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Cine a îmbinat cel pu in odat  scânduri cu dibluri ro  tun de 
de lemn, f r  s  foloseasc  unelte ajut  toare, sigur cu -
no a te acel moment încordat când se face efectiv prin-
de  rea scândurilor. Atunci apare mereu întrebarea, se vor 
potrivi sau nu?

Astfel, probabilitatea ca îmbinarea cu dibluri s  reu ea-
sc  perfect, f r  a folosi unelte ajut toare, este la fel de 
mare ca i cea de a câ tiga la loto. Din acest motiv noi, 
cei de la wolfcraft®, ne ocup m de mul i ani de dezvol  ta -
rea i fabricarea de unelte pentru monta rea diblurilor, cu 
ajutorul aces tora putându-se realiza îmbin ri exacte i 
perfecte în lemn, folosind orice tip de diblu. Aceste pro-
duse nu trebuie s  func ioneze doar foarte bine, ci trebu-
ie s  fie i u or de utilizat.

Pentru a v  convinge cu adev rat, cât de u oar  este 
utilizarea acestor unelte pentru dibluri, am editat pentru 
du  m neavoastr  aceast  bro ur  cu informa ii i sfaturi. 
În peste 25 de pagini sunte i informa i pas cu pas des pre 
tot ceea ce trebuie tiut la capitolul “îmbi n ri din lemn”. 
Numeroase imagini cât i indica iile i sugestiile, ce apar 
pentru fiecare unealt  de dibluit în parte, fac din aceast  
bro ur  ajutorul ideal. Din acest motiv nu ar trebui s  
lipseasc  din atelierul dumnea voastr  de acas , pentru 
ca pe viitor s  pute i realiza îmbin ri din lemn întocmai 
ca un profesionist. 

În acest sens dorim s  ur m tuturor celor interesa i, spor 
la treab  i succese în utilizarea produselor wolfcraft® la 
îmbin rile din lemn. 

wolfcraft® GmbH

© 2014 by wolfcraft® GmbH
Wolff-Straße, 56746 Kempenich
Service Hotline: 00 49 (0) 26 55 51 280

Toate drepturile sunt rezervate. Aceasta bro ur  este 
pro tejat  prin drepturile de autor. Fiecare folosire/
întrebuin are a acesteia, în afara cazurilor stabilite prin 
lege, trebuie aprobat  în scris de c tre autor. 

Limitarea responsabilit ii:

Metodele, tehnicile, propunerile i recomand rile descrise în 
bro   ur  au fost prelucrate i testate cu aten ie. Cu toate aces-
tea nu se poate da o garan ie asupra lor. Totodat  autorul cât 
i produc torul wolfcraft® nu pot   tra i la r spundere în cazul 

accidentelor (lez ri de persoane, daune materiale, stric ciuni).

Ne rezerv m dreptul la modi   c ri minore în privin a aspectului, 
culorii, dimensiunilor, greut ii precum i de natur  tehnic . 
Tiparul executat pe hârtie netratat  cu clor. 

Nu ne asum m r spunderea pentru eventualele gre eli de 
tipar.

Cuprins ABC pentru îmbin rile din lemn

 Duebelf_0514.indd   2 18.06.14   13:58



3

Cine dore te s  construiasc  simplu i rapid, un suport 
de rafturi pentru pivni , recurge de cele mai multe ori 
la u rubel ni a cu acumulatori i la holz uruburi pentru 
a prinde pl cile de lemn între ele. Ceea ce pentru piv-
ni  este de ajuns, pentru spa iul de locuit nici nu poate 
fi pus în dis cu ie. Cine i-ar dori ca pe p rtile laterale 
ale bibliotecii s  fie vizibile capurile holz uru bu rilor? 
Este adev  rat c  aces te g uri pot fi chituite – dar tot 
estetic nu arat . Pentru aceste cazuri se folosesc îm-
bin ri ascunse sau decorative pentru lemn, ce urme-
az  a fi prezentate în detaliu, în paginile ur m  toare.

Îmbinarea pl cilor din lemn

Îmbin ri ascunse i decorative pentru lemn
Îmbinarea cu dibluri rotunde pentru lemn
Cea mai cunoscut  îmbinare ascuns  pentru lemn este 
cea realizat  cu dibluri rotunde. Aceasta se bucur  de 
o atât de mare popularitate i aplicabilitate, deoarece 
pentru crearea diblurilor este necesar  doar o ma in  
de g urit i un bur  ghiu special. Ambele sunt de g sit 
cam în orice gos pod rie i din acest motiv multe perso-
ane au o bun  experien  în folosirea diblurilor rotun-
de. 

Îmbin ri cu dibluri plate pentru lemn 
(biscui i)
Mai pu in cunoscut  este îmbinarea pentru lemn care 
se face cu dibluri plate. Cu toate acestea are un avan-
taj destul de considerabil fa  de îmbinarea cu dibluri 
rotunde, deoarece forma oval  a pl cu elor (diblurilor) 
permite ca îmbinarea, spre deosebire de cea cu dib-
luri rotunde, s  mai fie ajus tat  într-o di  rec ie. Cât de 
repede i de u or se pot utiliza prin frezare astfel de 
dibluri plate pute i ve  dea la pagina 14.

Îmbinarea pl cilor din lemnImagine de ansamblu
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Modul cel mai des utilizat de a îmbina pl ci de lemn este 
cel cu dibluri rotunde. Diblurile rotunde sunt fab  ricate 
în general din lemn de fag i pot avea diferite lungimi 
i diametre. Diblul se intro duce într-un orificiu realizat 

în placa de lemn i pentru ca îmbinarea s  aib  o 
rezisten  mai mare se folose te i clei pentru lemn 
sau aracet. Pentru a avea o rezisten  cât mai mare, 
pe sup rafa a diblului rotund se g sesc ni te mici ca-
neluri orientate pe lungimea acestuia. Dac  se 
pune aracet sau clei în gaura pentru diblu, 
i ulterior se introduce diblul, sub stan a 

adeziv  va p t runde prin aces te mici ca-
neluri realizând o priz  puternic  între 
placa de lemn i diblu. Toate acestea 
con duc la o îmbinare rigid  i 
solid .

Diblurile rotunde se mai nume-
sc i dibluri Riffel datorit  ace-
stor mici caneluri ce se g sesc 
pe suprafa a lor i nu trebuie con-
fundate cu cepii simpli din lemn, care nu au 
aceste încrusta ii. Nu se recomand  utilizarea cepilor 
rotunzi de lemn pentru îmbin ri, deoarece nu posed  

pe sup ra fa a lor aceste caneluri, iar aracetul sau cleiul 
nu pot crea o priz  eficace între pere ii g urii i cepul 
de lemn. Astfel îm  binarea ar fi mult mai pu in stabil  i 
rigid .

