Středně velký římsovník

umožňuje nastavit římsovník tak, aby vyhovoval vašemu preferovanému
stylu držení. Ergonomické otočné madlo spočívá na vnitřní straně ruky,
což vám umožňuje bezpečné uchopení bez nutnosti velkého tlaku. Otvor
v těle zvyšuje bezpečnost uchopení. Nos hoblíku lze nastavit na minimální
otevření úst pro velmi jemné začišťování s minimálním vytrháváním
vláken.Sedl o želízka 15° v kombinaci s 25° výbrusu ostří želízka dává
výsledný pracovní úhel 40° umožňuje perfektní práci i na příčných
vláknech.
Stavěcí šroubky na straně umožňují přesné umístění želízka a nevyžadují
opětovné nastavení při výměně želízka po broušení. Želízko je 3 mm tlusté
a je k dispozici buď v A2 nástrojové oceli (60-62RC) nebo v O1 nebo
nástrojové oceli (58-60RC).

Střední římsovník od Veritas je navržen pro zvládnutí více činností,
na přesné začišťování čepů a perfektní lícování, čištění dna drážek a
hoblování polodrážek. Měří 178 mm na délku a 17,8 mm na šířku
s váhou jen něco málo pod 1 kg.
Tělo z kujné litiny je přesně obrobeno a vyváženo, takže spodní část a boky
jsou rovné a k sobě kolmé, což umožňuje jeho přesné použití.

Pokud jste někdy používali nebo vlastnili tradiční římsovník, oceníte jeho
snadný úchop a vyváženost. Unikátní pákový klín s otočným madlem

Umístění želízka

Ideální poloha želízka je, když ostří je rovnoběžné s plazem a strany
želízka lehce přečnívají tělo hoblíku.

To se velmi snadno provede pomocí čtyř stavěcích šroubků želízka (dva
na každé straně). K seřízení želízka povolte fxační šroub, a upravte pár
stavěcích šroubků tak, aby želízko bylo přibližně v rovině
s tělem. Pro dokončení nastavení želízka utáhněte vnější stavěcí šroubky,
aby se dotýkaly želízka, ale pak je lehounce povolte, aby bylo možné
nastavení hloubky úběru.
Poznámka: Dodávané želízko je o něco širší, než je tělo nástroje. Lze ho
zarovnat s bokem hoblíku v závislosti na požadované straně, jak je uvedeno
výše. Nebo ho lze zbrousit po stranách tak, že se slícuje s tělem nástroje.

zespodu želízka linku podle hrany sedla želízka, pak ho zbrousíte k rysce.

Vždy při vkládání a nastavování želízka zkontrolujte otevření úst, aby
želízko nesjelo a neztupilo se.

Vůle závitů a jak jí předcházet

Každý, i ty nejlepší hoblíky a také tento, má malou vůli závitu
při posouvání želízka. Kvůli této vůli se může želízko lehce posunout vzad.
Abyste tomuto zabránili, šroub k nastavení hloubky želízka při dokončení
seřízení otočte směrem ven (jako byste chtěli želízko vysunout).

Nastavení úst
Nastavení želízka

Upozornění: Mějte na paměti, že želízko je velmi ostré, neopatrným
zacházením může dojít k vážnému zranění.

Pro počáteční nasazení želízka otevřete naplno prostor úst a umístěte
hoblík na rovné dřevo. Lehce utáhněte želízko fxačním šroubem a posuňte
ostří tak až se dotkne dřeva.

Nastavení hloubky úběru

Otočte hoblík vzhůru nohama a ujistěte se, že je želízko rovnoběžné
s plazem a vysuňte nebo zasuňte želízko dle potřeby. Tlak fxačního šroubu
trochu ovlivňuje vysunutí želízka. Při utahování šroubu se zvětší tlak, takže
výsledně se želízko může trochu vypružit. Toto je normální děj a nemá vliv
na práci. Lehké utažení vypruží želízko o 0,01 mm, velká síla až 0,07 mm.
Extrémně jemné doladění hloubky želízka může být dosaženo silou
utažení fxačního šroubu. Při utahování fxačního šroubu (1/8 otočky
by měla stačit – nepřetáhněte) a otestujte řez na rovném zkušebním
dřevě. Pokud není bok drážky stejnoměrný, přebrušte stranu želízka tak,
aby bylo ostří a bok želízka 90°. Můžete to udělat tak, že nakreslíte

Pohyblivý nos vám umožní jednoduché a přesné nastavení úst (mezera
mezi želízkem a nosem). Obecně je žádáno mít otevření úst co nejmenší,
aby se zabránilo vyštipování dřeva. Povolením fxačního šroubu nosu a
nastavením pozice šroubu nastavení nosu pohybujte nosem vpřed či vzad
dle potřeby. Následně silně utáhněte fxační šroub, ale nepřetáněte.

Broušení želízka

Střední římsovník má lože želízka 15° a želízko je broušeno na 25°, což
dává výsledný pracovní úhel 40°.

(nebo kameliovým olejem). Na lehce zkorodované
odstraňovač rzi a poté následujte výše popsané kroky.

Mosazné prvky můžete nechat zoxidované, nebo je vyleštit, pokud je
chcete mít lesklé.
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Pro lepší práci je důležité, aby želízko bylo dobře naostřeno. Při broušení je
potřeba zachovat pravoúhlost ostří s bokem želízka tak, aby šlo želízko
dobře nastavit v hoblíku.

Péče a údržba

Tělo tohoto hoblíku je z kujné litiny a je ošetřeno antikorozním olejem.
Před použitím je odstraňte hadříkem a vhodným rozpouštědlem. Otřete
všechny povrchy – i oblast nosu a pod nosem.

Doporučujeme pravidelně čistit od prachu z dřeva a aplikovat slabou
vrstvu vosku proti korozi. Nechte zaschnout a pak vyleštěte suchým
hadříkem. Toto odstraní také mastnotu, kterou zanechaly na hoblíku vaše
ruce, což by mohlo způsobit korozi. Toto se týká hlavně hoblíků, které
se drží za opracované povrchy jako jsou římsovníky.
Mějte na paměti, že běžné vosky mohou obsahovat silikon, který
při kontaktu se dřevem může zanechat nežádoucí mapy. Pokud je hoblík
skladován ve vlhkém prostředí, je dobré mít ho zabalený v hadříku, nebo
plátěném pytlíku.
Hoblík je dobré občas celý rozložit a natřít jeho části minerálním olejem

části použijte
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