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Opis

Podczas wielu prac montażowych oraz dopasowywania niezbędne jest cięcie 
listew profilowanych, ramek do obrazów itp. Często przy boazeriach 
sufitowych stosowane są elementy profilowane, zastępujące wpust czołowy. W 
przypadku ram do obrazów dokładne przycięcie pod wyznaczonym kątem jest 
równie ważne, jak w przypadku listew profilowanych, które w innych obszarach 
stosowane są jako listwy maskujące.
Wykonanie prostopadłych połączeń, np. ram obrazów wymaga nienagannego  
i dokładnego cięcia pod kątem 45° w celu precyzyjnego dopasowania.

W połączeniu ze stołem wielofunkcyjnym MFT/3 oraz zagłębiarką TS 55 EBQ 
cięcie listew jest możliwe pod praktycznie dowolnym kątem. 
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Nazwa Nr zamów.

Stół wielofunkcyjny MFT/3 (rys. 213/02)
(szyna prowadząca FS 1080/2  
i przykładnica kątowa w zakresie dostawy)

495315

opcjonalnie:
Elementy mocujące MFT-SP (rys. 213/03)
lub
Ścisk dźwigniowy FS-HZ 160

488030

491594

Ręczna pilarka tarczowa TS 55 EBQ-Plus (rys. 213/05) 561162

Piła tarczowa z zębem drobnym W48
(w zakresie dostawy TS 55EBQ)

491952

Zabezpieczenie przeciwodpryskowe FS-SP 1400/T 495207

Odkurzacz mobilny serii CTM (rys. 211/06)

B
Urządzenia/wyposażenie

Do przycięcia listew niezbędne są następujące maszyny oraz środki pomoc-
nicze:
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C
Przygotowanie/ustawienie

1. Przygotowanie ręcznej pilarki tarczowej

Zamontować tarczę pilarską W48 na pilarce TS 55 EBQ.  •
Ustawić ręczną pilarkę tarczową na szynie prowadzącej. •
Wyregulować luz stołu pilarskiego na szynie prowadzącej   •
(patrz. rys. 213/07).
Ustawić głębokość cięcia na pilarce TS 55 EBQ. Tarcza pilarska powinna  •
wcinać się na 5 mm (nie więcej) w płytę stołu wielofunkcyjnego.
Ustawić 6 stopień prędkości obrotowej i podłączyć wąż ssący.  •

Wskazówka: w razie potrzeby należy wymienić zabezpieczenie przeciwod- •
pryskowe na szynie prowadzącej. Jest to uzasadnione wtedy, gdy na szynie 
prowadzącej stosowane były wcześniej inne tarcze pilarskie lub też inne 
maszyny. Nowo założone na szynę prowadzącą zabezpieczenie przeciw-
odpryskowe nacinane jest następnie przy użyciu pilarki TS 55 (patrz rys. 
213/8). Dzięki temu można zapewnić dokładne ustawienie linii cięcia  
w stosunku do krawędzi zabezpieczenia przeciwodpryskowego.

2. Przygotowanie stołu wielofunkcyjnego (MFT)

Ustawić odpowiedni kąt za pomocą przykładnicy kątowej na stole wielo- •
funkcyjnym. Zwracać uwagę na to, aby śruba ustalająca była dokręcona, 
w celu zapobieżenia przesunięciu się ogranicznika.
Sprawdzić ustawienie kąta za pomocą kątomierza. •
Ustawić szynę prowadzącą na odpowiednią wysokość. Powinna ona  •
odpowiadać wysokości przecinanej listwy. 

Wskazówka: 
aby szyna prowadząca nie uginała się, na środku szyny należy podłożyć 
kawałek drewna o takiej samej grubości, jak listwa profilowana.
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Prezentowany przykład zastosowania jest sprawdzonym i wypróbowanym w praktyce 
sposobem postępowania. Jednak różne warunki i parametry występujące w rzeczywi-
stości są całkowicie poza naszym wpływem. Dlatego wykluczamy udzielanie wszelkich 
gwarancji. Stąd też nie mogą być wysuwane przeciwko nam jakiekolwiek roszczenia 
prawne. W każdym przypadku należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczący-
mi bezpieczeństwa i instrukcją obsługi, dołączanymi do każdego produktu.

www.festool.pl

E
Sposób postępowania

1. Wykonać cięcie skośne z jednej strony:

Listwy ramowe należy zaznaczyć w miejscu cięcia przy użyciu kątomierza  •
lub ekierki.
Wyrównać linię nacięcia w stosunku do krawędzi zabezpieczenia prze- •
ciwodpryskowego i zamocować listwę przy użyciu elementów mocujących 
lub ścisków dźwigniowych.
Włączyć ręczną pilarkę tarczową i docisnąć na ustawioną głębokość  •
cięcia.
Wykonać cięcie skośne wszystkich czterech listew. •

2. Wykonać cięcie skośne z drugiej strony:

Ustawić długość listwy ramowej za pomocą przymiaru taśmowego   •
na zderzaku przesuwnym w stosunku do krawędzi zabezpieczenia prze-
ciwodpryskowego (patrz. rys. 213/11).

Dosunąć listwę ramową do zderzaka przesuwnego i zamocować przy uży- •
ciu ścisku dźwigniowego lub elementów mocujących (patrz. rys. 213/12).
Wykonać drugie cięcie skośne wszystkich czterech listew. •
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