Fiecare tâmplar folose te aceste dibluri rotunde, atun-
ci când dore te s  îmbine rapid, necomplicat i destul 
de solid, p r i din lemn. De fapt oricine poate s  utili-

zeze aceast  metod  eficace, iar diblurile din lemn 
pot fi dup  montare, vizibile sau ascunse. Dac  
la utilizarea de dibluri rotunde, care ulterior vor 

fi totu i vizi bile, nu se întâlnesc mari pro-
bleme, în ca  zul mont rii dib lurilor 

ascunse, lucrurile stau pu in dife-
rit. Aici, p r ile din lemn ce se 
îmbin , trebuie s  fie g urite în 
partea de interior, iar g urile de 

pe cele dou  buc i s  nu aib  de-
calaj între ele (s  se supra pun  per-

fect). Deoarece precizia i centrarea 
g urii, unde ulterior se va introduce diblul, 

nu se poate realiza perfect doar cu creionul i ruleta 
(sau metrul liniar), este necesar a se folosi la pozi  io-
narea diblurilor, a a numitele abloane pentru dibluri.

Îmbin ri la col uri i în form  de T
Cu aceste dou  moduri de îmbinare, se pot asam bla 
aproape toate tipurile de dulapuri. Din acest motiv 
diblul rotund este foarte potrivit pentru realizarea de 
elemente de mobilier. Nu conteaz  dac  sunt scaune, 
mese sau dul pioare, peste tot diblurile rotun de rep-
rezint  elementul de îmbinare. Aceast  aplicabi litate 
se poate vedea i în imaginea alatu  rat : în cercul de 
sus avem o îmbinare de col  în form  de L, iar în cer-
cul de jos o îmbinare în form  de T.

Îmbin ri de suprafe e
Cu diblurile rotunde se pot prelungi în lungime i 
scân  duri, m rind astfel suprafa a, sau printr-o îm-
binare de col , se pot realiza diferite rame. Dease-
menea, înt rirea (rigidizarea) îmbin rilor la unghi 
se poate face cu dibluri rotunde.

Diblul rotund de lemn

Domeniul de utilizare a diblurilor rotunde

Îmbinarea cu dibluri Domeniul de utilizare a diblurilor rotunde de lemn
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Folosind dispozitivul universal pentru montat dibluri 
se atinge o precizie foarte mare la îmbina rea pl cilor 
de lemn. Aceasta deoarece o parte a uneltei este 
prins  de masa de lucru iar cealalt  parte se fixeaz  
de placa de lemn, ce este în curs de prelucrare.

Pentru montarea de dibluri nu sunt necesare echi pa-
men  te sofisticate sau unelte electrice scumpe. E de 
ajuns dac  pe lâng  accesoriile i uneltele prezentate 
mai sus, poseda i o ma in  de g urit electric  sau 
una cu acumulatori. Ma ina de g urit cu acumulatori 
are avantajul c  la efectuarea g urilor nici un cablu nu 
v  incomodeaz  i de cele mai multe ori este i mai 
u oar . Totu i la cea cu acumulatori trebuie s  ave i 
grij  ca efectuarea g urilor s  se fac  la viteza a doua 
(viteza de rota ie cea mai mare) i ma ina s  fie 
comutat  pe modul de func ionare pentru g urit.

Dispozitivul de dibluire “Master” este cea mai ra  pi d  
unealt  pentru montarea diblurilor în ap ro ape orice si  tu-
a ie de lucru. Chiar dac  este vorba de îm    bin ri de col , 
în form  de T sau de supra fa , precizia îmbin rii se 
rea  lizeaz  perfect, iar mânuirea dispozitivului “Master” 
se face extrem de simplu.

Cele mai importante accesorii pentru dibluri sunt dib-
lurile rotunde cu diametrul standard de 6, 8 sau 10 mm, 
îm  pre un  cu burghiele de lemn aferente ce au i op ri-
tor de adâncime. La acestea se mai adaug  i pun c ta-
toarele pentru marcarea locului unde ulterior se va da 
gaura pe cea de a doua plac  ce se îmbin . Ace asta 
pentru ca cele 2 g uri s  se suprapun .

Rigla de ghidare pentru dibluri este un ajutor de    s   -
vâr it la montarea acestora, iar pe lâng  ace  asta 
ofer  i posibilitatea ghid rii i exe  cu t  rii irurilor de 
g uri. Deasemenea, profilul de aluminiu permite utili-
zarea acesteia i ca rigl  de dese nat sau i ca ghidaj 
pentru fier str ul pendular.

Accesorii i unelte ajut toare pentru montarea diblurilor

Unelte electrice pentru montarea de dibluri

Unelte pentru montarea diblurilor
De ce ave i nevoie pentru 
montarea de dibluri
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Diametrul diblului ar trebui s  se 
încadreze între 2/5 si 3/5 din grosi-
mea lemnului. În tabela de mai 
sus g si i cele mai importante i 
mai des utilizate grosimi pentru 
lemn, cât i diametrele diblurilor 
potrivite pentru acestea.

La îmbin rile de col  sau la cele în 
for  m  de T, g urile în supra fe ele de 
lemn nu trebuie s  fie f cute mai adâ-
n ci de 2/3 din grosimea lemnului. O 
gaur  echiva lent  cu dimensiunea 
restului de diblu plus un spatiu de 
2-3 mm pen tru aracet va fi facut  în 
placa de lemn opus , cu care ur me-
az  s  fie îmbi nat . Ave i grij , c ci la 
acest tip de îmbinare sunt necesare 
dou  g uri de adân  cime egal , ele 
putând fi date cu ajutorul opritorului 
(ce se monteaz  pe burghiu) pentru 
dibluri. Ca i exemplu: la o grosime 
a pl cii de lemn de 18 mm i o lun-
gime a diblului de 40 mm, se face o 
gaur  în sup ra fa a pl cii adânc  de 
12 mm, iar pentru cantul pl cii adân-
c  de 28 mm. La aceasta se mai 
adaug  i 2 mm spa iu pentru sub-
stan a adeziv , deci în total o gaur  
cu adâncimea de 30 mm.

Indica ii pentru lipirea corect  a îmbin rilor cu dibluri

1.  Întotdeauna introduce i bur   ghiul 
în buc a de g urit înainte s  
porni i borma ina.

2.  Întotdeauna ine i ma ina de 
g urit vertical pe suprafa a de 
lemn i f r  a exercita o pre-
siune din lateral.

3.  Mi ca i mereu burghiul înainte 
i înapoi pentru ca panul de 

lemn s  poat  fi scos mai u or 
din gaur .

Lipi i (încleia i) întâi diblurile din 
îmbin rile de cant i ave i grij  ca 
acestea s  ias  în relief doar max. 
2/3 din grosimea lemnului.

