Zhotovení násady k ploskořezu

Ke zhotovení násady potřebujeme dřevěnou laťku, kterou lze snadno zakoupit v obchodech pro kutily
či obchodech specializujících se na vybavení domů a zahrad. Rozměry by měly být následující:




Délka:
Šířka:
Výška:

135 aţ 160 cm
3 aţ 4 cm
1,8 aţ 2,0 cm

1 - Tak vypadá neobrobená laťka:

2 - Kromě laťky budeme potřebovat hoblík:
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3 - vrtačku a vrták o průměru 8 mm:

4 - A jemný brusný papír pro konečné opracování dřeva:

5 - Vhodná je jakákoliv laťka. Nevadí, pokud má drobné vady, jak např. na fotografii, protoţe hrany
budou stejně během první fáze sraţeny a dále obrouseny brusným papírem:
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6 - První operace – hrany laťky srazte hoblíkem. Lepší je nastavit malou hloubku, aby byla najednou
seříznuta co nejtenčí vrstva dřeva (to zaručí ţádaný výsledek). Plynulými pohyby opracujte kaţdou
hranu dva aţ tři krát. Snaţte se seříznout stejnou vrstvu na všech hranách. DŮLEŢITÉ: spodní část
laťky, přibliţně 25 - 30 cm nezakulacujte!!! Hrany spodní části nám umoţní přesné rozmístění otvorů
pro šrouby:

7 - Tady je vidět jak mizí drobné vady na okrajích laťky:

8 - Tak vypadá pěkně do kulata opracovaný roh:
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9 - Toto je vzhled hotové vrchní časti násady:

10 - Druhou operací je označení míst pro budoucí otvory. 15 cm od dolního kraje násady potřebujeme
udělat dvě paralelní linky, které jsou od sebe vzdáleny 5 aţ 8 mm. POZOR: Tyto linky musí být
paralelní s osou násady, k čemuţ nám pomohou nezaoblené dolní okraje násady:

11 - Teď odměříme střed od obou otvorů a označíme si je tuţkou čárku - například naše násada je 45
mm široká, takţe jsme odměřili od obou krajů po 20 mm. Mezi linkami tedy zbylo 5 mm:
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12 - Teď spojíme označená místa linkami:

13 - Opatrně přiloţíme velký ploskořez v místě ohybu k násadě (přesně jak je to na fotografii, je to
velmi důleţité), tak, aby mezi ţelízkem a násadou zůstala mezera:

14 - A teď pomaličku posouváme ploskořezem, aţ úplně přilehne k násadě a mezera zmizí – teď je
ploskořez správně umístěn!!!
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15 - Nyní opatrně posuneme otvory na ploskořezu tak, aby se kryly s označením pro otvory na
násadě:

16 - Obkreslíme otvor:

17 - Výsledek vypadá následovně:
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18 - Kolmo k násadě provrtáme otvor:

19 – Ze sady vezmeme šroub a matičku, kterými přišroubujeme ploskořez tak, aby se druhý otvor kryl
s linkami na násadě:

20 – Dále vyvrtáme druhý otvor opatrně přímo skrze ploskořez – tím zajistíme jeho přesné uchycení:
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21 - Poslední etapou je přebroušení násady jemným brusným papírem, aby byla násada pěkně hladká:

Zbývá nám uţ jen úklid a práce na zahrádce, na poli či v sadu. 
Přejeme, ať Vám ploskořez přináší takový uţitek a radost, jako nám.

Zdroj: www.ploskorez.ru
Překlad: Svitlana Hradilová
Jazyková úprava: Petr Hradil
2011
***
Kontakt, e-shop a informace o dalších zajímavých produktech
http://www.kluboz.cz

info@kluboz.cz

mobilní číslo +420 724 846 460

***
Kamenný obchod
Dolní náměstí 38, Olomouc
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