
BLUM
Sabloane si ajutoare de montaj
2022

Preturile nu contin TVA si pot suferi modificari | Schachermayer Romania SRL nu este responsabila pentru eventualele omisiuni sau greseli de tipar. Culorile pot diferi.



360° Va invitatam sa vedeti in webshop imagini 360 grade cu produsul.

Cum sa ne contactati...

Schachermayer Romania SRL - sediul central

Str. Ithaca FN, 
Bolintin Deal, jud. Giurgiu
T. +40 21 4570608/37, F. +40 21 4570415
info@schachermayer.ro

Schachermayer Romania SRL - filiala Transilvania

Str. Crinului Nr. 10, parter
Cluj-Napoca, jud. Cluj
T. +40 21 4570608/37, F. +40 21 4570415
info@schachermayer.ro

sucursale din strainatate

Ungaria - Republica Ceha - Slovenia - Germania - Republica Slovaca - Croatia - Polonia - Serbia - 
Bosnia&Hertegovina - Italia

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. - centrala Austria

Schachermayerstraße 2

 A-4020 Linz

program de lucru     l-j 8:00 - 17:00, v 8:00 - 14:30
LEGENDA
n 

n

Stoc Austria
Se aduce pe comanda
Celelalte produse in maximum 48 de ore in limita stocului din depozit.



                      Sabloane BLUM

pag
02 – 13

                      Ajutoare de montaj BLUM

pag
14  – 15

                      Masina de gaurit si montat feronerie BLUM MINIPRESS P

pag
17 – 18

11Sabloane si ajutoare de montaj BLUM |

Sabloane si ajutoare de montaj



22 www.schachermayer.ro| Sabloane si ajutoare de montaj BLUM

• Șablon pentru marcarea poziţiilor de fixare sau executarea găurilor de prindere 
pentru feronerii de front, inclusiv lonjeroane, pentru spate de sertar şi fund de 
sertar (numai METABOX-varianta cu gheare C15), precum şi pentru cuplaje de front 
AVENTOS

• reglarea opritoarelor cu ajutorul gradaţiei

Posibilități de prelucrare
AVENTOS
TANDEMBOX
METABOX
TANDEM,MOVENTO
LEGRABOX

Articolul include:
1 buc. şablon universal de găurire
1 buc. limitator adâncime de găurire Ø 10 mm
1 buc. limitator adâncime de găurire Ø 5 mm
1 buc. punctator Ø 10 mm
1 buc. punctator Ø 5 mm

Material: plastic/oţel

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 358 594 ZML.0040.01 buc 229,72 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon universal de gaurire BLUM ZML.0040, plastic/otel

 

• Profilul C culisabil garantează un suport mai bun pe peretele lateral al corpului.
• Banda adezivă aplicată pe suprafața de sprijin a profilului C împiedică alunecarea pe 

corp sau pe peretele lateral liber al corpului.
• Șablon pentru găurirea pozițiilor de prindere pentru glisiere, amortizoare, plăcuțe 

adaptoare şi de montaj.
• Șablonul se poate folosi pe corp montat şi nemontat.
• Stabilirea poziției de adâncime cu scală.
• Potrivit pentru situaţii de îmbinare aplicate şi încadrate.
• Pentru şuruburi de sistem sau PAL.

Posibilități de utilizare
AVENTOS
CLIP top BLUMOTION/CLIP top
MODUL
TANDEMBOX
METABOX
TANDEM
STANDARD

Articolul include:
1 buc şablon 
1 buc limitator adâncime de găurire ø 5 mm
1 buc manşon de reducere ø 5 la ø 2,5 mm
1 buc cheie imbus
profil C

Material: plastic/oţel/aluminiu

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 357 073 n 65.1051.02 set 427,28 1 set

Grupă produs YB1 YBD

Sablon de gaurit universal BLUM cu profil C, 65.1051.02

 

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103358594&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103357073&initialSearch=false
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• şablon pentru efectuarea găurilor de fixare pentru şine de corp, mecanisme de 
ridicare, plăcuţe de montaj şi plăcuţe adaptor

• şablonul poate fi folosit la corp asamblat şi la corp neasamblat
• Reglarea poziţiei pe înălţime şi a celei pe adâncime cu ajutorul gradaţiei
• potrivit pentru situaţie de îmbinare aplicată şi încadrată
• pentru euro-şuruburi şi şuruburi pentru lemn
• este posibilă prelucrarea la semn