Nu pune i substan  adeziv  doar 
în g urile diblurilor, ci da i i pe 
canturile unde cele dou  pl ci se 
unesc, astfel se ob ine o rigiditate 
mai mare a îmbin rii.

Marcatoarele (punctatoarele) pen -
tru dibluri sunt un mare ajutor pen-
tru fixarea g urilor opuse. Ele sunt 
introduse în g urile deja f cute pe 
prima suprafa , dup  care cele 
dou  pl ci se pun la pozi ie iar 
vârfurile punctatoare las  în lemn 
urma exact  unde se vor da g u-
rile pentru îmbinare.

Realizarea corect  a g urilor pentru montat dibluri

Grosime lemn Diametru diblu

12 – 14 mm 6 mm

15 – 18 mm 8 mm

19 – 30 mm 10 mm

Pentru îmbin ri ce se rea li ze az  în 
cantul scândurilor, diblul este intro-
dus jum tate într-una din pl ci iar 
jum tate în cealalt , l sându-se loc 
circa 2 mm pen tru substan a ade-
ziv .

Unealta de însemnat 
pentru montarea diblurilor

M suri importante la montarea diblurilor

Elemente de baz Indica ii i sugestii
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Cu aceast  unealt  ajut toare pentru dibluri pot fi pre-
lucrate pl ci de lemn cu o grosime de pân  la 30 mm. 
Placa (scândura) pe care se mon te az  diblurile este 
fixat  strâns între bol urile de centrare (1). Ca urmare 
a acesteia g urile vor fi date în cant perfect centrate. 
Burghiul va fi introdus astfel într-una dintre cele trei 
buc e din metal (2), în func ie de diametrul diblului 6, 

Dupa aceasta se fixeaz  opritorul pentru burghiu 
în func ie de grosimea pl cii i de lungimea diblului 
folosit.

Dispozitivul “Master” se pune apoi pe cantul scândurii, 
iar placa (scândura) este fixat  între bol  urile de cen-
trare.

Dac  dori i s  face i o îmbinare de col , trebuie s  
realiza i mai întâi g urile din cant (vezi mai sus).

Pentru a putea fi date g urile opuse, trebuie mai întâi 
ca diblurile s  fie lipite în g urile din cant.

8 sau 10 mm. Mijlocul diblului este indicat cu marcaje (3) 
suplimentare pe p r ile laterale ale dispo zitivului “Ma-
ster” iar pentru realizarea, respectiv ghidarea g urilor 
opuse, acesta mai posed  înc  trei caneluri de ghi-
dare (4). Un limitator de curs  (opritor) reglabil (5) se 
poate fixa cu ajutorul unui dispozitiv de strângere (6).

Dispozitivul de dibluire “Master” 

Realizarea de g uri în cant cu ajutorul dispozitivului de dibluire “Master”

Îmbin ri de col  cu ajutorul dispozitivului “Master”

Dispozitivul de dibluire “Master”Îmbin ri de col
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40 mm

Muta i ulterior limitatorul în a a fel 
încât s  fie lipit de suprafa a scân-
durii i fixa i-l cu urubul de prin-
de  re. Acum limitatorul este pozi  io-
nat exact pe mijlocul diblului, re-
spectiv pe mijlocul scândurii.

Pentru a ajusta limitatorul de curs  
al dispozitivului “Master” în func ie 
de diblurile deja montate, de u  ru-
bati sistemul acestuia de prindere 
i introduce i diblul în buc a de 

g urit corespunz toare.

Prinde i scândura cu cantul respec-
tiv de placa unde urmeaz  s  efec-
tua i g urile, dup  care împinge i 
dispo zi  tivul “Master” peste diblul 
din cant, po   zi  io nând-ul perfect cu 
ajutorul canelurilor de ghidare. În 
acest caz limi   tatorul este lipit de 
marginea pl cii de lemn.

Cu ajutorul dispozitivului “Mas ter”, 
pot fi realizate precis i rapid i 
îmbin ri de suprafe e.

Dispozitivul “Master” se pozi io-
neaz  peste un diblu, echerul 
limi tator este împins c tre margi-
nea scân  durii i este fixat acolo 
cu ajutorul urubului special.

Ambele scânduri sunt fixate de 
masa de lucru, dup  care dispozi-
tivul “Master” este împins cu aju-
torul canelurilor de ghidare peste 
diblu i se efectueaz  g urile.

Îmbin ri în form  de T cu ajutorul dispozitivului “Master”

Îmbin ri de suprafe e cu ajutorul dispozitivului de dibluire “Master”

Mijlocul pl cii de jos se dese  ne az  
pe placa lateral  i la o dis tan  de 
40 mm este fixat  placa de jos.

Dac  trebuie realizate îmbin ri în 
form  de T (de exemplu pentru 
raf turi interioare) se utilizez  dis-
pozitivul “Master” f r  limitatorul 
la unghi.

Dupa aceasta, dispozitivul “Mas ter” 
este împins cu ajutorul canelurilor 
de ghidare peste diblu i se exe -
cut  g urile. Ulterior cele dou  
pl ci sunt încleiate între ele.

Dispozitivul de dibluire “Master” Îmbin ri de suprafe e i în form  de T
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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 urubu  rilor 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 
can turi, iar pere ii laterali cu o 
cruce pe sup ra fa 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 ra te 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 
es te mutat  de pe col ul din stân   ga 
pe cel din dreapta, se mut  dis-
pozitivul universal pentru a da i 
ulti me le g uri în cele dou  pl ci.

M suri importante la montarea diblurilor

Dispozitivul universal pentru montat dibluriÎmbin ri de col
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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 u ri-
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  di  cat  
de o ca  ne lur  mic  ce se afl  pe 
partea la  te ral  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
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Realizarea de g uri în cant cu ajutorul riglei de ghidare

Rigla de ghidare pentru montarea de dibluri
Acest dispozitiv este alc tuit dintr-o in  de ghidare (1) 
cu g urile de fixare pozi ionate la o distan  de 32 mm 
una de cealalt . În aceste g uri se poate fixa un dispo-
zitiv special de g urit (2), ce poate fi echipat cu buc e 
de g urit (3) de 5 mm, 6 mm, 8 mm sau 10 mm. Astfel 
se pot da g uri i monta dibluri aliniate perfect i la o 
dis  tan  de 32 mm unul de cel lalt. Cu ajutorul limita-
toarelor de unghi (4), ce se prind sub profil, se poate 
regla distan a dintre g uri i cantul pl cii de lemn. Se 
pot astfel fixa distan e de la 12 mm la 40 mm (în pa i 
de câte 4 mm). Cu ajutorul limitatoarelor de pe p r i (5), 
care la fel se prind sub profil, se poate regla începutul 
i sfâr itul zonei unde vor fi montate în linie diblurile.

