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Zastosowanie szablonu pod złączkę Cabineo.  

CABINEO jest złączką przeznaczoną do wykonywania połączeń pod kątem 90°. Złączką 

można łączyć elementy o grubości płyty 18 mm (19 mm za pomocą opcjonalnego ogranicznika) i 

16 mm. Złączka Aby wykonać precyzyjnie otwory- gniazda w których umieszcza się złączkę 

Cabineo należy użyć tulei wiertarskiej, wiertła i wiertarki elektrycznej lub akumulatorowej.  

Otwory wykonuje się przy użyciu wierteł 5 i 15 mm, Podstawą całego urządzenia jest wykonany z 

płyty HPL szablon z zestawem odpowiednio umieszczonych otworów.   

 

 

 Zakres dostawy:  

1. 1 x szablon z płyty HPL  

2. 4 x bolce ograniczające D6/D 10mm  

3. 1 x tulejka  

4. 1 x klucz imbusowy  
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 Do wykonania połączenie potrzebna jest też wiertarka elektryczna lub akumulatorowa, z 

końcówką z imbusem zakończonym kulką, frez HM D15 x 20 mm S8, wiertło HM D5 x 30 mm S8, 

złączki Cabineo oraz zacisk /taśma.  

 

Opis CABINEO - Kompletny zestaw składa się z szablonu do wiercenia z precyzyjnymi otworami o 

średnicy 18 mm i otworami zatyczkowymi. Aby łatwo uchwycić pozycję otworu podczas 

przenoszenia szablonu na długim przekroju, produkt jest wyposażony w otwory. Otwory do 

pozycjonowania oznaczone są cyfrą lub literą. Szablon EVLC należy zamocować za pomocą 

szybkiego zacisku lub taśmy mocującej, aby podczas wiercenia szablon nie przesuwał się po 

materiale.  

Wykonywanie otworów pod złączkę Cabineo  

Ustawienie głębokości wiercenia dla potrójnego gniazda pod złączkę.  

W dostarczonym uchwycie – tulejce zamocować frez, tak jak na poniższym zdjęciu. Zablokować 

narzędzie w uchwycie.  

 

  

Wsunąć tulejkę wiertarską w jeden otwór z potrójnych otworów w szablonie, tak aby wiercony 

materiał dotykał wiertła po wciśnięciu na trzpień za pomocą końcówki wiertła. Zwolnij śrubę 

pierścienia blokującego za pomocą klucza imbusowego 2 mm i wciśnij pierścień w kierunku 

wiertarki, aż do momentu ustawienia dystansu 12 mm pomiędzy pierścieniem ograniczającym i 

ogranicznikiem sprężyny.   
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 Jest to punkt zerowy głębokości wiercenia. Głębokość złączki Lamello Cabineo wynosi 12 mm. 

Możesz ułatwić regulację głębokości, zaciskając sprzęgło między ogranicznikiem głębokości i 

osłoną sprężyny. Po wyregulowaniu głębokości wiercenia, należy ostrożnie dokręcić śrubę 

pierścienia oporowego względem jego średnicy.  
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Przed rozpoczęciem wiercenia zawsze należy się 

upewnić, że ograniczniki blokujące w szablonie 

dotykają powierzchni stykowej z elementem i że 

narzędzie jest właściwie ustawione względem 

przedniej krawędzi. Przed rozpoczęciem wiercenia 

sprawdź głębokość wiercenia.  

 

• Jeśli powierzchnia wierconego otwory nie jest czysta, 

należy naostrzyć wiertło.  

  

  

 Wykonywanie otworów pod złączki Cabineo  

W przypadku klejonego materiału należy zacisnąć tulejkę do wiercenia, aby uzyskać trzy otwory 

na krawędzi obrabianego przedmiotu. Umieścić dwa bolce ustalające do dwóch otworów S i do 

dwóch otworów oznaczonych numerem 3. Upewnić się, że ograniczniki pozycjonujące dotykają 

przednich i bocznych krawędzi obrabianej płyty. Umieścić wiertło o średnicy 15 mm w wiertarce 

(tulejce) lub jeżeli zostało to już zrobione - zamocować tulejkę z wiertłem 15 mm w wiertarce. 

