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Inkrozen van voorplaat, kruk en cilinder

Deze gebruiksvriendelijke mal is een U-cassette die u over de deur
kunt schuiven, om de voorplaat, kruk en cilindergaten in te krozen
van insteeksloten. Door op 1050 mm vanaf onderkand deur hart
krukgat af te tekenen en daar het krukgat in de mal mee gelijk te
leggen, positioneer je de mal op de juiste plaats.

Makkelijk te bevestigen op deur

De mal is gemakkelijkmet een quick-grip tang vast te zetten op de
deur. Dit doordat zowel aan de onderkant als bovenkant een zijde
van de U-casette uitsteekt waarop u de tang kunt plaatsten (Afb.1).
Voor extra versteviging kunt u de mal aan de voorkant met een
schroef vastzetten.

Doornmaat PC-maat en Deurdikte

De mal is voor alle type sloten te verkrijgen. Hierdoor krijg je met
verschillende doormaten en PC-maten te maken. Zit een mal voor
een bepaald type nog niet in ons assortiment, dan kunnen wij deze
op maat maken. Daarnaast zijn deze mallen voor elke deurdikte te
verkrijgen.

Zoals u van ons gewend bent,werken ook onze slotkast
freesmallen met ring 24 mm en beitel 18 mm.

Afvoer voor houtkrullen

Aan de binnenzijde van de zijkanten,zijn uitsparingen gemaakt voor
de afvoer van houtkrullen, zodat u hier geen hinder van heeft
tijdens het frezen (Afb. 3). Deze zijn aan de onderkant dicht, zodat
de stofafzuiging op de freesmachine het stof beter afzuigt.

Uitstekende
zijde

Afb. 2 - Stelbout voor het aanpassen
van de doornmaat

Afb. 3 - Uitsparingen voor afvoer
van houtkrullen

Afb. 1 - Slotkast freesmal

Voor een overzicht van beschikbare slotkast freesmallen.
Kijk dan op onze website: www.riens.nl

Wij kunnen voor ieder slot een freesmal ontwikkelen.
Heeft u een mal nodig die nog niet in ons assortiment
is opgenomen, neem dan contact met ons op.
info@riens.nl
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Heeft u vragen met betrekking tot dit product? Neem dan
contact met ons op.

e-mail: info@riens.nl

Voor een overzicht van ons volledige assortiment en
instructie video's, kijk op:

www.riens.nl