În primul rând se marcheaz  p r -
ile laterale i suprafe ele (fa a i 

spatele pl cii) pentru a nu le con-
funda atunci când se efectueaz  
g urirea lor.

Dup  aceasta trebuie m surat  
grosimea pl cii pentru ca limita-
toarele aflate pe rigla de ghidare 
pentru dibluri s  fie potrivite con-
form acestei masur tori.

Limitatorul de unghi se pozi io ne a-
z  în func ie de grosimea pl cii, 
adic  la aceea i valoare a ace-
steia, sau una cât mai apropiat . 
De exemplu, la o grosime a pl cii 
de 19 mm se regleaz  pe 20.

Rigla de ghidare se pune apoi sub 
placa de lemn, iar cu ajuto rul limi-
tatoarelor de pe p r i se fixe  az  în 
pozi ia necesar  pentru efectu-
area g urilor.

Urmeaz  reglarea adâncimii cu 
ajutorul opritorului ce se monte az  
pe burghiu, în func ie de lungimea 
diblului.

Rigla de ghidare este împins  
cu limitatorul c tre cantul din 
stânga al pl cii i este fixat  cu 
menghine.

Rigla de ghidare pentru montarea de dibluriRealizarea de g uri în cant
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Îmbin ri de col  cu ajutorul riglei de ghidare

Îmbin ri în form  de T cu ajutorul riglei de ghidare (chenarul verde)

Rigla de ghidare se a eaz  pe 
par tea lateral  a pl cii, iar limi-
tatorul din stânga se împinge 
c tre cantul de pe aceea i parte 
(stânga).

Dup  aceasta rigla de ghidare 
este prins  de placa de lemn cu 
ajutorul menghinelor.

Ave i grij  ca sania ma inii de 
g u rit (dispozitivul glisant) s  fie 
blocat în acelea i g uri de pe rigla 
de ghidare, ca i în cazul realiz rii 
g urilor în can tul pl cii. Pentru 
a facilita acest lucru, g urile se 
numeroteaz .

Chiar i pentru cei mai pu in ex  -
perimenta i, cu ajutorul riglei de 
ghidare se pot monta dibluri cu 
o înalt  precizie, manevrarea i fo-
losirea ei fiind extrem de simple.

Pentru c  limitatorul de unghi 
fu  se  se reglat pe 20, este ne-
cesar ca pe placa de baz  s  
se trase  ze o linie median  la 
dis  tan a de 10 mm.

Limitatoarele de unghi se înde -
p r  teaz , iar rigla de ghidare es te 
fi   xat  cu menghine pe placa de 
lemn, a a încât linia me  dia n  
trasat  i linia de centrare de pe 
rigl  s  se sup  rapun .

Aten ie din nou ca sania ma   i nii 
de g urit s  fie fixat  în ace  lea i 
g uri ale riglei de ghidare ca 
i în cazul realiz rii g urilor în 

cant.

Ave i grij  la montaj ca p r ile 
componente (pl cile de lemn) 
s  fie corect pozi ionate.

În viitor, pentru construc ia mobilei 
dumneavoastr  nu ave i nevoie de 
dispozitive i accesorii specia le i 
complicate. Ma ina de g urit îm  pre-
u n  cu rigla de ghidare pentru mon-
tat dibluri sunt cu siguran  de ajuns!

Rigla de ghidare pentru montarea de dibluri
Îmbin ri de col  
i în form  de T
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Îmbin ri de suprafe e cu ajutorul riglei de ghidare

Realizarea de iruri de g uri în ablonul 32

Rigla de ghidare este foarte util  
în cazul îmbin rilor de suprafe e 
mai ales atunci când este nece sar 
un num r mare de g uri pentru 
dibluri.

La fiecare 32 mm poate fi montat 
un astfel de diblu i în acest mod 
se asigur  o bun  stabilitate a 
îmbin rii.

Ambele pl ci de lemn urmeaz  
s  fie g urite p strâdu-se acelea i 
reglaje i astfel ele se potrivesc 
perfect la îmbinare.

Pentru a realiza iruri mai lungi de 
g uri, muta i ina riglei, iar pentru 
a nu pierde ghidarea acesteia 
in   tro du  ce i în ultima gaur  un bur -
ghiu de 5 mm.

Rigla de ghidare pentru montat 
dib  luri este fabricat  dintr-un pro fil 
superior de aluminiu i poate fi uti-
lizat , cum i numele anti ci pe a z  
ca i instrument pentru ghidare i 
trasare.

Astfel poate fi folosit  împreun  cu 
un fer str u pendular, un sim  plu 
creion sau cu un cutter. Dea seme-
nea de un mare ajutor este i scala 
cu diferite dimensiuni ce se afl  pe 
cantul riglei.

Un ir de g uri în ablonul 32 este 
utilizat pentru prinderea de bala-
male sau de c i glisante pentru 
sertare i pentru fixarea de rafturi.

Schimba i buc a de g urit normal 
cu cea de 5 mm pentru executa-
rea irurilor de g uri.

Fixa i apoi rigla de ghidare cu can-
tul mai plat lipit de placa de lemn. 
Fo lo si i menghine pentru aceast  
ope  ra ie de fixare.

Rigla ca i mijloc de ghidare

Rigla de ghidare pentru montarea de dibluriiruri de g uri
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Una dintre cele mai bune inven ii în domeniul pre-
lucr rii lemnului, din ultimii 60 de ani este i r mâne 
freza pentru dibluri plate. Acest dispozitiv a fost inven-
tat în 1955 de catre elve ianul Hermann Steiner. Diblu-
rile plate sau biscui ii sunt pl cu e ovale sau eliptice 
din lemn, cu o grosime de 4 mm, ce se intro-
duc într-un loca  (fant ) ce a fost 
înainte frezat. 

Din cauza formei lor eliptice 
ele pot fi pu in deplasate 
în acel loca  lat de 4 mm, 
asigurându-se astfel o 
ajustare i potrivire mai 
u oar  a pl cilor din lemn în 
compara ie cu diblurile rotunde. Pe 
de alt  parte, suprafa a ce se lipe te la diblu-

rile plate este mult mai mare decât la cele rotunde. 
Aceasta face ca îmbinarea cu dibluri plate s  fie una 
foarte rezistent  i stabil , chiar i la greut i mari. 
Pentru a realiza aceste fante de 4 mm pentru diblurile 

plate ave i nevoie de o frez  de lemn 
multifunc ional  i de un polizor 

unghiular, pentru a putea pune 
în mi care pânza de t iat. 

La alegerea polizorului unghi-
ular trebuie s  ave i grij  ca ace-

sta s  aibe pe ambele p r i câte o 
gaur  de prindere, pentru a putea 

fixa freza multifunc ional  de lemn pe 
ambele p r i ale motorului. De altfel aproape 

toate polizoarele unghiulare se potrivesc cu freza 
multifunc ional .

