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A PFP-1 papírfúró patron és PFA-1 papírfúró asztal 

felhasználási területe 
A PFP-1 papírfúró patron és a PFA-1 papírfúró asztal egy kereskedelemben kapható, 
a „Milyen fúrógépek alakíthatóak át?” fejezetben leírtaknak megfelelő fúrógép 
átalakítására szolgál papír fúrására. 

Figyelmeztetés 
 

a) A gépet csak zárt helyiségben használja (műhely, üzlet). 

b) A gép használatbavétele előtt olvassa el a kezelési utasítást. 

c) A sérülés veszélyének elkerülése érdekében ne használja a gépet gyermek 
közelében. 

d) A PFP-1 papírfúró patron és a PFA-1 papírfúró asztal egy kereskedelemben 
kapható fúrógép átalakítására szolgál. A fúrógép kezelés utasításában 
szereplő figyelmeztetéseket is vegye figyelembe. 

 

Műszaki adatok 
   
PFA-1 Méretek: (H x Sz x M) 70 x 28 x 15 cm 
PFA-1 Súly: 4 kg 
Asztallap mérete: 70 x28 cm 
PFP-1 kúp  DIN238 / B16 szerint 
PFP-1 méterek: o22x90mm 
Gyártó: Paperfox – Fürcht Zoltán ev. 

H-2142 Nagytarcsa, Ganz Á. u. 3/7. 
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Milyen fúrógépek alakíthatóak át? 
Az alábbi képen láthatóhoz hasonló, B16-os tokmánnyal felszerelt fúrógépek, melyek 
tokmánya átmenő furattal rendelkezik, melyen a papír eselék áthaladhat.  
A gépasztal két hosszirányú horonnyal rendelkezik, melyek középvonalának 
távolsága 110mm. 
A legtöbb kisebb asztali fúrógépet B16 tokmánnyal hozzák forgalomba, de némelyik 
tokmány furata nem átmenő. Ezt csak a gépről leszerelve lehet megállapítani. Ha a 
tokmány furata nem átmenő, akkor olcsón lehet hozzá megfelelő tokmányt vásárolni. 
A gépasztal cseréje nehézkesebb, szerencsére ennek felismerése egyszerűbb. 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

B16 tokmány 
átmenő furattal. 

Párhuzamos hornyok, 
110mm távolságban.  

B16 tokmány 
átmenő furattal. 
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A PFA-1 papírfúró asztal részei és a PFP-1 papírfúró patron 
 
 
 

Felülnézet 
 
 
 

 
 

 
Alulnézet 
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Az asztallap a felfogó csavarok és a felfogó hasáb segítségével rögzíthető a fúrógép 
asztalának párhuzamos hornyihoz. A fúrás helye a horonyban történő előre / hátra 
elmozdítással ill. az illesztékek áthelyezésével állítható.  
A tokmány leszerelése után azt a PFP-1 papírfúró patron kúpos részére kell felhúzni 
és az így összeállt szerelvényt a fúrógép kúpjára tolni. A tokmányra egy fadarabot 
helyezni és kisebb kalapácsütésekkel a kúpos részek stabil kapcsolódását 
biztosítani. 
A tokmányba ezután már be lehet fogni egy papírfúrót. 
 
Az asztalt úgy kell beállítani, hogy a fúró hegye oldalirányban a vágólap közepén 
legyen és függőleges irányban a fúrógép karját ütközésig lenyomva éppen érintse 
azt. Ez az asztal függőleges állításával és a fúrógép függőleges ütközőcsavarjának 
állításával lehetséges. 
 
A paírfúrógépet többnyire a maximális fordulatszámon célszerű használni és a fúrót 
időnként pl. szappannal síkosítani érdemes. 
 
A fúrógépbe 10mm-es átmérőig bármilyen hengeres szárú papírfúró használható. 

 
 


