
£atwe wiercenie otworów
pod zawiasy puszkowe do frontów meblowych

Firma  SISTEMI  dbaj¹c  o
usprawnienie  produkcji  w
zak³adach  stolarskich  stworzy³o
nowy  produkt TRIMATIC  45/9,5
fot. 1.

Ten  wyrób  przeznaczony
jest  dla  producentów,  stolarzy  i
monta¿ystów  mebli  aby  uczyniæ
ich  pracê  ³atwiejsz¹  i  bardziej
wydajn¹  podczas  wykonywania
nawiertów  pod zawiasy
puszkowe firmy BLUM.

Za  pomoc¹  g³owicy
wiertarskiej  TRIMATIC  45/9,5
wykonacie  wszystkie  trzy  otwory
niezbêdne  do  zamocowania
zawiasów  puszkowych  firmy
BLUM w jednej operacji.

G³owica  wiertarska
TRIMATIC  45/9,5  umo¿liwia
zamocowanie  w  wiertarce
sto³owej  w  Twoim warsztacie  jak
równie¿  w  rêcznej  wiertarce  lub
wkrêtarce na monta¿u u klienta.

Jak wywierciæ otwory pod
zawiasy puszkowe BLUM

G³owica  TRIMATIC  45/9,5
posiada  cechy,  które  zauwa¿ysz
przy pierwszym u¿yciu:

● zwarta i solidna budowa korpusu
● szybka i prosta w u¿yciu
● precyzyjna podczas pracy
● prosta i niezawodne rozwi¹zanie
konstrukcyjne

● wysokogatunkowe prowadnice
● wytrzyma³e sprê¿yny

TRIMATIC  45/9,5  wierci
otwory  pod  zawiasy  idealnie
dopasowane  do  zawiasów  firmy
BLUM.

Rozstaw  pomiêdzy  otworami
pod  wkrêty,  euro  wkrêty  lub
INSERTA  wynosi  45  mm  a
przesuniêcie  pomiêdzy  osiami
otworów 9,5 mm jak na rys. 2.

rys. 2

fot. 1
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OPIS fot. 3 i 4:

1.  trzpieñ  mocuj¹cy  do
wiertarki o �rednicy 10 mm
2. punkt  smarowania
przek³adni
3.  regulacja  g³êboko�ci
wiercenia
4. polerowane uchwyty do
wierte³
5. dwie �ruby do blokowania
wiert³a
6.  prowadnica  z  blokad¹
odleg³o�ci  od  krawêdzi
elementu
7. sprê¿yny
8.  blokada  ogranicznika
(prawy/lewy)
9.  otwór  do  mocowania
ogranicznika (pawy/lewy)
10. podstawa g³owic

G³owice TRIMATIC
45/9,5  wspó³pracuj¹  z
wiertarkami o zalecanej mocy

TRMATIC 45/9,5  g³owica wiertarska do zawiasów BLUM

min  0,75  kW.  Do  g³owicy
TRIMATIC  45/9,5  w
zale¿no�ci od typu zawiasów
marki BLUM.

Po  uzbrojeniu  g³owicy
wiertarskiej  w odpowiednie
wiert³a mo¿esz przyst¹piæ do
wiercenia  otworów  pod
zawiasy puszkowe.

Pomocny mo e si  okazaæ
dla Ciebie rys. 5.

Przedstawiaj¹cy  liczbê
otworów  w  zale¿no�ci  od
wysoko�ci  montowanych  w
meblach drzwi.

Pamiêtaj,  ¿e  rysunek
jest  tylko  pogl¹dowy  a  ilo�æ
u¿ytych  zawiasów  musisz
dopasowaæ  bior¹c  pod
uwagê nie tyko wysoko�æ ale
równie¿  wagê  i  grubo�æ
frontów.

Najlepiej  skorzystaæ  z
zaleceñ  producenta
zawiasów BLUM.

TRIMATIC 45/9,5

W serii TRIMATIC znajdziesz tak¿e:

� TRIMATIC  SUPER  �  dla  producentów  mebli  do  zastosowania  w  wiertarce
wielowrzecionowej  z  rozstawem  uchwytów  32 mm  do  nawicertów  pod  zawiasy
puszkowe takich producentów jak: BLUM, HETTICH, GRASS, MEPLA, SALICE i
inne.

� TRIMATIC MODU£ 32 � dla producentów mebli do wiercenia jednocze�nie piêciu
otworów w module 32 mm

� TRIMATIC  222528  �  dla  producentów  stolarki  okiennej  pod  okucia  do  okien  i
drzwi balkonowych uchylnych; drewnianych i drewniano aluminiowych
� TRIMATIC  43/0  �  dla  producentów  stolarki  okiennej  pod  klamki  w  oknach

drewnianych, drewniano aluminiowych i PCV

SEMPER G³owice pod zawiasy

tel. 22 21 31 775
www.widiowe.pl

fot. 3

fot. 4

fot. 5

http://
http://
http://www.widiowe.pl/index.php/sklep/details/805/48/glowice-wiertarskie/glowice-do-mebli-i-zawiasow/glowice-wiertarskie-trimatic-super
http://www.widiowe.pl/index.php/sklep/details/329/48/glowice-wiertarskie/glowice-do-mebli-i-zawiasow/glowice-wiertarskie-trimatic-modul-32
http://www.widiowe.pl/index.php/sklep/details/798/49/glowice-wiertarskie/glowice-do-drzwi-i-okien/glowice-wiertarskie-trimatic-22-25-28-do-okuc
http://www.widiowe.pl/index.php/sklep/details/791/49/glowice-wiertarskie/glowice-do-drzwi-i-okien/glowica-wiertarska-trimatic-43/0-do-klamek