Diblul plat (biscuite)

Domeniul de utilizare a diblurilor plate

Datorit  u urin ei i preciziei cu care se pot între  bu-
in a, diblurile plate sunt în industria de mobil  modul 
ideal de îmbinare. Astfel se pot realiza rapid i eficace 
atât construc ii mai complicate cu diferite înclina ii 
(imagine stânga sus) cât i îmbin ri simple de col  
(imagine stânga jos).

Deasemenea, diblurile plate sunt extrem de utile la 
îmbin ri în unghi (imagine dreapta sus) cât i la îm-
binarea unor pl ci de lucru, de exemplu blaturi de 
lucru pentru buc t rie (imagine dreapta jos).

Dibluri plate (biscui i) Domeniul de utilizare a diblurilor plate
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Îmbin ri de col  cu ajutorul frezei multifunc ionale

Freza de lemn multifunc ional
Freza de lemn multifunc ional  este un accesoriu ce 
se monteaz  pe un polizor unghiular, înde  p r tându-se 
de pe aceasta piuli ele de prindere i flan a de fixare, 
dup  care se introduce în loca ul filetat (1). Dup  
ace asta, cei doi supor i de sus inere (2) se prind cu 
ajutorul uruburilor speciale (3) de g urile de fixare ce 
se g sesc pe p r ile laterale ale polizorului. Motorul 
polizorului ac io ne az  o frez  de 4 mm (4) realizat  
dintr-un o el dur. Aceasta poate fi glisat  în afara car-
casei folosindu-se un instrument de ghidare (5). Cât 
de mult va putea fi scoas  freza în afara carcasei, se 
poate regla prin limitatorul de adâncime (6). Dease-
menea de carcasa frezei se poate prinde i un echer 
cu talp  pentru utilizarea frezei în unghi de 90° sau 
de 45°.

Marca i pl cile de lemn cu un 
triunghi, astfel încât s  ti i care 
dintre ele reprezint  pere ii late rali, 
pl cile de sus sau de jos.

Dup  aceasta prinde i placa ver-
tical pe cant în masa de lucru. Pla-
ca trebuie s  formeze un unghi 
perfect drept cu suprafa a mesei 
de lucru.

M rimile diblurilor plate
Exist  dibluri plate în 3 m rimi diferite: tipul 0, 10 i 20. 
Utilizarea unui anumit tip de diblu se face în func ie de 
grosimea pl cilor de lemn ce trebuie îmbinate. 
Astfel ca regul  de baz : 

Tipul de diblu plat 0  = 10-12 mm grosimea lemnului
Tipul de diblu plat 10 = 13-15 mm grosimea lemnului
Tipul de diblu plat 20 = peste 16 mm grosimea lemnului

Aceste m rimi ale diblurilor plate sunt deja gradate pe 
limitatorul de adâncime (6) i se pot ajusta simplu, prin 
rotirea urubului de pe freza multifunc io nal , pentru a 
coincide cu m rimea dorit . 

În func ie de m rimea pl cii de 
lemn trebuie ca pe lâng  diblurile 
plate ce se monteaz  în p r ile la-
terale, s  se mai introduc  i altele 
în zona de mijloc, pentru a avea o 
îmbinare cât mai stabil .

Freza de lemn multifunc ionalÎmbin ri de col
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Îmbin ri în form  de T cu ajutorul frezei multifunc ionale

Urm torul pas este s  culca i 
pl cile de sus, respectiv de jos, 
pe partea lor exterioar  i s  
freza i loca urile pentru dibluri 
în cantul pl cilor.

În acest mod pere ii laterali i pl -
cile de sus, respectiv jos sunt prin-
se între ele în câteva mi c ri i 
îmbinarea realizat  este perfect .

Potrivi i cu aten ie placa de jos 
cu ajutorul unui echer pe pere ii 
laterali i marca i pozi ia acesteia.

Dup  aceasta urmeaz  s  ra  ba  ta i 
pe spate placa de jos i s  o po tri-
vi i la pozi ia marcat  anterior. Ea 
se fixeaz  i urmeaz  s  se efec-
tueze loca urile pentru dibluri.

Sprijini i freza multifunc ional  întâi 
de cantul pl cii de jos, sau culca i 
ma ina pe placa peretelui lateral în 
func ie de zona unde dori i s  fre-
za i loca urile pentru dibluri.

Dac  se dore te ca placa de jos s  
nu fie prins  chiar în capetele pe re ilor 
laterali, atunci pentru a putea rea liza 
fre    zarea loca urilor, pute i sprijini 
ma  ina pe o plac  de lemn, grosimea 
acesteia fiind egal  cu în l imea unde 
se dore te realizarea îmbin rii.

Pentru ca loca urile pentru dibluri s  
se realizeze în mijlocul cantului, la 
pl ci din lemn mai sub iri (< 18 mm), 
trebuie introdus  sub cantul pl cii 
o ipc  sub ire din placaj.

Deasemenea, acest lucru trebuie 
f cut i când se frezeaz  loca   u  rile 
opuse pentru dibluri, de exem  plu la 
o grosime de 12 mm a pl cii, ip ca 
de placaj ce se introduce dedesubt 
trebuie s  fie groas  de 4 mm.

Sugestii i indica ii legate de freza multifunc ional  pentru lemn

Pozi iona i vertical, pe cant, pe   re  ii 
laterali i prinde i-i de placa ce 
es te deja fixat  de masa de lucru. 
Dup  aceasta executa i cu ajuto rul 
frezei loca urile pentru dibluri.

Freza de lemn multifunc ional Îmbin ri în form  de T
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Îmbin ri la unghi cu ajutorul frezei multifunc ionale

Dac  toate ipcile ramei de tablou 
au fost t iate la unghi, urmeaz  
s  se marcheze mijlocul laturii în-
clinate.

ipca se prinde apoi cu menghine, 
iar freza multifunc ional  se po  tri -
ve   te cu mijlocul t lpii de ghidare 
peste marcajul f cut anterior cu 
creionul pe latura inclinat .

Ave i grij  s  potrivi i m rimea dib -
lurilor plate cu înclina ia la unghi a 
ipcilor. ipcile extrem de sub iri 

se îmbin  mult mai u or folosind 
dib luri rotunde spre exemplu.

Dac  sunt necesare îmbin ri la 
unghi, de exemplu pentru diferite 
du   l pioare, atunci freza multi  func-
io nal  pentru lemn este exact 
dispozitivul de care ave i nevoie.

Pentru îmbin ri la unghi de 45° 
uti  liza i echerul cu talp , care se 
mon  teaz  în fa , prins de carcasa 
frezei.

