
HMB 5000
Boorgereedschap voor het infrezen van slotkasten

Het instellen en monteren van de
HMB 3000
"Meet de dikte van de deur.

"Bevestig de twee maatkubussen  in de juiste stand
op de moedermal. 
De ingestelde maat is afleesbaar aan het uiteinde van
het streepje dat in de richting van de klemknop staat
en dient overeen te komen met de deurdikte (in dit
geval 38 mm, figuur 2). 

De moedermal is standaard ingesteld voor een doorn-
maat van 60 mm. 
D.m.v. vulpropjes kunnen doornmaten van 50 en 55
mm ingesteld worden (zie tabel).

Opmerking: 
De maatkubussen bevatten instelmogelijkheden vanaf
36 t/m 56 mm. Voor deuren die dikker zijn dan 56 mm
kunnen de maatkubussen naar buiten bevestigd wor-
den. Het bereik is van 56 t/m 76 mm. 

Om deze maten te bereiken moet u de inbusboutjes uit
de buitenste gaten verwijderen, bij de op de kubus ver-
melde maten telt u vervolgens 20 mm op.

"Neem de ingestelde moedermal en plaats deze op
de gewenste hoogte op de deur. 
Voor de juiste hoogte moet de afstand vanaf onder-
zijde deur- hart krukgat ±105 cm bedragen. 

"Zet de moedermal vast d.m.v. de klemknoppen en
verwijder (indien geplaatst) de U-cassette.
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figuur 2

Inleiding: De HMB 5000 wordt in combinatie met de HMB 3000 gebruikt voor het frezen van slotkasten, slotvoorplaten,
kruk- en cilindergaten. 
Voor een separaat gebruik van de HMB 3000 verwijzen wij u naar de gebruikshandleiding van de HMB 3000
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Deurdikte 38 mm

Doornmaat   Te monteren propjes

60 mm        geen
55 mm        5 mm propje
50 mm       10 mm propje

1 = Moedermal HMB 3000
2 = Maatkubus
3  = Klemknop
4  = U-cassette
5  = Vulpropje
6  = Aan/uitschakelaar
7  = Klemknop cassette
8  = Klemknop lengteinstelling
9   = Toerentalschakelaar
10 = Aanslag lengteinstelling
11 = Klemknop freesgeleider
12 = Diepte instelring
13 = Afzuighuis
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Het bevestigen en instellen van de
HMB 5000
"Plaats het boorgereedschap van de HMB 5000

in de moedermal en zet deze met de klemknop-
pen (7) vast.

"Draai de klemknop (11) maximaal één slag
los en druk de frees voorzichtig tegen het
hout van de deur.

"Draai de instelring voor de diepte-instelling (12)
los.

"Verschuif en blokkeer de ring zodanig dat de
afstandsring en het afzuighuis iets groter is dan
de gewenste slotkastdiepte.

"Schuif de frees weer terug in de oude stand en
draai de klemknop (11) weer vast.

"Stel de gewenste slotkastlengte in d.m.v. de
twee lengteaanslagen (10).
Indien de slotkast 130 mm lang is, moeten beide
aanslagen op 13 worden ingesteld enz.

Het frezen met de HMB 5000
"Doe de stekker van de volledig ingestelde HMB

5000 in het stopcontact (220V).
"Kontroleer of de frees in de uitgangspositie staat

(los van het hout).
"Zet de frees d.m.v. de schakelaar (6) aan.
"Draai de klemknop (11) maximaal 1 slag los
"Druk de frees voorzichtig voorwaarts tot dat deze

het hout raakt en beweeg de HMB 5000 lang-
zaam van boven naar beneden tussen de aansla-
gen.
Het toerental van de frees (9) moet zich altijd tus-
sen stand 1 en 21/2 bevinden.

Stand 1 bij Merbau, Iroko
Stand 21/2 bij Vuren, Multiplex

"Zet voorzichtig aan zodat er per gang maximaal
3-4 mm hout wordt weggefreesd.

"Frees zo geleidelijk de slotkast uit tot de aanslag-
ring het afzuighuis raakt en de gewenste diepte
bereikt is.

"Zet de frees uit en haal het geheel uit de moe-
dermal door de klemknoppen (7) los te draaien.
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Het frezen van de voorplaat, kruk-
en cilindergat
"Neem de juiste U-cassettte en schuif deze

vlak in de moedermal.
"Zet de U-cassette vast d.m.v. de klemknop-

pen.
"Neem de bovenfrees met een frees van 12

mm en een verlengde geleidering van 17
mm.

"Frees achtereenvolgens de voorplaat van
het deurslot en de kruk- en cilindergaten
(zorg hierbij voor de juiste diepteinstelling
van uw frees).
Voor een optimaal resultaat dient men de
kruk- en cilindergaten vanaf beide zijden in
te frezen, hierdoor voorkomt u beschadigin-
gen aan hout, lak of formica.

Waarschuwing: 
Draai de klemknop (11) nooit meer dan1 slag los om
te voorkomen dat de frees uit het huis kan schuiven.

Gebruik de HMB 5000 altijd in de combinatie zoals
deze geassembleerd is aangeleverd, H.M.B. neemt
geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik
van andere doeleinden!
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Standaard diameter frees 18 mm

Leverbaar zijn onderstaande freesdiameters

Ø 18 mm Art. nr. 405001
Ø 20 mm Art. nr. 405003
Ø 22 mm Art. nr. 405022
Ø 24 mm Art. nr. 405024
Ø 25 mm Art. nr. 405025
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