Posibilități de prelucrare
AVENTOS
CLIP top BLUMOTION/CLIP top
MODUL
TANDEMBOX
METABOX
TANDEM, MOVENTO
STANDARD

Articolul include:
1 buc. riglă 1000 mm
4 buc. corp şablon de montaj universal
1 buc. limitator adâncime de găurire Ø 5 mm
1 x bucşă de reducere Ø 5 mm la Ø 2.5 mm
1 buc. cheie imbus

Material: plastic/oţel/aluminiu/zinc

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 357 115 n 65.1000.01 set 1.703,06 1 set

Grupă produs YB1 YBD

Sablon universal BLUM cu rigla plastic/otel/aluminiu/zinc

 

• şablon pentru efectuarea găurilor de fixare pentru plăcuţe de montaj
• şablon pentru transferul cotelor de la uşă pe corp
• la poziţii de fixare constante ale plăcuţei de montaj, se pot prinde cu şuruburi mai 

multe şabloane vinclu pe o stinghie de lemn
• prelucrare la semn

Posibilități de prelucrare
AVENTOS HF
CLIP top BLUMOTION/CLIP top
MODUL

Material: oţel

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 395 023 65.5310 buc 40,35 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon vinclu BLUM, otel

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103357115&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103395023&initialSearch=false
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• Șablon balama pentru INSERTA (ø 8 mm) şi oală (ø 2,5 mm) cu manşon de reducere.
• Șablon balama pentru uşă pliantă (dimensiune găurire 12,5 mm).
• Reglarea dimensiunii de găurire a balamalelor se face fără trepte.
• Șablon găurire pentru plăci în cruce (ø 2,5 / 37 mm) şi drepte (ø 2,5 / 20 mm)

Posibilități de prelucrare
AVENTOS HF
CLIP top BLUMOTION/CLIP top

Articolul include:
1 buc. şablon de găurit pt balamale INSERTA
1 x bucşă de reducere Ø 5 mm la Ø 2.5 mm

Material: oţel/plastic

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 395 033 n 65.059A buc 171,3 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon gaurire BLUM pentru balamale 65.059A

 

• şablon pentru realizarea găurilor de fixare pentru plăcuţe de montaj în cruce (Ø 5 
mm)

• şablon pentru realizarea găurilor de fixare pentru plăcuţe adaptor în cruce 
(BLUMOTION / TIP-ON de uşi)

• prin funcția de acoperire se poate da gaură exact la cota de 32 mm
• este posibilă prelucrarea la semn

Posibilități de prelucrare
AVENTOS HF
CLIP top BLUMOTION/CLIP top
MODUL

Articolul include:
1 buc. şablon de găurit pt plăcuțe de montaj
1 buc. limitator adâncime de găurire Ø 5 mm

Material: oţel/plastic

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 395 143 n 65.5070 buc 92,31 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon de gaurire BLUM pentru placute de fixare in cruce 65.5070, plastic/otel

 

Imagine simbol

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103395033&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103395143&initialSearch=false
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• aparat manual pentru realizarea precisă a schemei de găurire pentru balamale Blum
• antrenare cu maşină de găurit portabilă
• distanţă variabilă de găurire, de la 2 la 8 mm
• prelucrare la semn

Posibilități de prelucrare
AVENTOS HF
CLIP top BLUMOTION/CLIP top
MODUL

Articolul include:
1 buc. şablon
2 buc. burghiu de diblu Ø 8 mm
1 buc. burghiu de feronerie
2 buc. biți Torx

Material: aluminiu turnat sub presiune

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 395 144 n M31.1000 buc 1.138,83 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon gaurire balama BLUM ECODRILL M31.1000, alu. turnat sub presiune

 

• şablon cu care se realizează transferul simplu al poziţiilor de fixare pentru balamale 
şi plăcuţe de montaj

• şablon pentru transferul cotelor de la uşă la corp respectiv de la corp la uşă
• şablonul de găurit poate fi folosit la corp asamblat sau neasamblat
• opritor reglabil pentru diferite acoperiri ale uşii
• gradaţia uşurează reglarea şablonului

Posibilități de prelucrare
AVENTOS HF
CLIP top BLUMOTION/CLIP top
MODUL

Articolul include:
1 buc. riglă 1000 mm
2 corp de şablon cu punctator

Material: plastic/oţel/aluminiu

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 395 030 n 65.7500.02 set 513,94 1 set

Grupă produs YB1 YBD

Sablon cu rigla BLUM pentru sisteme de balamale 65.7500.02

 