În cazul încleierii îmbin rilor la un-
ghi, pentru a aplica o presiune cât 
mai potrivit  i a avea rezultate 
po  zitive, folosi i chingi de prinde re.

Îmbin ri de suprafe e cu ajutorul frezei multifunc ionale

Pentru a îmbina un blat de lucru 
de buc t rie cu dibluri plate, se 
mon te az  mai întâi echerul cu 
talp , pe freza multifunc ional .

Dup  aceasta echerul este potrivit 
pe partea vizibil  a blatului de bu  c   -
t rie i în cantul acestuia se fre ze-
az  circa 4-5 loca uri, unde ur  me-
az  s  se monteze diblurile plate.

Astfel dup  îmbinare, cele doua 
p r i ale pl cii se potrivesc perfect 
una cu cealalt  i trecerea dintre 
ele este plan  i dreapt .

Freza de lemn multifunc ionalÎmbin ri de suprafe e i îmbin ri la unghi
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Domeniile de aplicabilitate ale îmbin rii prin urub – mascat

Prinderea

Îmbin rile prin urub mascat nu sunt potrivite doar 
pentru construirea dulapurilor sau a bibliotecilor, ci cu 
ajutorul lor se pot realiza i rame rezistente i precise.

Repara ii

Doar doi pa i de lucru sunt necesari pentru a prinde 
din nou i a fixa col ul unui dul pior. Pentru repararea 
lui de doar 5 minute nici nu este nevoie s -l desface i 
în p r i componente.

Înt rirea îmbin rii

Un sertar care în col uri se mi c , poate fi înt rit în 
numai câteva minute simplu i eficient. Pentru a reali-
za acest lucru nici nu este nevoie s  fie dezmembrat.

Avantaje la prima vedere!
• se utilizeaz  rapid i u or
• nu este necesar  utilizarea de scule scumpe 
• prinderea se poate realiza cu uruburi normale
• îmbinare extrem de precis  i de rigid
•  îmbinarea poate fi imediat utilizat  i chiar supus  la 

presiuni
•  îmbinarea se poate desface în orice moment f r  

probleme
•  pentru a realiza o îmbinare cât mai rigid  se poate 

folosi i clei de lemn pentru a înt ri prinderea
•  nu trebuie a teptat i  inut  presat pân  la înt rirea 

adezivului de lemn
• îmbinarea nu este vizibil  din partea exterioar
•  g urile pot fi astupate cu dibluri speciale sau cu chit 

dintr-o cear  special . Astfel din punct de vedere 
estetic sunt complet ascunse

•  repara iile se pot realiza foarte repede în acest mod, 
de exemplu îmbin rile de col  ale sertarelor sau du -
l   pioarelor i nu necesit  dezmembrarea acestora

Principiul acestui tip rapid, exact i rezistent de prindere se bazeaz  pe o gaur  (tip 
buzunar) ce este executat  înclinat. Pentru ca aceast  gaur  s  se realizeze cât mai 

precis se folo  se  te un ghidaj de g urire ce const  dintr-un burghiu construit în trepte. 
Vârful burghiului realizeaz  astfel o gaur  mic  de ghidare pentru filetul urubului, iar a 
doua treapt  realizeaz  o gaura mai larg  pentru ca, ulterior, capul urubului s  intre în 
lemn. În acest caz cel mai mare avantaj fa  de o prindere normal  cu uruburi const  
în faptul c  din afar  uruburile nu sunt vizibile.

Îmbin ri prin urub – mascate (acoperite)

Undercover Jig Principiu + domenii de aplicabilitate
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Unealta Undercover Jig (1) este livrat  cu tot ceea ce 
este necesar pentru realizarea unei îmbin ri prin u  rub 
ascuns în lemn, mai pu in ma ina de g urit i o mic  
menghin  cu care ghidajul de g urire trebuie fixat de 
placa aflat  în prelucrare. Burghiul potrivit (2) împre-
un  cu limitatorul de adâncime (3) cât i un prelungitor 
pentru o în urubare mai co  mod  a u  ru burilor sunt 
liv rate îm  pre un  în pachetul Undercover Jig. Under-
cover Jig poate fi folosit cu u urin  de oricine, nece-
sitând doar o ma in  de g urit normal  sau cu acumul-
atori. Aproape orice tip de lemn sau de placaj poate 
fi utilizat îm  preun  cu ghidajul de g urire Undercover 
Jig. În func ie de grosimea lemnului v  recomand m 
urm toarele uruburi:

La repara ii, de exemplu refixarea unei îmbin ri 
de col  la un sertar deteriorat, v  recomand m ca 
u  ruburile s  fie de 5 mm (vezi pagina 22).

Undercover Jig

Reglare complet  în doar 3 pa i

1. M surarea grosimii lemnului

Undercover Jig poate fi reglat 
pentru diferitele grosimi ale lem-
nului. Din acest motiv la început 
se m soar  grosimea pl cii de 
lemn, folosindu-se scala de pe 
marginea Undercover Jig.

2.  Reglarea pentru grosimea 
respectiv  a lemnului

Scala de pe partea cealalt  a Un-
dercover Jig indic  grosimile de 
12, 19, 27 si 38 mm. Prin ap   sa rea 
butonului de reglaj se poate depla-
sa partea glisant  neagr , împre-
un  cu buc ele de g urit pe una din 
pozi ii, fixându-se acolo.

3.  Reglarea adâncimii burghiului

Întoarce i Undercover Jig i in   tro  -
du ce i burghiul în buc a dre  apt  de 
g urit pân  când cel de al doilea 
cant din pasul burghiului (s   ge ata 
ro ie din imaginea ala  tu ra t ) este 
în dreptul scalei de reglaj pen tru 
grosimea ne  ce  sar  a lemnului. În 
ace as t  po  zi ie se fixe az  adânci-
mea de g urit cu ajutorul limitato-
rului special pentru burghiu. 

Undercover JigGhidajul de g urire

Grosimea lemnului M rimea urubului

de la 12 mm 4 x 25 mm

de la 19 mm 4 x 30 mm

de la 27 mm 4 x 40 mm

de la 38 mm 4 x 60 mm
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Undercover Jig se pozi ioneaz  
pe placa de lemn astfel încât talpa 
echer s  fie lipit  de cantul pl cii. 
Dup  aceasta, placa de lemn i 
Undercover Jig sunt prinse cu aju-
torul unei menghine, de masa de 
lucru i urmeaz  s  se execute 
g urile folosind burghiul i limita-
torul special pentru acesta. În tim-
pul execut rii g urilor mi ca i u or 
burghiul înainte i înapoi, pentru 
ca panul de lemn s  fie scos în 
afar .

