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Szybkie wykonywanie czopów 

Przy pomocy szablonów 2-1 PantoRouter można wykonać czopy lepiej i szybciej niż przy zastosowaniu 

jakiejkolwiek innej metody. Najważniejszą częścią PantoRoutera są szablony, które przechwytują 

łożysko prowadzące w ich środkowym otworze i w ten sposób zostaje wykonane gniazdo czopa. 

Następnie łożysko jest prowadzone po zewnętrznej krawędzi  i następuje wyfrezowanie samego czopa. 

Skośna powierzchnia prowadząca, umożliwia dokładne dopasowanie wykonanego czopu do gniazda.  

W zestawie z maszyną standardowo dostarczany jest zestaw szablonów do wykonania różnego rodzaju 

połączeń. Pakiet All-in zawiera dodatkowe akcesoria, które są dostępne na indywidualne zamówienie.  

Innowacyjność metody nie kończy się na szablonach. Regulacja mocowania szablonu, ograniczników i 

ogranicznika głębokości jest bardzo szybka i łatwa. Po ustawieniu można w krótkim czasie wykonać 

dużą ilość czopów, bardzo precyzyjnych. Podczas obróbki nie wytwarza się pył, dzięki nowej wersji 

wyposażenia do odpylania.  

Postępując według wskazówek zamieszczonych poniżej, można szybciej i łatwiej wykonywać 

połączenia czopowe. 

Ustawianie 

Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego 

szablonu. Poprzez wybór odpowiedniej 

końcówki i łożyska prowadzącego, można 

wykonać czop o każdej grubości. Istotna jest 

zawsze długość. Proporcja 2 do 1 oznacza, że 

uzyskany czop ma długość równą połowie 

długości  używanego szablonu. Wszystkie 

szablony mają wypustki z tyłu, które 

zapewniają ich równolegle pozycjonowanie w 

mocowaniu szablonu oraz małe szczeliny, które 

pomagają podczas wsuwania szablonu w rowki 

o przekroju T. 

Przykręcić  szablon centralnie na środku górnej 
listwy PantoRoutera. Następnie okrągłe 
łożysko prowadzące umieścić w ramieniu 
urządzenia a końcówkę centrującą w uchwycie 
frezarki. W kolejnym kroku wprowadzić okrągłe 
łożysko prowadzące w otwór w środku 
szablonu i poruszać szablonem od jednej strony 
do drugiej do momentu kiedy ostra krawędź 
łożyska prowadzącego pokryje się z linią 
środkową stołu. Zablokować szablon w pozycji 
– szablon jest też wycentrowany.                                                                                                   
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 Po ustawieniu grubości na wsporniku 

mocującym szablon, jedyne co jeszcze należy 

wykonać, to umiejscowić kawałek drewna, 

odcięty z elementu, w którym będziemy 

frezować, pomiędzy wspornikiem mocującym 

szablon i ogranicznikiem grubości – w ten 

sposób sprawdzamy, czy środek szablonu i frez 

są we właściwej pozycji. Zablokować wspornik 

mocowania szablonu w tej pozycji.  

 

Zmierzyć szerokość elementu, z którego mamy wykonać czop, aby ustalić pozycję ogranicznika.  

W przypadku jeśli wpust i wypust są na końcu elementu, należy najpierw wykonać gniazdo pod czop. 

Następnie zmierzyć jego szerokość i tak ustawić ogranicznik aby uzyskać ten sam wymiar. Linijka na 

ograniczniku jest połową skali, co powoduje że ogranicznik sam się centruje. Aby uniknąć ryzyka, że 

utracimy prostopadłość ogranicznika, należy zawsze najpierw dokręcić pokrętło z przodu ogranicznika, 

a dopiero potem z tyłu.  