Posibilități de prelucrare
AVENTOS HF
CLIP top BLUMOTION/CLIP top
MODUL

 
Art. nr. Cod producător Lungime mm UM Preţ RON per

103 395 034 n 65.7590 2200 buc 382,89 1 buc

Grupă produs F43

Sablon cu rigla BLUM pentru placute montaj si balamale

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103395144&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103395030&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103395034&initialSearch=false
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• şablon pentru executarea frontală a prinderilor pentru BLUMOTION pentru uşi pe 
partea mânerului (970.1002)

• şablon pentru realizarea găurilor de fixare pentru plăcuţe adaptor drepte şi în cruce 
(BLUMOTION / TIP-ON pentru uşi)

• poziţiile de găurire care se repetă se pot preregla cu ajutorul tijelor de poziţionare
• este posibilă prelucrarea la semn

Posibilități de prelucrare
CLIP top

Articolul include:
1 buc. şablon de găurit pt BLUMOTION
1 buc. limitator adâncime de găurire Ø 10 mm
1 buc. limitator adâncime de găurire Ø 5 mm
1 buc. limitator adâncime de găurire Ø 2,5 mm

Material: plastic/oţel

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 395 142 n 65.5000 buc 273,51 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon de gaurire BLUM pentru BLUMOTION, pe parte cu maner

 

Utilizare:
Amortizor uşă BLUMOTION, pe partea balamalelor
TIP-ON pe partea corpului

 
Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 395 139 65.5010 buc 114,84 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon gaurire BLUM pentru BLUMOTION TIP-ON 970A

 

• şablon pentru marcarea poziţiei de fixare pentru lonjeronul INSERTA

Posibilități de prelucrare
TANDEMBOX
METABOX

Material:  plastic

Aplicatie:  TANDEMBOX

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 359 413 n ZML.8030 buc 51,31 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon de trasat BLUM TANDEMBOX ZML.8030, plastic

 

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103395142&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103395139&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103359413&initialSearch=false
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• şablon pentru marcarea poziţiilor de fixare pentru feronerii de front
• şablon de punctare a poziţiilor de găurire pentru montarea lonjeroanelor în front, prin 

introducerea punctatoarelor pentru lonjeron

Posibilități de prelucrare
TANDEMBOX
METABOX

Articolul include:
2 buc. corp şablon
4 buc. jaloane (numai la laterală M/K TANDEMBOX)

Material: plastic/oţel

Art. nr. Cod producător Aplicatie UM Preţ RON per

103 359 410 n ZML.3580.01 M/K- laterală TANDEM-
BOX

buc 199,02 1 buc

103 359 411 n ZML.3510 N- laterală TANDEMBOX buc 279,01 1 buc

Grupă produs F43

Sablon de punctat cuplaj de front BLUM Tandembox

Laterală M/K TANDEMBOX

Laterală N TANDEMBOX
 

Articolul include:
1 buc = 1 pereche

 
Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 359 412 n ZML.3600 buc 176,35 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon de punctat BLUM pentru lonjeron TANDEMBOX ZML.3600

Șablon pentru găurirea pozițiilor de prindere pentru SPACE CORNER
Feronerie SYNCROMOTION

Posibilități de prelucrare
TANDEMBOX

Material: plastic portocaliu

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 354 945 n ZML.0330 buc 159,28 1 buc

Grupă produs F43

Sablon gaurire BLUM pentru SPACE-CORNER cu SYNCROMOTION

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103359410&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103359411&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103359412&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103354945&initialSearch=false
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• şablon pentru marcarea poziţiilor de fixare sau realizarea găurilor de prindere pentru 
suporturile de profil portant SERVO-DRIVE

• şablonul de găurit poate fi folosit atât la corp asamblat, cât şi la fiecare componentă 
în parte (capac de jos respectiv capac de sus sau traversă)

Posibilități de prelucrare
TANDEMBOX
TANDEM, MOVENTO

Articolul include:
1 buc. şablon de găurit pt SERVO-DRIVE - suport de profil portant 
1 buc. limitator adâncime de găurire Ø 10 mm
1 buc. punctator Ø 10 mm

Material: plastic/oţel/aluminiu

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 358 040 n ZML.1150.02 buc 725,28 1 buc

Grupă produs F43

Sablon de gaurire BLUM SERVO-DRIVE suport profil portant Z10

 

• şablon pentru prinderea directă şi în vinclu, cu şuruburi, a şinelor de corp
• prelucrare la semn

Posibilități de prelucrare
METABOX
STANDARD

Material: plastic

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 395 138 65.3300 buc 62,52 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon prelucrare corp BLUM MINIFIX, plastic