Realizarea de îmbin ri de col

Dup  aceasta urmeaz  s  prin  de i 
în menghine pl cile ce se îmbin . 
Cu cât mai precis sunt fixate pl   cile 
în menghine, cu atât mai bun  este 
viitoarea îmbinare de col . Pasul 
urm tor este ca, acel cap de în u-
ru bare s  fie introdus în ma ina de 
g urit i s  fie în   u  rubate urubu-
rile cores pun z to are grosimii pl cii 
de lemn (vezi tabela de la pagina 
19).

Bineîn eles c  pl cile pot fi îmbi-
na te i invers, cu g urile în partea 
vizi bi l , de exterior. Pute i alege 
varianta care se potrive te cel mai 
bine pentru dumneavoastr . În ca-
zul îmbin  rii cu urub ascuns se 
g uresc doar pl cile al c ror cant 
lateral cade pe suprafa a altei 
pl ci.

Îmbin ri în form  de T

În cazul îmbin rilor în form  de T, 
g urile se realizeaz  în acela i mod 
ca i la îmbin rile de col . Dup  
ace    as-ta, pl cile sunt fixate cu 
men  ghine de masa de lucru i sunt 
prinse cu uruburile potrivite gro-
simii lemnului. Dac  îmbinarea nu 
este doar una temporar , atu nci 
pentru a fi mult mai rigid  se poate 
utiliza i clei pentru lemn (aracet).

i în cazul îmbin rilor de sup ra -
fa , îmbinarea cu urub ascuns 
este o alternativ  stabil  i ex  trem 
de du  rabil . De exemplu pentru 
rame de tablouri sau pl ci ce ma-
scheaz  calorifere, nu constituie 
o problem  faptul c  g urile i 
uruburile sunt vizibile pe partea 

din spate. Acestea îns  se pot 
acoperi complet, fie cu dibluri spe-
ciale înclinate, fie cu chit pentru 
lemn.

Important este ca p r ile ce se 
îm  bin , indiferent despre ce tip de 
îmbinare este vorba, s  fie bine 
prinse în menghine, pentru ca fi-
xarea cu uruburi a acestora s  se 
realizeze perfect. Cu cât lucra i 
mai atent i mai exact, cu atât mai 
precis  va fi îmbinarea realizat .

Realizarea de îmbin ri de suprafa

Undercover Jig Îmbin ri de col , în form  de T i de suprafa
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Realizarea unei îmbin ri la unghi

Îmbinarea la unghi realizat  perfect, 
constituie ea îns i o art , dar cu 
ajutorul lui Undercover Jig aceasta 
se realizeaz  cu u urin  . Pentru 
aceasta este nevoie ca p r ile ce se 
îmbin  s  fie fixate în pozi ie per  fec-
t  de masa de lucru.

Una din p r ile ramei, t iat  la un-
ghi, se fixeaz  împreun  cu ghida-
jul de g urire, de masa de lucru. 
Din motive de stabilitate i pentru 
a avea o îmbinare dura  bil , este 
indicat s  se efectueze dou  g uri 
pentru fiecare îmbina re la unghi în 
parte. În cazul ramelor înguste, se 
realizeaz  doar o singur  gaur , 
dar îmbinarea este înt rit  cu clei 
(aracet) de lemn.

i în cazul îmbin rii la unghi este 
important cât de precis sunt po   zi -
io nate p r ile ramei ce se prind 
între ele. În momentul prinderii, 
cele dou  p r i nu trebuie s  se 
mi te i s  se decaleze una fa  
de cealalt . R s plata pentru ace -
ast  aten ie deo  se bi t  este o îm-
binare la unghi per  fec t , ce este 
la fel de solid  i durabil  ca i 
una realizat  cu dibluri.

Realizarea îmbin rilor pentru rame

Ramele de tablouri sau pl cile din 
lemn ce mascheaz  calorife rele, 
sunt un bun exemplu pentru aplica-
bilitatea lui Undercover Jig. Ace    asta 
deoarece în acest caz con  teaz  
doar partea din fa , cea vizibil . 
Dup  ce s-au executat g urile în 
p r ile laterale ale ramei, aceasta 
fiind prins  în menghine, se fixe-
az  extrem de durabil i stabil cu 
uruburi, în fun c ie de grosimea 

lemnului.

Indiferent de forma sau col ul ramei, 
cu ajutorul lui Undercover Jig se 
pot realiza f r  unelte speciale sau 
suplimentare, îm   bin ri dura bile i 
foarte puternice, nefiind nevoie 
decât de uruburi simple pentru 
lemn.

Rafturile sau pl cile de jos ale 
unei biblioteci pot fi prinse acum 
din interior i nu mai este nevoie 
ca pân  acum s  le prinde i prin 
p r ile laterale. 

O recomandare important : 
În cazul copiilor care se ca r  i 
folosesc bibliotecile ca i scar , 
este bine ca rafturile s  nu fie doar 
sprijinite pe cepi, ci s  fie prinse de 
pe  re ii laterali. Un caz clar de apli-
cabilitate pentru Undercover Jig!

Prinderea rafturilor 
unei biblioteci

Undercover JigÎmbinare la unghi i îmbinare de rame
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La toate lucr rile de repara ii se folose te Undercover 
Jig f r  limitatorul (sistemul de reglaj) din fa , deo-
are ce nu mai este necesar ca p r ile din lemn s  fie 
dezmembrate i prelucrate în parte. Astfel limitatorul 
din fa  se poate roti pentru a nu se mai forma acel 
cant de ghidaj sub talpa uneltei Undercover Jig.

Prin rotirea limitatorului (sistemului de reglaj) din fa , 
se pot prinde din nou îmbin rile de col  ale unui dulap, 
f r  a fi nevoie s  desface i toate p r ile implicate în 
reparare ale acestuia. Astfel Undercover Jig se fixe   a z  
sub placa de baz  i mai trebuie ad ugat c  în acest 
caz este necesar  utilizarea de uruburi cu o lungime 
minim  de 5 mm.

Dup  aceasta, folosindu-se u  ru  be l ni a cu acumu-
latori, sunt în urubate uruburile, prinzându-se astfel 
pl  cile între ele. Astfel ave i din nou o îmbinare de 
col  perfect  i rezis tent .

Deasemenea, sertarele ce ne  ce sit  o înt rire a îm -
bin rii de col  nu trebuie dezmembrate în p r ile lor 
com  ponente pentru a putea fi reparate. Este nevoie 
ca Undercover Jig s  fie fixat în col ul respectiv i s  
se execute 2 g uri. Dup  aceasta, se introduc u  ru -
burile potrivite i prin strângerea lor, îmbinarea de 
col  este din nou solid  i rezistent .

