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Imaginile indicate se afl ă la începutul şi la fi nalul 
prezentului manual de utilizare.

1 Simboluri 

  Avertizare contra unui pericol general

 Pericol de electrocutare

 Citiţi instrucţiunile/indicaţiile!

 
 Purtaţi masca anti-praf!

 Purtaţi căşti antifonice!

 Purtaţi mănuşi de protecţie!

 Nu aruncaţi în gunoiul menajer.

2 Date tehnice 

Putere  2200 W 
   (Versiunea 110 V: 16 A)

Turaţia (mers în gol)  10000 - 22000 min-1 

Reglarea rapidă a adâncimii 80 mm
Reglarea fi nă a adâncimii 20 mm
Filetul de racord al arborelui de acţionare 
 M 22 x 1,0
Diametrul frezei, max.       89 mm (3½“)
Masa (fără cablul de reţea)  7,8 kg
Clasa de protecţie  / II

3  Elementele maşinii 

[1.1] Rotiţa de reglare pentru reglajul fi n al 
adâncimii de frezare

[1.2] Inelul cu scală pentru reglajul fi n al adân-
cimii de frezare

[1.3] Butonul rotativ pentru fi xarea adâncimii 
de frezare 

[1.4] Scala pentru adâncimea de frezare 

[1.5] Opritorul de adâncime cu indicator 

[1.6] Pârghia de strângere pentru opritorul de 
adâncime 

[1.7] Excentric pentru cuplarea opritorului de 
adâncime şi de treaptă 

[1.8] Opritorul de treaptă 

[1.9] Pârghie de comandă pentru schimbarea 
tălpilor de rulaj 

[1.10] Pârghia cu braţe egale pentru piedica 
arborelui 

[1.11] Rotiţa de reglare pentru reglarea turaţiei 

[2.1] Butonul de fi xare pentru comutatorul de 
pornire/ oprire 

[2.2] Comutatorul de pornire/ oprire 

[2.3] Maneta pentru blocarea capacului de 
protecţie 

[2.4] Mânere 

[2.5] Ştuţuri de aspirare 

4  Utilizarea conformă cu destinaţia

Maşinile pentru frezare de sus sunt destinate lu-
crărilor de frezare a lemnului, materialului plastic 
şi materialelor de lucru asemănătoare lemnului. În 
cazul utilizării accesoriilor de frezare prevăzute în 
documentaţia de vânzare Festool, se pot prelucra 
inclusiv aluminiu şi gips-carton. 

 Pentru deteriorări şi accidente cauzate de 
utilizarea neconformă cu destinaţia, răs-
punderea aparţine utilizatorului.

5  Instrucţiuni de protecţie a muncii 

5.1  Instrucţiuni de ordin general privind se-
curitatea şi protecţia muncii

  Avertizare! Citiţi toate instrucţiunile de pro-
tecţie a muncii şi indicaţiile. Nerespectarea indica-
ţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate cauza 
electrocutări, incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii 
şi instrucţiunile de lucru pentru consultări ulte-
rioare.
Noţiunea de „sculă electrică“ utilizată în instruc-
ţiunile de protecţie a muncii se referă la sculele 
electrice acţionate electric (cu cablu de reţea) şi 
la sculele electrice acţionate de acumulatori (fără 
cablu de reţea).

1) Locul de muncă
a) Păstraţi curăţenia şi ordinea în zona dumnea-

voastră de lucru. Dezordinea şi neiluminarea 
zonei de lucru poate duce la accidente.

b) Nu lucraţi cu aparatul în mediile cu pericol de 
explozie, în care se afl ă lichide, gaze sau pul-
beri infl amabile. Sculele electrice generează 
scântei care pot aprinde praful sau aburii.

c) Ţineţi la depărtare copiii sau alte persoane 
pe parcursul folosirii sculei electrice. În ca-
zul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul 
asupra aparatului. 

d) Nu lăsaţi să funcţioneze unealta electro făr a 
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fi  supravegheată. Părăsiţi unealta electro abia 
atunci când unealta de intervenţie s-a oprit în 
totalitate. 