Teraz zamocować szablon na materiale za pomocą zacisku. Ustawić głębokość wiercenia 12 mm. 

Wywiercić otwory pod złączkę Cabineo. Najpierw wywiercić otwór na krawędzi obrabianego 

elementu, a następnie przejść dalej do drugiego otworu. Po wywierceniu kolejnego – trzeciego 

otworu w ten sam sposób wywiercić otwory po drugiej stronie obrabianego elementu. Na 

elemencie o długości 35 cm wystarczy zastosować dwie złączki Cabineo.   

 

 Wiercenie otworu pod śrubę złączki Cabineo – zamykającego połączenie  

Podczas wiercenia otworu pod śrubę zamykającą połączenie, należy postępować w następujący 

sposób: Umieścić dwa bolce ustalające w otworach S i w dwa otwory 8 lub 6.  
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Otwory 8 wskazują na grubość łączonych elementów 18 mm, zaś otwór 6 przeznaczony jest dla 

elementów wykonanych z płyty o grubości 16 mm. Umieścić szablon na obrabianym elemencie 

tak, aby przednie ograniczniki znajdowały się na przedniej krawędzi przedmiotu obrabianego, a 

boczne ograniczniki znajdowały się przy bocznej krawędzi obrabianego przedmiotu.  

 

Teraz zamocować szablon za pomocą ścisku. Włożyć 

wiertło o średnicy 5 mm w tulejkę wiertarską. Ustawić 

głębokość wiercenia na 12,5 mm na wiertarce. Wywierć 

otwory na śruby zamykające złączkę Lamello Cabineo. 

Po wywierceniu otworu postępować w ten sam sposób 

po drugiej stronie obrabianego elementu. Na elemencie 

o długości 35 cm wystarczy zastosować dwie złączki 

Cabineo.   

 

 

Teraz mamy wywiercone otwory pod złączki Lamello Cabineo. Umieścić złączkę Cabineo w 

potrójnym otworze. Do mocowania złączki w  

gnieździe nie jest wymagany młotek. Umieścić drugi łączony element. Zamknąć połączenie, 

poprzez dokręcenie śruby znajdującej się w środku złączki Cabineo. Do tego potrzebny jest klucz 

imbusowy/ bit imbusowy zakończony kulką.  
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OSTRZEŻENIA!!!  

Podczas wiercenia wiertarkę należy dociskać do powierzchni szablonu, aby zachować 

prostopadłość. Drugą ręką należy przytrzymywać szablon.  Trzymać wiertarkę prostopadle, aby 

wiertło dotykało całej powierzchni i podczas całej obróbki zachowywało prostopadłość. Wywierć 

otwory stopniowo i zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa dotyczącymi pracy z 

wiertłami.  

• Zwróć uwagę na prawidłowy kierunek obrotów - Wiertarki są dostarczane w wersji 

praworęcznej.  

Bezpieczeństwo  

• Zawsze wyłącz wiertarkę i odłącz ją od zasilania przed wymianą tulejki lub ustawieniem 

głębokości. Nie dotykać obracających się części podczas wiercenia. Używać środków ochrony 

słuchu.  

• Zawsze używaj maski przeciwpyłowej lub respiratora. Nie nosić luźnej odzieży lub innych 

przedmiotów, które mogą przeszkadzać w pracy i stanowić potencjalne zagrożenie w przypadku 

wkręcenia.  Przed włączeniem wiertła upewnić się, że wiertło jest odpowiednio dokręcone i 

pierścień zabezpieczający jest zabezpieczony. Unikać przypadkowego włączenia wiertarki. Przed 

umieszczeniem wtyczki w gniazdku, źródle zasilania upewnić się, że przełącznik nie jest 

zablokowany w pozycji "włączony". Przed przystąpieniem do zmiany ustawienia czy wymiany 

narzędzia, odczekać do momentu całkowitego zatrzymania wiertła.  