Repara ii folosind Undercover Jig

Repararea îmbin rii de col  a unui dulap

Undercover Jig Repara ii
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Domeniu de utilizare a pl cu elor conice din lemn
Utilizarea pl cu elor conice
Pl cu ele se pot utiliza foarte u or i cu o mare pre   cizie, 
utilizându-se un stativ pentru ma ina de g urit îm pre-
un  cu un burghiu special (tip frez ) în func ie de 
diametrul dorit. Stativul de g urire nu asigur  doar ca 
g urirea s  se efectueze perfect perpendicular, dar i 
regleaz  adân cimea acesteia. Dac  placa de lemn 
ce se preluc re az  este prea mare pentru un stativ fix 
al ma inii de g urit, wolfcraft® ofer  prin modelul s u 
“tec-mobil”, un stativ de g urire mobil utilizabil în orice 
situa ie.

Acoperirea g urilor (nodurilor) 
din pl cile de lemn
De obicei când se utilizeaz  lemn de pin sau de brad, 
aces ta prezint  numeroase noduri în func ie de ca   li -
tatea lui. Nodurile din placa de lemn care nu mai sunt 
fixe sau care au c zut, se pot înlocui cu aceste pl   cu -
e din lemn, redând astfel utilitatea i aspectul pl   cut 
al lemnului. Pentru a fixa mai bine pl cu ele în g urile 
respective folosi i i un clei de lemn sau aracet. Dup  
ce cleiul de lemn s-a uscat, urmeaz  s  lefui i zona 
respectiv  i implicit pl cu a. 

Acoperirea capurilor de urub
Dac  dori i s  acoperi i capete de urub folosind pl  -
cu e din lemn, atunci este necesar  realizarea unei 
g uri de diametrul pl cu ei i adâncime exact cât gro-
simea pl   cu ei, acolo unde se introduce urubul. Dup  
ce a i în u rubat urubul pute i s  fixa i pl cu a în gaura 
res  pec tiv  folosind i pu in clei (aracet) pentru lemn. 
Dup  ce acesta s-a înt rit, urmeaz  ca zona s  fie 
lefuit .

În spatele denumirii de produs: “pl cu e conice de lemn” se ascunde un ajutor 
mic i aparent neimportant, dar care totu i are un mare efect. Deoarece atunci 

când vine vorba de a masca g urile de uruburi sau nodurile din lemn, o 
solu ie sim pl  i eficace o constituie aceste pl cu e sub iri realizate din 
lemn de pin. Aceste pl cu e cu diametre de 15, 20, 25, 30, 35 i 40 mm 
pot fi utilizate i în alte situa ii. De exemplu la realizarea de juc rii din 

lemn pentru copii, aceste pl   cu e pot fi folosite ca i ro i.

Pl cu ele conice (capacele) din lemn

Pl cu ele conice (capacele) din lemnUn ajutor mic – dar un mare efect
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Îmbin ri cu dibluri

Vedere de ansamblu asupra tuturor produselor

4642000* 1 Set Undercover Jig Undercover Jig, burghiu pentru lemn, limitator de 
adâncime, dibluri de lemn, uruburi pentru lemn 
(holz uruburi)

2933 000 1 Burghiu pentru 
lemn + limitator 
de adâncime

pentru Undercover Jig

2928 000* 12 Dibluri speciale 
de lemn

pentru Undercover Jig

2939 000* 30 Dibluri lungi 
din lemn

de fag, Ø 9,5 x 40 mm, pentru Undercover Jig

3750 000* 1 Set dibluri de 
lemn universale

cu burghiu Ø 8 mm + limitator de adâncime pentru 
toate îmbin rile cu dibluri Ø 6, 8, 10 mm

4640 000 1 Dispozitivul 
“Master”

pentru dibluire Ø 6, 8, 10 mm

4645 000* 1 Set pentru 
dibluire în valiza

dispozitiv de dibluire Maestro, dibluri cu fibr  lon -
gitudinal , burghie pentru lemn, punctatoare pentru 
dibluri, opritoare de profunzime, adeziv pentru lemn

4650 000 1 Rigla de ghidare pentru montat dibluri Ø 5, 6, 8, 10 mm

2905 000*
2906 000*
2907 000*
2908 000*
2909 000*
2910 000*

200
50

150
40

120
30

Dibluri lungi din lemn
Dibluri lungi din lemn
Dibluri lungi din lemn
Dibluri lungi din lemn
Dibluri lungi din lemn
Dibluri lungi din lemn

de fag, Ø 6 x 30 mm
de fag, Ø 6 x 30 mm
de fag, Ø 8 x 40 mm
de fag, Ø 8 x 40 mm
de fag, Ø 10 x 40 mm
de fag, Ø 10 x 40 mm

2730 000

2731 000

2732 000

2733 000

3
1
1
1

Burghie cu vârf
Burghie cu vârf
Burghie cu vârf
Burghie cu vârf

de centrare pentru dibluri + limitatoare de adâncime Ø 6, 8, 10 mm
de centrare pentru dibluri + limitator de adâncime Ø 6 mm
de centrare pentru dibluri + limitator de adâncime Ø 8 mm
de centrare pentru dibluri + limitator de adâncime Ø 10 mm

2751 000 3 Limitatoare de 
adâncime

Ø 6, 8, 10 mm

2911 000

2912 000

2913 000

4
4
4

Punctatoare
Punctatoare
Punctatoare

pentru dibluri Ø 6 mm
pentru dibluri Ø 8 mm
pentru dibluri Ø 10 mm

2916 000*

2917 000*

2918 000*

1

1

1

Set de dibluri 
Ø 6 mm
Set de dibluri 
Ø 8 mm
Set de dibluri 
Ø 10 mm

cu punctatoare, burghiu de lemn, 
limitator de adâncime, dibluri Ø 6
cu punctatoare, burghiu de lemn, 
limitator de adâncime, dibluri Ø 8
cu punctatoare, burghiu de lemn, 
limitator de adâncime, dibluri Ø 10 x 40 mm
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Pl cu e conice

Îmbin ri cu dibluri plate

Vedere de ansamblu asupra tuturor produselor

2920 000 1 Frez  de lemn 
multifunc ional  (CE)

pentru  ex cu pas M14 al mandrinei

2921 000*
2922 000*
2923 000*
2949 000*

50
50
50

150

Pl cu e (dibluri plate) 
pentru îmbinare

No. 0
No. 10
No. 20
No. 10

2924 000 1 Disc frezor HM pentru frez  multifunc ional  
2920000, Ø 100 mm

2940 000
2941 000
2942 000
2943 000
2944 000
2945 000

50
40
20
10
10

8

Pl cu e conice 
(c p cele) de lemn

Ø 15 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 35 mm
Ø 40 mm

*  Toate produsele noastre care contin lemn sunt certificate in conformitate cu regulamentul 
Forest Stewardship Council (FSC) si corespund cerintelor minime ale acestuia. Va rugam 
vizitati www.fsc.org pentru mai multe detalii referitoare la sigla FSC. 
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Noti e
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Noti e
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