2) Securitatea electrică
a) Fişa de racord a aparatului trebuie să se 

potrivească cu priza de alimentare. Fişa nu 
poate fi  modifi cată în nici un fel. Nu utilizaţi 
fi şe adaptoare împreună cu protecţia legată 
la pământ a aparatelor. Fişe nemodifi cate şi 
prize de alimentare corespunzătoare diminu-
ează riscul electrocutării.

b) Evitaţi contactul corporal cu suprafeţele le-
gate la pământ, precum ţevi, încălziri, plite şi 
frigidere. Există risc ridicat de electrocutare, 
atunci când corpul dumneavoastră este legat 
la pământ.

c) Feriţi aparatul de ploaie sau umezeală. Pă-
trunderea apei într-un aparat electric creşte 
riscul unei electrocutări.

d) Nu folosiţi cablul în alte scopuri, cum ar 
fi transportarea aparatului, suspendarea 
acestuia sau pentru a trage fi şa din priza 
de alimentare. Ţineţi cablul la distanţă faţă 
de sursele de căldură, ulei, muchii ascuţite 
sau piesele mobile ale aparatului. Cablurile 
deteriorate sau înfăşurate cresc riscul unei 
electrocutări.

e) Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, 
utilizaţi numai cabluri prelungitoare avizate 
pentru exterior. Utilizarea unui cablu prelun-
gitor avizat pentru exterior diminuează riscul 
unei electrocutări.

f)  Atunci când nu poate fi evitată utilizarea 
sculei electrice în mediu umed, folosiţi un 
întrerupător automat de protecţie împotriva 
tensiunilor periculoase. Întrebuinţarea unui 
întrerupător automat de protecţie împotriva 
tensiunilor periculoase reduce riscul de elec-
trocutare.

3) Securitatea persoanelor
a) Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea 

ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci 
când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi 
aparatul dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi 
sub infl uenţa drogurilor, alcoolului sau me-
dicamentelor. Un moment de neatenţie, la 
folosirea aparatului, poate duce la serioase 
vătămări.

b) Purtaţi echipamentul personal de protecţie 
şi întotdeauna ochelari de protecţie. Purtarea 
echipamentului personal de protecţie, precum 
masca anti-praf, încălţămintea de siguranţă 
antiderapantă, casca de protecţie sau căşti 
antifonice, în funcţie de tipul şi aplicaţia sculei 

electrice, diminuează riscul unei electrocu-
tări.

c) Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. 
Asiguraţi-vă, că poziţia comutatorului este 
“OPRIT”, înainte de a introduce fi şa în priza 
de alimentare. Dacă, la transportul aparatului, 
aveţi degetul pe comutator sau aparatul este 
pornit când îl conectaţi la alimentarea electri-
că, se poate ajunge la accidente.

d) Înlăturaţi uneltele de reglaj sau cheile fi xe, 
înainte de conectarea aparatului. Un acceso-
riul de lucru sau o cheie, care se afl ă în zona 
piesei rotitoare a aparatului, poate duce la 
vătămări.

e) Nu vă supraestimaţi. Asiguraţi o poziţie fi xă 
şi ţineţi întotdeauna echilibrul. Astfel puteţi 
controla mai bine aparatul în situaţii imprevi-
zibile.

f)  Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi 
îmbrăcăminte suplimentară sau bijuterii. 
Ţineţi părul şi îmbrăcămintea departe de 
piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea 
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi  agăţate 
de piesele afl ate în mişcare.

g)  Păstraţi mânerele în stare uscată, fără urme 
de ulei şi unsoare. Mânerele alunecoase nu 
permit manevrarea şi în siguranţă şi controlul 
sculei electrice în situaţii neaşteptate.

h) Dacă pot fi  montate accesorii de aspirare a 
prafului şi colectoare, asiguraţi-vă, că aces-
tea sunt cuplate şi utilizate corect. Utilizarea 
acestor accesorii diminuează pericolele cau-
zate de praf.