 

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103358040&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103395138&initialSearch=false
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• Șablon pentru efectuarea găurii în care intră gheara de fixare de la şinele de sertar
• pregăurirea poziţiilor de fixare pentru cuplajul TANDEM

Posibilități de prelucrare
TANDEM, MOVENTO

Material: plastic/oţel

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 357 069 T65.1000.02 buc 146,15 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon de gaurire BLUM pentru TANDEM/MOVENTO, plastic/otel

Prelucrare sertar – găurire sistem agățarePrelucrare sertar – cuplaj Tandem

 

• punctator pentru marcarea poziţiilor de fixare pentru elementul de reglare faţă sertar 
(295.1000)

Posibilități de prelucrare
TANDEM
STANDARD

Material: oţel

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 334 333 65.2950 buc 7,02 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Punctator BLUM, otel

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103357069&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103334333&initialSearch=false
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Șablon pentru punctarea găurilor de prindere pentru fundul de sertar şi peretele spate al
sertarelor.

Posibilități de prelucrare:
LEGRABOX

Material: plastic

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 395 181 n ZML.7000 buc 131 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon de gaurit BLUM baza/perete spate pentru LEGRABOX

 

 

Șablon pentru punctarea poziției cuplajelor de front LEGRABOX
1 set de şabloane pentru toate înălțimile de sertare: N, M, K, C, F

Posibilități de prelucrare:
LEGRABOX

Material: oţel/plastic

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 395 182 n ZML.3710 buc 453,49 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon de punctat BLUM pentru LEGRABOX

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103395181&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103395182&initialSearch=false
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• Dispozitiv portabil simplu pentru găurirea precisă a locaşului pentru montarea 
comutatorului SERVO-DRIVE

• Antrenare cu maşină de găurit manuală.
• Șablonul de găurit poate fi folosit la corp asamblat şi la corp neasamblat
• Prelucrare la semn

Posibilităţi de prelucrare:
AVENTOS

Articolul include:
1 şablon de găurit
1 burghiu Ø 35 mm
2 biți Torx

Material: aluminiu turnat sub presiune

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 395 187 n M31.2000 buc 1058,08 1 buc

Grupă produs F43

Sablon gaurire BLUM pentru comutator SERVO-DRIVE

 

• Șablon pentru efectuarea găurilor pentru distanţierele cu arc în front montat sau 
nemontat, respectiv în canturile lateralelor de corp

• Prelucrarea este posibilă la semn sau la opritor (cotă fixă 20 mm)

Posibilităţi de prelucrare:
AVENTOS
LEGRABOX / TANDEMBOX
MOVENTO / TANDEM

Articolul include:
1 şablon de găurit pentru distanţier 
1 limitator adâncime de găurire, Ø 8 mm
1 bucşă de reducere Ø 8 mm la Ø 5 mm

Material: plastic/oţel

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 395 188 n ZML.1090 buc 251,94 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon gaurire BLUM ZML.1090 pentru distantier cu arc

 

vârf de precizie negru Mâner ergonomic cu două componente cu indicator de mărime 

Blum

Material:  Oțel crom-vanadiu-molibden călit integral
Lungime lamă: 100 mm
Dimensiuni: PZ 2
Lungime totală: 200 mm
Finisaj:  cromat
Culoare:  negru/portocaliu

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 334 540 303.756.1 buc 2.004,85 100 buc

Grupă produs YB1 YBD

Surubelnita cruce BLUM Pozidriv

 

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103395187&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103395188&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103334540&initialSearch=false
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• cu vârf drept, 1,0 x 5,5mm
• lungime tijă 125 mm
• lungime totală 225 mm

• material: plastic/oțel

Tip (acționare): şliţ
Lăţime lamă: 5.5 mm
Grosime: 1 mm
Finisaj:  Portocaliu

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 338 023 SR-DREH S1 buc 2.166,45 100 buc

Grupă produs YB1 YBD

Surubelnita dreapta BLUM 

           

Cu şablonul se reglează precis şi confortabil luftul de 2,5 mm.

