
1 מתוך 9

מגירות טאורבוקס  
מידות קידוח ומידות הרכבה בהתאם לדגם המגירה

מידות לתכנון לכל דגמי המגירות

תאריך: 22/12/21

מידת פתח ארון נדרשת

NL = אורך מסילה

 * = מידת פתח ארון נדרשת בהתאם לדגם המגירה:

= 107 מ"מ מגירה M פנימית וחיצונית............. 

= 145 מ"מ  מגירה K פנימית וחיצונית............... 

= 194 מ"מ מגירה C פנימית וחיצונית............... 

= 258 מ"מ  ........................................... F מגירה

מיקום הרכבת המסילה על דופן הארון

שיטת בניית ארון )עם דפנות בעובי 17 מ"מ(

מיקום לקיחת מידה

 דגם
A

17

מיקום לקיחת מידה
17

 דגם
B

גובה מסילה תחתונה: מפנים הארון למרכז הבורג: 39 מ"מ  

מרחק מהקנט למרכז הבורג בחור שלישי על המסילה: 37 מ"מ  

נוסחה לחישוב מרחק בין המסילות )מחור לחור(:  
מרכז קידוח מסילה ראשונה )39 מ"מ מפנים הארון( + גובה חזית מגירה + רווח בין החזיתות  

     
גובה ארון: 755 מ"מ לדוגמה:    

5 חזיתות בגובה: 147 מ"מ       
רווח בין החזיתות: 3 מ"מ כל אחד       

147 + 3 = 150 = מרחק בין המסילות מחור לחור        

מסילה - מיקום הברגים על דופן הארון

ראו מידות בעמוד 9

שבלונה של BLUM לסימון וקידוח חזית מגירה

שבלונה

ZML.0040.01
מק"ט: 

NL + X  = מינימום עומק פנים ארון
3 מ"מ = X :מגירה חיצונית 
12 מ"מ = X :מגירה פנימית

סרטון הרכבה



2 מתוך 9

מגירות טאורבוקס  
מידות קידוח ומידות הרכבה בהתאם לדגם המגירה

מידות לתכנון בהתאם לדגם המגירה
M מגירה

 אקספנדו:מרווחים בארון
מידות מרחקי קידוח בחזית

 ברגים:
מידות חזית 

K מגירה

 אקספנדו:מרווחים בארון
מידות מרחקי קידוח בחזית

 ברגים:
מידות חזית 

* = כולל 2 מ"מ כוונון הטייה
FA = כיסוי קנט

  * = יש להוסיף למידה זו את מידת כיסוי הקנט

FA = כיסוי קנט
* = כולל 2 מ"מ כוונון הטייה  * = יש להוסיף למידה זו את מידת כיסוי הקנט



3 מתוך 9

מידות לתכנון בהתאם לדגם המגירה
C מגירה

 אקספנדו:מרווחים בארון
מידות מרחקי קידוח בחזית

 ברגים:
מידות חזית 

* = כולל 2 מ"מ כוונון הטייה

F מגירה

 אקספנדו:מרווחים בארון
מידות מרחקי קידוח בחזית

* = כולל 2 מ"מ כוונון הטייה

FA = כיסוי קנט
  * = יש להוסיף למידה זו את מידת כיסוי הקנט

 ברגים:
מידות חזית 

FA = כיסוי קנט
  * = יש להוסיף למידה זו את מידת כיסוי הקנט



4 מתוך 9

הוראות להרכבת מגירת טאורבוקס

הרכבת דפנות

4 3 2

תחתית המגירהתחתית המגירה

מקמו את תחתית המגירה מחוץ למשטח העבודה

2 1

תחתית המגירה

6 57
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הרכבת חזית

89

יש לתלות את החזית על-גבי מתאמי הדופן

11 10
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2

4

1

3

הרכבת פרופיל תומך תחתית

הוראות להרכבת פרופיל תומך תחתון

 פרופיל תומך תחתון למניעת שקיעת תחתית מגירה

X = כמות תומכים LW = רוחב פנים ארון במ"מ 
עד 0565

1566-999

21,000-1,200

מרחקי קידוח בחזית עבור פרופיל תומך תחתית:

 יש למקם את התומכים )X( במרחקים שווים 
על-גבי תחתית המגירה.



7 מתוך 9

כיוונון ב-5 מימדים

כוונונים

כוונון צד:  1.5 מ"מ
מתבצע בתופסן הנעילה המורכב 

לתחתית המגירה, צמוד לחזית.

כוונון הטייה -

מתבצע במנוף, על המסילה האחורית.

מפצה כיוון אחורי - 
מתבצע בגלגלת על המסילה 

האחורית )לאחר ביצוע סעיף 1א'(.

כוונון עומק:כיוונון גובה: 3+ מ"מ

 א. במסילה עם בלומושן - רכיב נפרד: 
 2 מ"מ   

 ב. במסילת טיפ-און בלומושן אינטגרלי:
     2+/1- מ"מ

1.א

234

1.ב
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2 1

פירוק חזית

מגירה פנימית - פירוק חזית

4.1 3.15.1

מגירה חיצונית - פירוק חזית המורכבת עם ברגים

4.2 3.25.2

פירוק חזית



בלורן יבוא ושיווק פרזול בע"מ

www.bluran.co.il                                      0732-310311 :רח' המדע 2, ראשל"צ, 7515102, טל': 0732-310310,  פקס

מסילה - מיקום הברגים על דופן הארון

מגירות פנימיות

מסילות 40 ק"ג 
אורך מסילה NL במ"מאורך מסילה NL במ"מ

מסילות 60 ק"ג 

מגירות חיצוניות

מסילות 40 ק"ג 
אורך מסילה NL במ"מאורך מסילה NL במ"מ

מסילות 60 ק"ג 

3 מ"מ +  NL מינימום עומק פנים ארון = אורך מסילה 3 מ"מ +  NL מינימום עומק פנים ארון = אורך מסילה

שימו לב! 37 מ"מ לחור רביעי

שימו לב! 37 מ"מ לחור שלישי

12 מ"מ +  NL 12 מ"ממינימום עומק פנים ארון = אורך מסילה +  NL מינימום עומק פנים ארון = אורך מסילה

מיקום מסילת טיפ-און בלומושן

מגירה פנימית מגירה חיצונית


