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Îmbin ri de col  cu ajutorul dispozitivului universal pentru dibluri

Dispozitivul universal pentru montat dibluri are dou
p r i componente: o pies  de ghidare pentru g uri (1) 
i o pies  de fixare a scândurii (2). Piesa 1 de ghidare 

are dou  rânduri de buc e pentru g urit (3) i anume 
pentru urm toa-rele dimensiuni de dibluri: 6, 8 i 10 mm.
Pentru fiecare m rime de dibluri, în fa a buc elor de 
g urit se g sesc caneluri de ghidare (4). Piesa 2, i
anume dispozitivul de fixare nu are buc e pentru 
g urit i a a cum i numele o descrie este folosit
doar pentru sus inerea sau fixarea pl cilor de lemn. 
Prinderea acestor piese de placa unde urmeaz  s  se 
lucreze, se realizeaz  cu ajutorul uruburilor de fixare 
(5). Alte dou  piese de fixare variabile (6) se pot folosi 
pentru prinderea celeilalte pl ci de lemn. Ele pot fi 
montate în dou  g uri (vezi s ge ile negre) i astfel 
priderea pl cilor între ele se poate face perpendicular 
sau orizontal.

Însemna i toate suprafe ele de 
baz  ale pl cilor cu o cruce la 
canturi, iar pere ii laterali cu o 
cruce pe sup rafa a lor.

Placa de jos se prinde cu ajutorul 
dispozitivului universal de masa 
de lucru i cele dou  piese adi io-
nale de fixare sunt puse în loca u-
rile destinate.

Unul dintre pere ii exteriori este fixat
perpendicular pe placa de jos, cu 
ajutorul uneltei fixate pe pozi ia do -
rit . Pentru o acu rate e mai mare 
se re comand  utilizarea unui echer.

Urmeaz  realizarea g urii atât în 
cant cât i în peretele exterior.

Dispozitivul universal se mut
apoi în a a fel încât urm torul
diblu s  poat  fi montat.

Dup  ce aceast  pies  de fixare 
este mutat  de pe col ul din stân ga
pe cel din dreapta, se mut  dis-
pozitivul universal pentru a da i
ultimele g uri în cele dou  pl ci.

M suri importante la montarea diblurilor
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Marca i distan ele dintre dibluri 
i fixa i placa de jos de masa de 

lucru, cu ajutorul dispozitivului 
universal.

Pentru a realiza îmbin ri în form
de T trebuie date mai întâi g uri în 
placa de jos.

Pentru a putea da ultima gaur
pentru dibluri, trebuie mutat  piesa 
de fixare din partea stâng  pe cea 
dreapt .

Pentru a putea transcrie i da g u-
rile i pe placa de lemn opu s , tre -
buie ca diblurile s  fie introduse i
încleiate.

Desena i-v  pozi ia pl cii de jos 
fa  de placa lateral i fixa i-o
deasupra cu menghine.

Cu ajutorul dispozitivului universal 
pute i îmbina foarte u or i precis 
dou  pl ci de lemn de-a lungul 
cantului în lungime sau în l ime.

Ambele pl ci sunt fixate deodat
în dispozitivul universal. Din acest 
motiv, g urile rezultate se vor su-
prapune perfect cu cele opuse.

Dispozitivul universal se potri ve te
peste diblu cu ajutorul canelurilor 
de ghidare i se efec tueaz  g uri-
rea. Dup  aceasta pl cile din lemn 
pot fi încleiate între ele.

Distan a dintre linia f cut  cu crei-
onul i placa de jos va fi in dicat
de o ca nelur  mic  ce se afl  pe 
partea la teral  a dispozitivului uni-
versal pentru dibluire.

Îmbin ri în form  de T cu ajutorul dispozitivului universal

Îmbin ri de suprafe e cu ajutorul dispozitivului 
universal de dibluire

Dispozitivul universal pentru montat dibluri
Îmbin ri de suprafe e

i în form  de T