Aplicatie: Glisiere TIP-ON BLUMOTION

Material:  plastic portocaliu

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 391 469 65.5631 buc 24,69 1 buc

Grupă produs YB1 YBL

Sablon reglare luft front BLUM pentru TIP-ON BLUMOTION ptr. LEGRABOX/MOVENTO

 

Posibilități de marcare:
• Plăcuțe drepte şi în cruce
• Plăcuțe adaptor pentru TIP-ON şi BLUMOTION
• Mecanism AVENTOS HF/HS/HL/HK/HK-S 
• Prindere corp AVENTOS HK-XS
• Glisieră LEGRABOX, TANDEMBOX, MOVENTO şi TANDEM 

Material: plastic

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 357 068 65.5340 buc 1131,2 100 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon universal BLUM de trasat feronerie mobila

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103338023&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103391469&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103357068&initialSearch=false
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Cu şablonul se reglează precis şi confortabil luftul de 2,5 mm. Astfel confortul de 
utilizare este ridicat cu toate că există o fantă mică pe front.

Aplicatie: pentru glisiera Tip-on Blumotion la sertarele TANDEMBOX

Material:  plastic portocaliu

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 395 131 65.5627 buc 22,17 1 buc

Grupă produs YB1 YB8

Sablon reglare BLUM pentru luftul frontului 65.5627

 

• şablon pentru executarea în cant a găurii în care se montează şurubul elementului 
de asamblare (42.0700)

• distanţă de la muchie inferioară la centru gaură 9.5 mm
• prelucrare la semn

Articolul include:
1  şablon de găurit pentru demontabil
1 limitator adâncime de găurire, Ø 5 mm

Material:  plastic/oţel

Finisaj:  Portocaliu

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 333 258 7530009 buc 138,07 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Sablon gaurire BLUM pentru demontabil, plastic/otel, portocaliu

 

• pentru prelucrarea frontului, pentru fixare front

Material: plastic portocaliu

Art. nr.  UM Preţ RON per

103 318 092 n  set 130,95 1 set

Grupă produs YB1 YBD

Sablon BLUM AVENTOS HK TOP pentru fixare front

 

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103395131&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103333258&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103318092&initialSearch=false
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Set de începător pentru prelucrarea exactă, confortabilă a sertarului LEGRABOX

Posibilități de prelucrare:
LEGRABOX

Articolul include:
Aparat de montaj BOXFIX E-L incl. burghiu de centrare
Șablon de podea/perete spate
Șurubelniță Torx

 
Art. nr.  UM Preţ RON per

103 357 447 n  set 1020,61 1 set

Grupă produs F43

Ajutor de montaj BLUM BOXFIX E-L set de baza

 

 

• ajutor pentru montarea de sertare LEGRABOX
• tip de montaj: cu şuruburi
• reglare variabilă a lățimii
• lungime laterale: 270 mm până la 600 mm
• lățimi de corp: 250 mm până la 1200 mm
• înălțimi perete spate: până la 250 mm

Posibilități de prelucrare:
LEGRABOX

Articolul include:
• BOXFIX E-L
• burghiu de centrare
suplimentar in setul de baza:
• surubelnita TX20
• sablon ZML.7000

Material: plastic/oţel

Art. nr.  UM Preţ RON per

103 357 446 n  set 859,36 1 set

Grupă produs YB1 YBD

Ajutor de montaj BLUM BOXFIX E-L pentru LEGRABOX

 

  
Art. nr.  UM Preţ RON per

103 357 448 n  set 48,53 1 set

Grupă produs F43

Dispozitiv cu pana BLUM pentru BOXFIX E-L LEGRABOX/TANDEMBOX

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103357447&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103357446&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103357448&initialSearch=false
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• Dispozitiv pentru asamblarea de sertare şi extrageri cu front înalt
• Tip de montaj: Șuruburi
• lungimi laterale de sertar: 270-650 mm
• Lăţimea corpului de mobilier: 270-1200 mm
• înălțime spate: până la 340 mm (din lemn şi din oţel)
• grosime spate: minim 15 mm, maxim 19 mm
• Grosime fund: 16 mm
• dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime): 1104 x 1780 x 601 mm

Posibilități de prelucrare
TANDEMBOX antaro/TANDEMBOX intivo/TANDEMBOX plus

Artiolul include:
1 buc. BOXFIX M
1 buc. opritor laterală
1 buc. burghiu de centrare

Material: aluminiu/oţel

Art. nr. Cod producător UM Preţ RON per

103 334 192 n ZMM.3350 buc 807,62 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Aparat montaj BLUM BOXFIX E-T pentru TANDEMBOX

 

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=103334192&initialSearch=false
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Specialistul pentru ateliere.

În calitate de specialist în atelierele pentru găurit şi montat feronerie, MINIPRESS P 
preia muncile de rutină şi execută precis lucrările la corpurile de mobilier, uşă şi front. 
Odată setat, modelul sau tipul de gaură dorită este executată rapid.