 

Pierwszy krok – frezowanie gniazda  

Wprowadzić łożysko prowadzące 10 mm 

(pasujące do wnętrza szablonu), a następnie 

umieścić je w  szczelinie szablonu. Umieścić 

także w uchwycie frez, którym będziemy 

wykonywać gniazdo. Patrz tabelka ze 

wskazówkami na 9 stronie tego poradnika.  
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Zaciski i zaciski pomocnicze  

W większości przypadków stosujemy 

standardowe zaciski, ale do frezowania gniazd 

należy wykonać prosty zacisk pomocniczy, jak 

na zdjęciu obok, aby uzyskać docisk, dokładnie 

tam gdzie jest on potrzebny. Należy uważać, 

aby nie zaciskać elementu bezpośrednio nad 

miejscem, gdzie należy wykonać gniazdo, gdyż 

zacisk może spowodować pękniecie ścianki 

gniazda. 

 

 

 

Ustawić głębokość. Frezy Witheside 

dostarczane z PantoRouterem mogą frezować 

gniazda ponad 2” (5,08 cm), co ogranicza nam 

też maksymalną głębokość gniazda. Umieścić 

frez na elemencie i przesunąć ogranicznik 

głębokości do wartości 2”.  W naszym 

przykładowym frezowaniu, będziemy używać 

czopu 2” i chcemy wyfrezować gniazdo o trochę 

większej głębokości, aby zostawić wolną 

przestrzeń na nadmiar kleju na spodzie gniazda. 
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Umieścić ponownie osłonę na głowicy.                          

Osłona odciągowa w postaci obręczy ze szczotką 

daje się łatwo zdejmować na głowicy i ponownie 

montować. 

 

 

 

 

 

 

 

Gniazdo wykonuje się szybko i bezproblemowo. 

Należy wykonywać płytkie skrawanie, 

poruszając lewą ręką dźwignią w kierunku 

zamontowanego przedmiotu obrabianego a 

drugą prawą ręką wykonywać ruch zgodnie z 

wewnętrznym prowadzeniem szablonu, do 

momentu kiedy nie osiągniemy ogranicznika 

głębokości. Należy zauważyć, że dwa 

ograniczniki głębokości na stole wyrównały 

położenie z elementem obrabianym 
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Krok 2 – wykonanie czopu 

Należy zastosować inne łożysko prowadzące i ten 

sam frez, co do frezowania gniazda lub to samo 

łożysko prowadzące, ale inny frez. W większości 

przypadków, potrzebne jest nowe łożysko 

prowadzące, aby wykonać czop, który będzie 

pasował do naszego gniazda. Dla pewności należy 

skontrolować tabelkę na stronie 8. Należy 

dosunąć łożysko prowadzące do tylnej krawędzi 

szablonu, aby podjąć pierwszą próbę wykonania                                                                                                                

czopu. 

 

Zresetować ogranicznik głębokości. Zbliżyć  frez 

do końca elementu obrabianego i ustawić jak 

poprzednio głębokość frezowania. Chcemy 

wykonać czop o długości 2” (5,08 cm). 

 

Kontrola bezpieczeństwa 

 Sprawdzić czy element obrabiany wystaje 

wystarczająco daleko, tak aby frez mógł 

wyfrezować czop, bez ryzyka uszkodzenia stołu. 
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Podczas frezowania czopu należy wykonywać płytkie, schodzące cięcia skrawające, do momentu, kiedy 

łożysko daje się prowadzić po szablonie a ogranicznik głębokości osiągnie dno naszego czopu. Zgrubne 

zbieranie materiału wykonujemy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (ruch prawą ręką do siebie), 

zbieranie wykańczające zgodnie z ruchem wskazówek zegara.  

 

Stosunek przełożenia mechanicznego na dźwigni 

wynosi faktycznie 2,5:1, co pozwala na 

kontrolowanie całego procesu frezowania, nawet 

jeśli cały czas wykonujemy cięcia schodzące.  

 

 

 

 

Należy skontrolować, czy czop pasuje do gniazda.                                                                                                                                                                                                                     

Czop powinien być trochę grubszy – nie powinien 
być zbyt luźny w gnieździe. 

