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Gebruiksaanwijzing Kemp Deurenmal voor het infrezen van deurscharnieren 90 

hoog voor stompe deuren. 

 

De bovenfrees moet voorzien zijn van een frees van 20 mm en een kopieerring 

van 24 mm, welke voor bijna elke professionele machine in de handel zijn. 

 

Onderdelen freesmal: 

� 2 stuks aanslagklossen 

� 3 stuks sjablonen voor scharnieren 90 hoog 

� 1 stuks koppelstang 

� 10 stuks klemplaatjes 

� 20 stuks schroeven 

 

Schroef de klemplaatjes op de aanslagklossen en de sjablonen, zie fig. 2. Plaats een 

aanslagklos op het uiteinde van de geleidestang en schuif vervolgens de sjablonen 

op de gewenste scharnierafstand. Schuif de andere aanslagklos aan het andere 

uiteinde en schroef het geheel vast, zodanig dat niets kan verschuiven. 

Om een onderdeel te verstellen dienen de klemplaatjes losgedraaid en het 

onderdeel gedraaid te worden ten opzichte van de stang, waardoor het losschiet. 

 

Infrezen in het kozijn: 

Plaats de mal in de sponning van het kozijn, zie fig. 3. Schroef de mal vast. B dient 

als geleiding voor de bovenfrees. Frees vervolgens de gewenste diepte in. 

 

Infrezen in de deur: 

Plaats de mal op de deur. Haal het laagste punt van de aanslagklos over naar de 

bovenkant van de deur, zie fig. 4 en 5. Schroef de mal vast. A dient als geleiding 

voor de bovenfrees. Frees vervolgens de gewenste diepte in. 

 

Een aantal tips: 

• Zorg dat de zool van de bovenfrees altijd soepel terugspringt, dit om 

beschadiging van het sjabloon te voorkomen.   

         

• Gebruik de revolveraanslag van de bovenfrees voor de verschillende diepten.  Fig. 1 

           

• Bevestig de mal op de dagkant van het kozijn bij sponningen van 25 mm voor brandwerende deuren. 

Vastschroeven bij uitsparing A en infrezen bij uitsparing B. 

• De geleidestang kan tot een lengte van 2,5 m geleverd worden en als het moet tot 5 m. 

• De freesmal is ook geschikt voor stompe deuren in stalen kozijnen. 

• Voor het infrezen van meer dan drie scharnieren, kunnen sjablonen worden bijgeplaatst. Deze zijn los te 

verkrijgen. 

       

Fig. 2   Fig. 3    Fig. 4   Fig. 5 