Prelucrarea balamalei cu confort.
Mai ales cu tipul de găuri pentru balamale frecvente, MINIPRESS P arată ce poate 
face. Odată setată, ea îndeplineşte sarcini de rutină în mod precis şi sigur. Avansul 
pneumatic la găurire şi presare, precum şi reglarea dimensiunii de găurire cu ajutorul 
unui ax rotativ, fac operațiunile cu MINIPRESS P să fie sigure şi precise. Pentru confort 
mai mare la prelucrare, există mai multe opțiuni. Componentele, de ex. noile capete de 
găurire suplimentare, care pot fi înlocuite fără scule.
• mod de îndepărtare a şpanului prin suflarea şi aspiraţia
• Posibilități de prelucrare: feronerii pentru front, balamale, plăci de montare, 

conectori
• posibilitate de găurire: Serii de găuri
• incluzând transmisie multi-pivotantă (5-ax)
• Cu sistem de oprire care include rigla principală (600 mm) şi set de scule
• Alte tensiune de alimentare la cerere
• Riglele, capetele de găurire şi alte accesorii nu sunt incluse în livrarea unității de 

bază.

Articolul include:
1x şablon de rastru, 4 x capac portburghiu, 1 x cuplaj de înlocuire, 1x set de scule, 1 x 
rigla de bază, 1x riglă de prelungire simetrică, 1 x suport riglă prelungitoare,1 x limitator 
adâncime de găurire pentru MINIPRESS P/M de la an de fabricație 2010, 1 x indicator 
de poziție digital pentru MINIPRESS P, 1 x presor (pneumatic) stânga/dreapta, 1x 
banc de lucru pentru MINIPRESS P, 2 x burghiu dibluri 8x57 mm stânga, 1 x burghiu 
feronerie 35x57 mm dreapta.

Acționare/Cap fixare:  electro-pneumatic
Direcţie de găurire şi prelucrare: Găurire verticală
Prelucrare:   găurire şi insertare de feronerii
Tip legătură:   trifazic
Tensiune:   3 x 400 V
Tensiunea de lucru:  3 x 400 V , 50/60 Hz
Curent nominal:   2.7
Putere motor:   1.1 kW
Frecvență:   50/60 Hz
Model:    5
Scală: Gradaţie de la punctul zero:  300 mm în stânga, 300 mm în dreapta
Presiune:   5 bar
Grosime lemn:   45mm (numai găurire) mm
Coordonate pe x (riglă paralelă): 300mm spre stânga(MINUS),0mm(PUNCT CEN-
TRAL),300mm spre dreapta(PLUS)
Coordonate pe y (unghi drept faţă de riglă): vertical, de la 0 până la 70mm spre spate
Coordonate pe z (înălţime): 45 mm în jos (MINUS)

Dimensiune (L x l x H):  610 x 760 x 710 mm

Art. nr. Cap găurire Lungime riglă 
principală mm

Consum 
aer

Greutate 
kg

UM Preţ RON per

108 606 178 n prin montare 
cu şuruburi

600 1.5 litri pe 
ciclu

46 buc 16.959,16 1 buc

Grupă produs MNT

Masina de gaurit si montat feronerie BLUM MINIPRESS P

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=108606178&initialSearch=false
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 Tensiune:  24 V
Curent nominal:  2.5 A
Putere motor:  0.06 kW
Culoare:   portocaliu RAL 2004

Dimensiune (L x l x H): 265 x 80 x 210 mm

Art. nr. Accesorii de prindere UM Preţ RON per

108 606 250 n MINIPRESS P buc 9.504,96 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Articol suplimentar necesar

Art. nr. Descriere UM Preţ RON per

108 606 251 n Rigla BLUM EASYSTICK pentru MINIPRESS P buc 7.925,17 1 buc

Calculator BLUM EASYSTICK pentru MINIPRESS PRO

 

 Lățime:   1950 mm
Tensiune:  24 V
Curent nominal:  1 A

Dimensiune (L x l x H): 1700 x 85 x 61,7 mm

Art. nr. Accesorii de prindere UM Preţ RON per

108 606 251 n MINIPRESS P buc 7.925,17 1 buc

Grupă produs YB1 YBD

Rigla BLUM EASYSTICK pentru MINIPRESS P

 

https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=108606250&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=108606251&initialSearch=false
https://webshop.schachermayer.com/cat/ro-RO/products/toate-categoriile/1?newCat=1&query=108606251&initialSearch=false
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