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Verwerkingstechniek van Hettich 

Nieuwigheden voor de handwerker 
 

BlueMax boor- en indrukmachines staan voor specifieke 

oplossingen voor de gebruikers. Hettich concentreert zich 

daarmee op één product om de rationaliseringsintenties van 

handwerk en binnenhuisinrichting te verwezenlijken. Met 

BlueMax kunnen beslagboringen en rijboringen economisch 

worden uitgevoerd en bovendien kunnen scharnieren, mon-

tageplaten en verbindingsbeslagen worden ingedrukt. Het 

modulaire BlueMax systeem maakt het voor de gebruiker 

mogelijk de kast compleet te monteren en biedt voor elke eis 

de juiste oplossing.  

 

BlueMax Mini Modular 

De BlueMax Mini Modular vervolledigt het assortiment en 

combineert de voordelen uit de bereiken BlueMax Modular en  

BlueMax Mini Type 3. De machine is uitgerust met een wisselboo-

raandrijvingstechniek en biedt een selectie aan van verschillende 

aandrijvingen: 6-asbooraandrijving voor verbinders en scharnieren, 

9-asbooraandrijving voor rijboringen, 9-asbooraandrijving 90 graden 

verplaatst voor geleiders en vaste aanslagen voor vaak terugkeren-

de maten. Talrijk toebehoren completeert de BlueMax Mini  

Modular: voetschakelaar, afstelbare middenaanslag in de werks-

tuksteun, voortzettingsaanslagen voor rijboringen, neerhouders om 

het werkstuk vast te drukken, zwenkbeugels voor matrijzen om ver-

binders en beslagen in te drukken.  
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Montagetoestel ArciFit 

Voor de montage van de ArciTech schuiflade worden verschillen-

de montagehulpjes aangeboden: ArciFit 100, een eenvoudig ver-

bindingstoestel voor tot en met 15 schuifladen per uur om manu-

eel te verbinden, met ArciFit 200 wordt de schuiflade op een 

stabiel montageframe verbonden en een manuele bevestiging van 

de systeemcomponenten van de ArciTech schuiflade is mogelijk. 

ArciFit 300 biedt een stabiel montageframe met pneumatische be-

vestiging van de systeemcomponenten en pneumatisch indrukken 

van de klauwen van de schuiflade. 

 

Boormallen 

Drie boormallen maken het werk nog efficiënter: Practica en twee 

inslaghulpjes om de frontplaatbevestiging op de ArciTech 

schuiflade te monteren, de in de diepte afstelbare Accura boormal 

en de boormal voor Lift Advanced klepbeslagen.  

 

 

Het volgende beeldmateriaal staat op www.hettich.com klaar om 

te worden gedownload: 

 

 

De nieuwe BlueMax Mini Modular ver-
volledigt het assortiment en combineert 
de voordelen van de bereiken BlueMax 
Modular en BlueMax Mini Type 3.  
Foto: Hettich 

 
ArciFit 300 biedt een stabiel montagef-
rame met pneumatische bevestiging 
van de systeemcomponenten en 
pneumatisch indrukken van de klau-
wen van de schuiflade. Foto: Hettich 
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Met ArciFit 200 wordt de schuiflade op 
een stabiel montageframe verbonden 
en een manuele bevestiging van de 
systeemcomponenten van de ArciTech 
schuiflade is mogelijk. Foto: Hettich 