4)  Manevrarea cu grijă şi folosirea sculelor 
electrice

a) Nu suprasolicitaţi aparatul. Pentru lucra-
rea dumneavoastră utilizaţi scule electrice 
destinate pentru aceasta. Cu scule electrice 
corespunzătoare lucraţi mai bine şi mai sigur 
în domeniul de putere indicat.

b) Nu folosiţi scule electrice a căror comutator 
este defect. O sculă electrică, care nu se mai 
poate conecta sau deconecta, este periculoasă 
şi trebuie reparată.

c) Trageţi fi şa din priza de alimentare, înainte 
de a efectua reglaje la aparat, de a schimba 
accesorii sau de a depune aparatul în afara 
zonei de lucru. Aceste măsuri de precauţie 
împiedică startul involuntar al aparatului.

d) Depozitaţi sculele electrice nefolosite în 
afara razei de acţiune al copiilor. Nu lăsaţi 
aparatul spre folosire persoanelor care nu 
sunt familiarizate cu acesta sau care nu au 
citit instrucţiunile. Sculele electrice sunt peri-
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culoase, atunci când sunt folosite de persoane 
fără experienţă.

e) Îngrijiţi aparatul cu atenţie. Controlaţi, dacă 
piesele aparatului afl ate în mişcare funcţi-
onează impecabil şi nu se înţepenesc, dacă 
piesele sunt rupte sau deteriorate astfel încât 
infl uenţează negativ funcţionarea aparatului. 
Reparaţi piesele deteriorate înainte de apli-
caţia aparatului. Multe accidente îşi au cauza 
în sculele electrice greşit întreţinute.

f) Ţineţi accesoriile aşchietoare ascuţite şi 
curate. Accesoriile aşchietoare cu muchii 
tăietoare ascuţite se înţepenesc mai puţin şi 
sunt mai uşor deplasabile.

g) Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispo-
zitivele de lucru etc. corespunzător acestor 
instrucţiuni şi conform prescripţiilor pentru 
acest tip de aparat special. Luaţi în consi-
derare, în acest scop, condiţiile de lucru şi 
activitatea care trebuie efectuată. Folosirea 
sculelor electrice pentru alte aplicaţii de lucru 
decât cele prevăzute, poate duce la situaţii 
periculoase.

h) Nu ignoraţi principiile fundamentale de 
siguranţă în lucrul cu aparatul, din cauza 
obişnuinţei şi rutinei în folosirea acestuia. O 
activitate imprudentă poate provoca vătămări 
grave în câteva fracţiuni de secundă.

5) Manevrarea cu grijă şi folosirea sculelor cu 
acumulatori

a) Asiguraţi-vă, că aparatul este deconectat, 
înainte de introducerea acumulatorului. In-
troducerea acumulatorului într-un aparat care 
este conectat, poate duce la accidente. 

b) Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele 
recomandate de producător. La un redresor, 
care este destinat unui anumit tip de acumu-
latori, utilizarea altor acumulatori poate duce 
la pericol de incendiu.

c) Utilizaţi numai acumulatori corespunzători 
redresoarelor. Folosirea acumulatori poate 
duce la vătămări şi pericol de incendiu.

d) Ţineţi acumulatorul neutilizat departe de 
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi 
sau alte obiecte metalice mici care ar putea 
provoca scurtcircuitarea contactelor. Un 
scurtcircuit între contactele acumulatorului 
poate cauza arsuri sau foc.

e) În caz de utilizare greşită, se poate scurge 
lichid din acumulator. Evitaţi contactul cu 
acesta. În caz de contact accidental clătiţi cu 
apă. Dacă lichidul întră în contact cu ochii, 
solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. 
Lichidul emergent al acumulatorului poate 

duce la iritaţii ale pielii sau arsuri. 
6) Service
a) Aparatul se va repara numai de către per-

sonalul de specialitate califi cat şi numai cu 
piese de schimb originale. Astfel vă asiguraţi 
că se păstrează siguranţa aparatului.

b) Pentru reparaţii şi revizii folosiţi doar compo-
nente Festool originale. Utilizarea de accesorii 
sau piese deschimb necorespunzătoare poate 
cauza o electrocutare sau accidentări.

