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A különféle párhuzamvonók az asztalos nélkülözhetetlen eszközei. Közülük is a legsokoldalúbban használható a 
szelımérték, amely nem csak élekkel párhuzamos vonalak húzására, de furnérok, vékony falemezek átvágására, 
megfelelıen kialakított pengével pedig akár berakott erek árkainak kimunkálására is alkalmas.  
 
Az ön által választott szerszám angol gyártmányú, hagyományos felépítéső, bükkfa szelımérték. 

Bükkfa fej és kar, mőanyag fejrögzítı csavar, sárgaréz ék, szénacél penge. 
A fej mérete: kb. 55x55x28 milliméter 
A kar legnagyobb hasznos kinyúlása: kb. 150 milliméter 

Élezés, karbantartás 
 
A szelımérték pengéjét gyárilag csak durván köszörülték, ezért használat elıtt szakszerő élezést, használata során pedig 
rendszeres utánélezést, fenést igényel.  
 

 
 

Azt, hogy a pengét hogyan érdemes élezni, a szerszámmal végzendı feladat határozza meg. Vágáshoz a hegyes, 
késszerő kivitel a kedvezıbb, mert pontosabban, tisztábban, hatékonyabban vág. E kivitel hátránya, hogy szálirányban 
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végzett munkánál hajlamos a faanyag rostfutásának követésére. Ezért az elsısorban mérésre, elırajzolásra használt 
szerszám pengéjét célszerőbb az efféle vándorlásra kevésbé hajlamos íves élkiképzéssel élezni. Akár így, akár úgy élezik, 
a szelımérték pengéje mindig egyszántú. Ennek a féloldalas kialakításnak köszönhetıen a penge félrehúz, a fában haladva 
a homloklap oldala felé igyekszik kitérni. Ezért a pengét célszerő a karban úgy rögzíteni, hogy a penge homloklapja a fej 
munkafelületével egyezı irányba nézzen: az így használt szerszámot a penge igyekszik a munkadarab szélének húzni. A 
szelımértékek és párhuzamvonók használatával kapcsolatos további tudnivalókért látogassa meg honlapunk 
(www.asztalos.hu) oldalait. 
 
Használat  
 
A szelımérték fejének munkafelületét használat elıtt érdemes megfelelı viasszal (például paraffinnal) bedörzsölni, ami 
megkönnyíti a szerszám fán történı csúszását a használat során. A fejrögzítı csavar menetének paraffinnal történı 
bedörzsölése megkönnyíti annak járását. A karban a pengét úgy kell rögzíteni, hogy az él kinyúlása ne legyen több 3~4 
milliméternél. 
 
Munka- és balesetvédelem 
 
Soha ne nyomja vagy erıltesse a szerszámot a használat során. Mindig használjon éles, jól karbantartott, ép szerszámot. 
Figyeljen arra, amit csinál. Mindig gondoskodjon a munkadarabok megfelelı rögzítésérıl. A szerszámot sose hagyja 
ırizetlenül, gyermekek által elérhetı helyen. 
 
 


