
Meerpuntsluiting slotkast freesmal
Handleiding

1050 mm

onderk
ant deu

r

55 mm

afschrijving
hart krukgat

Heeft u vragen met betrekking tot dit product? Neem dan contact op.

Stel de frees in: Ze de bovenfrees op de mal en
druk de beitel (18 mm x 132 mm) op het hout.

Stel de langste aanslag in op 4,5 mm (voorplaat)
en de tweede aanslag op 9,5 mm
(verbindingstang.
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Plaats de deur in de bok. Schrijf hart krukgat af op
doornmaat 55 mm en op 1050 mm vanaf
onderkant deur.

Frezen van kruk en cilinder: draai de aanslagen
weg en frees eerst kruk en cilinder gaten.

Zet de diepte aanslag van de freesmachine op
de instelling voor de voorplaat (4,5 mm) en
frees alle gaten in de voorplaat van de mal op
deze diepte.

Draai de aanslag weg en frees de bijzetkast en
hoofdkast zo diep mogelijk.

Plaats de mal op de deur, zodat de afschrijving
zichtbaar is door het krukgat van de freesmal.
Klem de mal vervolgens vast met 2 tangen op
de uiteindes van de mal.
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Voor een volledig product overzicht van Riens
Freesmallen B.V. en instructie video’s. Kijk dan op:
www.riens.nl

Voor informatie over onze producten kunt u contact
opnemen via onderstaand e-mail adres:
info@riens.nl
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Zet de aanslag van de machine op de ondiepe
stand (4,5 mm). Verplaats de mal zdat het
middelste voorplaat contour met onderkant beslag
gelijk ligt. Frees nu de voorplaat t/m de hoofdkast
in, door de mal tijdens het frezen te verschuiven.

Verwijder de mal van de deur. Leg het beslag op de
deur, met onderkant beslag gelijk met de onderste
inkrozing.

Teken nu bovenkant beslag en de bovenste
bijzetkast af.
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Heeft u vragen met betrekking tot dit product? Neem dan contact op.

Draai de mal om en leg hem gelijk met de
afschrijving bovenkant beslag. Herhaal nu de
frezingen zoals eerder gedaan in stap 5 t/m 7.
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Frees nu de verbindingstang: Leg de mal op hart
krukgat 1050 mm (zie stap 2). Zet de diepte
aanslag van de machine op de instelling voor de
verbindingstang (9,5 mm). De mal niet vastzetten
met tangen. Plaats de frees in de onderste
bijzetkast en schuif de mal al frezend naar boven
en zorg dat je eindigd in de bovenste bijzetkast.

Verwijder de mal en plaats de bijgeleverde
hoofdkast gelijder over het hoofdkast contour. Haal
de beitel tot maximaal 30 mm uit de opname van
de machine.

Plaats de frees met de ring
in de voorplaat en frees de
hoofdkast op de gewenste
diepte.
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