5.2  Instrucţiuni de protecţie a 
muncii specifi ce maşinii

 - Ţineţi scula electrică de mânerele izolate, de-
oarece freza poate întâlni propriul cablu de 
reţea. Contactul cu un conductor parcurs de 
curent poate pune sub tensiune şi piesele me-
talice ale aparatului şi ar putea provoca o elec-
trocutare.

 - Fixaţi şi asiguraţi piesa de lucru cu menghine 
sau în alt mod pe o suprafaţă stabilă. Dacă ţi-
neţi piesa de lucru numai cu mâna sau sprijini-
tă pe corp, aceasta rămâne într-o stare labilă, 
ceea ce poate provoca pierderea controlului.

 - Verifi caţi fi xarea frezei şi controlaţi funcţiona-
rea impecabilă a acesteia. 

 - Bucşa de prindere şi piuliţa olandeză nu trebuie 
să prezinte deteriorări.

 - Pot fi  utilizate numai scule care corespund EN 
847-1. Toate accesoriile de frezare Festool în-
deplinesc aceste cerinţe. 

 - Nu este permisă depăşirea turaţiei maxime in-
dicată pe accesoriul, respectiv trebuie respec-
tat domeniul de turaţie. 

 - Nu este permisă utilizarea frezelor fi surate sau 
a celor care şi-au modifi cat forma. 

 - Fixaţi numai accesoriile de lucru care au dia-
metrul cozii prevăzut pentru bucşa de prindere.

 - Purtaţi echipament de protecţie personal adec-
vat: căşti antifonice, ochelari de protecţie, mas-
că anti-praf în cursul lucrărilor care produc 
praf, mănuşi de protecţie la prelucrarea mate-
rialelor rugoase şi la schimbarea  accesoriului 
de lucru.

 - Scula electrică Festool are voie să fi e monta-
tă numai în masa de lucru prevăzută special 
în acest sens. Montarea în alte mese de lucru 
sau în mese de lucru de fabricaţie proprie poa-
te provoca instabilitatea sculei electrice şi acci-
dente grave.
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5.3  Valorile de emisie

Valori ale zgomotului determinate conform 
EN 60745: 
 Nivelul presiunii acustice LPA = 87 dB(A) 
 Nivelul puterii acustice LWA = 98 dB(A) 
 Factorul de insecuritate  K = 3 dB 

   

 
 AVERTISMENT

Zgomotul produs la lucru poate afecta auzul. 
 Folosiţi căşti antifonice!

Valori de oscilaţie însumate (suma vectorilor a trei 
direcţii) determinate corespunzător EN 60745: 
Valori oscilatorii de emisie 
(3 axe)  ah < 2,5 m/s2 
Insecuritate  K = 1,5 m/s²

Valorile indicate ale emisiilor (vibraţie, zgomot) 
au fost măsurate în conformitate cu condiţiile de 
verifi care din EN 60745 şi servesc la compararea 
maşinilor. Ele sunt adecvate şi pentru o evaluare 
preliminară a solicitărilor cauzate de vibraţiile şi 
zgomotele din timpul utilizării.
Valorile indicate ale emisiilor reprezintă aplicaţiile 
de lucru principale ale sculei electrice. Dacă însă 
scula electrică se utilizează pentru alte aplicaţii 
de lucru, cu alte dispozitive de lucru sau insufi -
cient întreţinută, solicitările cauzate de vibraţii şi 
zgomote pot creşte simţitor pe întreaga durată a 
intervalului de lucru. Pentru o evaluare exactă pe 
parcursul unui interval de lucru prestabilit, tre-
buie luaţi în considerare şi timpii incluşi de mers 
în gol şi de repaus ai maşinii. Acest lucru poate 
reduce simţitor solicitarea pe întreaga durată a 
intervalului de lucru.

