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Speciálně pro výše popsanou situaci, 
tedy pro zkosení ostré hrany na úzkém 
hranolku či liště, umístěné příliš blízko 
u stěny, je určen jednoduchý přípra
vek, který se používá ve spojení s ruční 
frézkou osazenou standardní válcovou 
(drážkovací/dlabací) stopkovou frézou.
Přípravek je v podstatě výměnný ná
stavec vyrobený z odolného plastu (te
flonu), sloužící jako úhlové vodítko. Na 

frézce je nasazen průchozím příčným 
otvorem a připevněn pomocí příruby. 
Na vnější straně je přípravek opatřen 
podélnou vodicí polodrážkou, vedenou 
kolmo k ose frézky. Její stěny svírají vůči 
sobě pravý úhel, vůči ose frézky jsou ale 
nakloněny pod úhlem 45°. Polodrážka 
je vedena přes příčný průchozí otvor, 
jímž prochází stopková fréza a svými 
břity zasahuje do vnitřní hrany polo
drážky. Při vedení po opracovávaném 
materiálu tak dochází k odfrézování jeho 
ostré hrany. Velikost úběru resp. šířka 
zešikmení („fázky“) se upravuje nasta
vením hodnoty vysunutí frézy z otvoru. 
Vzhledem k tomu, že materiál je odfré

zováván čelními břity, nikoli bočními, 
nevznikají na šikmé ploše vlnky a před 
dokončením PÚ stačí jen její lehké pře
broušení.
Uvedený vodicí přípravek je určen pro 
úpravu rovných hran, kde má oproti ji
ným metodám, např. kombinaci vodicího 
ložiska a příruby, výhodu v přesnějším 
vedení, zejména na začátku a na konci 
hrany. Na druhou stranu neumožňuje 
opracování hran na lištách v blízkosti 
vnitřních rohů, kde se naopak uplatní 
právě zmíněná vodicí ložiska ve spojení 
s úhlovými frézami.

Kontakt na vyžádání

Zešikmování hran v „úzkých profilech“

Nejedná se o každodenní situaci, přesto čas od času se každý truhlář před podobným problémem 
ocitne: Jak provést pomocí standardního ručního nářadí běžnou pracovní operaci v nestandardních 
podmínkách? Např. pomocí ruční frézky zkosit hranu na úzkém hranolku či liště, která je příliš blízko 
u stěny a rozměr strojku neumožňuje přístup nástroje k hraně? V takových (a podobných) situacích 
může pomoci „chytrý“ přípravek nebo speciálně upravené nářadí.
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Vedení frézky je díky vodicí polodrážce přesné a stabilní
Materiál na hraně je odfrézováván čelními břity frézy, takže 
na ploše nevznikají vlnky

Pneumatická ruční frézka s vodicím přípravkem pro zkosení hran na místech se ztíženým přístupem
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ATRAKTIVNÍ KOLEKCE  
LAMINOVANÝCH DESEK

PFLEIDERER

Proč právě PFLEIDERER? 
Produkty pro profesionály!
 
Laminované desky Pfleiderer jsou ideálním materiálem pro jakýkoliv typ nábytku.

Naše vybraná kolekce dekorů je v souladu s nejnovějšími módními trendy.

Vyzkoušejte výbornou kvalitu a trvanlivost výrobků Pfleiderer!
Kromě atraktivní nabídky dekorů Vám nabízíme pružný servis, rychlé dodací lhůty a skvělé ceny.

Více informací na www.drevomaterial.cz/pfleiderer

Originální design pro Váš domov i kancelář

inzerce drev.mag_listopad.indd   1 15.10.15   19:20

Dřevomateriál s.r.o. - výhradní prodejce pro ČR

tel.: +420 724 652 498
info@hranyabs.cz
www.hranyabs.cz

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738 
564 01 Žamberk 

by

PROSTĚ 
DOKONALÉ

...nábytkové hrany

Nábytkové hrany vyrobené ABS technologií – dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám. 
Kolekce                      špičkové ABS hrany za skvělé ceny od výrobce                      Industry Group. by
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