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There are no translations availableTudvalÃ©vÅ‘, hogy a fa hajÃ³k tÃ¶bbsÃ©gÃ©t sajÃ¡tkezÅ±leg kell palÃ¡nkozni. A palÃ¡nkok
hajlÃ-tÃ¡sÃ¡hoz elengedhetetlen egy hajlÃ-tÃ³ kÃ©szÃ¼lÃ©k. A cikkben egy ilyen leÃ-rÃ¡st talÃ¡ltok.

AlÃ¡bb kÃ¶zÃ¶lnÃ©k kÃ©t leÃ-rÃ¡st Ã©s kÃ©peket a palÃ¡nkok hajlÃ-tÃ¡sÃ¡nak egy-kÃ©t lehetsÃ©ges mÃ³djÃ¡rÃ³l. A hajlÃ-tÃ³
alapja egy LUX mÃ¡rkÃ¡jÃº, mÅ±anyag satu,Â amit pl. az OBIÂ Ã¡ruhÃ¡zakban szerezhetÃ¼nk be. Az Ã¡ra kb.Â 3500 Ft.
A satu felsÅ‘ furataiba beillesztettem 4 db, 8 mm x kb. 8 cm hosszÃº acÃ©l tÃ¼skÃ©t. Ez lehet kemÃ©nyfa-rÃºd is pl. Ã¡rboc
anyaga vagy fatipli szÃ¡lbÃ³l levÃ¡gott darab.

EzutÃ¡n egy kb. 12 cm szÃ©les, 2 cm vastag hulladÃ©k deszkÃ¡bÃ³l levÃ¡gtam 5 db kb. 10 cm hosszÃº darabot.Ezekre
felrajzoltan a 4 db acÃ©l csap helyÃ©tÂ a satu 1 centire nyitott Ã¡llapotÃ¡ban. KifÃºrtam 8 mm-es fÃºrÃ³val Ã©s egy kicsit
kibÅ‘vÃ-tettem, hogy kÃ¶nnyedÃ©n rÃ¡tolhatÃ³ legyen a csapokra. RÃ¡rajzoltam mindegyikre egy-egy rÃ¡diuszt amit a
kÃ©sÅ‘bbiekben sablonkÃ©nt hasznÃ¡lni kÃ-vÃ¡ntam.Ã‰nÂ R55, R70, R80, R100, R120 rÃ¡diuszokat hasznÃ¡ltam.Â Szerintem
ezekkel a rÃ¡diuszokkal minden hajlÃ-tÃ¡s elvÃ©gezhetÅ‘.
Az elÅ‘rajzolÃ¡s mentÃ©n szÃºrÃ³fÅ±rÃ©sszel kettÃ©vÃ¡gtam az egyes darabokat.

Itt mÃ¡r egy elÅ‘re â€ž megfÅ‘zÃ¶tt â€ž palÃ¡nkdarab lÃ¡thatÃ³ a kÃ©szÃ¼lÃ©kben Ã©s aÂ sablonbÃ³l kivett palÃ¡nk darab.

A mÃ¡sik hajlÃ-tÃ³ kÃ©szÃ¼lÃ©k, olyan hajlÃ-tÃ¡sokhoz melyek nem kÃ¶rÃ-vesek (az elÅ‘zÅ‘ kÃ©szÃ¼lÃ©kkel kÃ¶rÃ-vet lehet
hajlÃ-tani).TermÃ©szetesen ha a sablont mÃ¡s Ã-vbe vÃ¡gjuk el akkor az adott alakra fog hajlÃ-tani, de ahhoz talÃ¡n tÃºl sok
sablon kellene.EzÃ©rt kÃ©szÃ-tettem egy olyan kÃ©szÃ¼lÃ©ket ami univerzÃ¡lisnak mondhatÃ³ kis jÃ³indulattal. Alkalmas a
palÃ¡nkok Ã©lre valÃ³ hajlÃ-tÃ¡sÃ¡hoz is.
- Alapja ugyanaz a LUX satu a 4 csappal.
- A kÃ©t db gerinc 30x30 mm-es kemÃ©nyfa.
- 15 mm-es furatokkal a tÃ¡masztÃ³ pofÃ¡k rÃ©szÃ©re.
- 10 mm-es furatok a tÃ¡masztÃ³ pofÃ¡kat rÃ¶gzÃ-tÅ‘ csavarok rÃ©szÃ©re.
- 8 mm-es furatok a satu csapjaira valÃ³ felillesztÃ©shez.
- A tÃ¡masztÃ³ pofÃ¡k kemÃ©nyfÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ¼ltek kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ hosszban Ã©s kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ fejformÃ¡val.
Ã•gy prÃ³bÃ¡ltam elÃ©rni, hogy kissÃ© univerzÃ¡lis legyen.
A 2 db gerinc.

A tÃ¡masztÃ³ pofÃ¡k Ã©s egy sima kÃ¶rÃ-v hajlÃ-tÃ¡shoz Ã-gy Ã¡llÃ-tom Ã¶ssze ( bÃ¡r arra ott a mÃ¡sik ).

Egy hosszÃº palÃ¡nk hajlÃ-tÃ¡sa . JÃ³l lÃ¡thatÃ³ az Ã-vek kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘sÃ©ge , Ã©s a tÃ¡masztÃ³ pofÃ¡k helyzete.

Ha valakinek segÃ-tsÃ©gre lenne szÃ¼sÃ©ge a kÃ©szÃ¼lÃ©k megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©vel kapcsolatban, forduljon a cikk szerzÅ‘jÃ©
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