 

 

 



AGENCJA AMK Sp. z o.o. Sp. k. 
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 10 

T: +48 61 879 99 25 
e-mail: sklep@agencja-amk.pl 

serwis: serwis@agencja-amk.com.pl 

 

 Regulacja urządzenia jest bardzo prosta.  Szablony mają lekko stożkowe krawędzie, prowadzenie 

łożyska po szablonie bliżej uchwytu mocującego szablon pozwala na uzyskanie połączenia ciasnego 

przesuw łożyska po zewnętrznej krawędzi szablonu (bliżej silnika frezującego) pozwala na uzyskanie 

połączenia luźnego..  Po ustaleniu odpowiedniej pozycji na szablonie, w  ciągu kilku minut  uzyskamy 

czysty i precyzyjny czop. 
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Możliwość frezowania kilku czopów.                 

Sprawdza się idealnie przy szerszych elementach. 

Istnieje wówczas możliwość użycia dwóch 

szablonów. Należy użyć ekierki i skali na górze 

mocowania szablonu. Ustawić położenie dwóch 

szablonów. Zostawić wolną przestrzeń  pomiędzy 

obydwoma szablonami, tak aby frez się mógł 

swobodnie zmieścić. Należy pamiętać o właściwym 

doborze łożyska prowadzącego do szablonu 2-1. 

Przeprowadzić test próbny. Należy upewnić się, że 

gniazdo i czop zostaną wyfrezowane we właściwym 

miejscu. Przeprowadzić próbne frezowanie gniazda 

na kawałku drewna.  

 

 

                 

 

Frezowanie dwóch gniazd odbywa się tak samo 

szybko jak jednego. Jedyne co należy wykonać, to 

przeprowadzenie łożyska z jednego szablonu na 

drugi.  

 

 

 

 

Bardzo szybko wykonuje się także dwa czopy. Jak 

poprzednio należy wykonywać schodzące cięcia 

skrawające – lepiej wykonywać zawsze płytkie 

frezowanie zanim łożysko prowadzące osiągnie 

całą ustawioną głębokość frezowania. 

 

 

 



AGENCJA AMK Sp. z o.o. Sp. k. 
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 10 

T: +48 61 879 99 25 
e-mail: sklep@agencja-amk.pl 

serwis: serwis@agencja-amk.com.pl 

Dokładność  

Dzięki urządzeniu PantoRouter uzyskamy perfekcyjne ustawienie i odzwierciedlenie wzorca z szablonu. 

Należy pamiętać, że gniazda są zawsze trochę szersze niż czopy. Wynika to też z właściwości samych 

szablonów. Nie wpływa to na wytrzymałość, a znacznie ułatwia boczną regulację i wzajemne 

dopasowanie gniazda i czopu. 

 

Przykładowe połączenia wpust- wypust 

      Gniazdo                 Czop Uwagi: 
Gniazdo i czop stanowią razem jakby 
zwierciadlane odbicie. Dlatego 
uwzględniając to, należy element 
obrabiany pozycjonować względem 
ogranicznika. Najpierw należy 
frezować gniazdo a dopiero potem 
czop. Aby uzyskać mniejszy wymiar 
czopu, należy łożysko prowadzące 
prowadzić bliżej zewnętrznej, 
stożkowej krawędzi szablonu (z dala 
od profilu mocowania szablonu). 

Wielkość Łożysko 
prowadzące 

Śr. Frezu pod 
gniazd 

Łożysko  
prowadzące 

Śr. frezu pod 
czop 

 
1/4” 

 

 
10 mm 

 
1/4” 

 
10 mm 

 
1/2” 

 
3/8” 

 
10 mm 

 
3/8” 

 
15mm 

 
1/2” 

 
1/2” 

 
10 mm 

 
1/2” 

 
22 mm 

 
1/2” 

 

 

Możliwe są też inne kombinacje. W tabeli jest zamieszczona najczęściej stosowany do frezowania 

czopów frez o śr. ½”. Gniazdo jest natomiast frezowane przy użyciu frezu właściwego dla danej grubości 

czopu. 
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Połączenia zaawansowane 

Możliwość frezowania poczwórnych gniazd i czopów przy użyciu szablonu MT-3H. Frez 3/8” zarówno 

do frezowania gniazda jak i czopu. Należy zostawić przestrzeń ponad 10 mm pomiędzy szablonami, 

do przemieszczenia łożyska prowadzącego.                                                                                

 

 

 

 

 

 

 


