קנט +47לפי חישוב )מ " מL 64מ ואת סטופר " מR 96כוון את סטופר

:לקדוח מהצד

מ" מ31.5= 16+15.5דוגמא כיסוי קנט : כיסוי קנט  + 15.5כוון את עומק הסרגל לפי 

:לקידוח גלריה 

מרחקי סטופרים  שווים בשני הצדדים  לפי המידות בטבלה למטה

לחור הנוסף בפרונט

QRLלגלריה  מדגם 

סרגל המכונה Rלגלריה  מדגם 

Rהצמד לסטופר מעלות 180-סובב את החזית בLהצמד לסטופר מעלות 180-סובב את החזית ב

Lוהצמד לסטופר Rוהצמד לסטופר 

4עמוד 

סטופר

מ" מC192אנטארו גב 

Sלגלריה  מדגם מ" מD224אנטארו גב  

סטופר 

 שחור בלבד10השתמש במקדח 

מ" מD192אינטיבו גב 

מ" מB 160אנטארו גב  

מ"מ 96מ " מ32מ" מC64אנטארו גב 

מ"מ 128מ " מ32מ" מ64

מ"מ 96מ " מ32מ" מD64אינטיבו גב 

מ"מ 64מ " מ32מ" מB 64אנטארו גב  

 אנכי ניתן לקדוח את הפרונטים יחד עם הגלריה8בשימוש ראש 

123

אינטיבו 

------מ " מ32מ" מM64אנטארו גב 

 אנכי ניתן לקדוח או לסמן את כל סוגי המסילות 8בשימוש ראש 

 4שלב  3שלב  2שלב  1שלב 