6 Punerea în funcţiune 

     

AVERTIZARE 

Pericol de accidente, în cazul în care maşina 
este acţionată la o tensiune sau la o frecvenţă 
inadmise. 

 Tensiunea reţelei şi frecvenţa sursei electrice 
trebuie să corespundă datelor de pe plăcuţa 
de fabricaţie. 
 În America de Nord nu pot fi  utilizate decât 
maşini Festool cu datele de tensiune 120 V/60 
Hz.

Comutatorul [2.2] are rol de comutator pentru 
pornire/oprire. Pentru funcţionare continuă, 
poate fi  blocat cu butonul de fi xare lateral [2.1]. 
Apăsând încă o dată pe comutator, blocajul este 
din nou anulat.

7  Reglajele 

    
AVERTIZARE

Pericol de accidente, electrocutare 
 Înainte de orice lucrare la maşină, trageţi me-
reu fi şa de reţea din priza de alimentare. 

7.1 Blocul electronic

OF 2200 EB dispune de un bloc electronic pe 
lungimi de undă întregi cu următoarele carac-
teristici:
Pornire atenuată
Pornirea atenuată reglată electronic asigură o 
pornire fără şocuri a maşinii.
Reglarea turaţiei
Turaţia se poate regla progresiv cu rotiţa de regla-
re [1.11] între 10000 şi 22000 min-1. Astfel, puteţi 
adapta optim viteza de tăiere pentru fi ecare ma-
terial de lucru şi accesoriu de frezare 

Diametrul frezei  
[mm] 
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at
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re
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m
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da
t

Materialul
1 0 
-30

3 0  - 
50

5 0  - 
89

Treapta rotiţei de 
reglare

Lemn de 
esenţă tare

6 - 4 5 - 3 3 - 1
HW
(HSS)

Lemn de 
esenţă moale

6 - 5 6 - 4 5 - 3
H S S 
(HW)

Plăci aglome-
rate,
cu strat de 
acoperire

6 - 5 6 - 4 4 - 2 HW

Material plas-
tic

6 - 4 6 - 3 3 - 1 HW

Aluminiu 3 - 1 3 - 1 2 - 1
H S S 
(HW)

Gips-carton 2 - 1 1 1 HW
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Turaţie constantă
Turaţia preselectată a motorului este menţinută 
constant prin mijloace electronice. Astfel, viteza 
de tăiere rămâne constantă inclusiv în caz de 
suprasarcină.
Siguranţa termică
Pentru protecţia împotriva supraîncălzirii (arderea 
motorului), este montat un sistem electronic de 
monitorizare a temperaturii. Blocul electronic de 
securitate deconectează motorul înainte de atin-
gerea unei temperaturi critice a motorului. După 
un timp de răcire de aprox. 3 - 5 minute, maşina 
este din nou pregătită de funcţionare şi suportă 
sarcina integrală. Dacă maşina este în funcţiune 
(regimul de mers în gol), timpul de răcire se re-
duce substanţial. 
Frâna 
OF 2200 EB dispune de o frână electronică care, 
în decurs de câteva secunde după deconectarea 
maşinii, aduce în stare de repaus arborele principal 
cu accesoriul de lucru. 

7.2  Schimbarea accesoriului de lucru 

         

AVERTIZARE 

Pericol de accidente - accesoriul de frezat poate 
fi  fi erbinte în urma funcţionării şi dispune de 
muchii ascuţite.  

 Lăsaţi accesoriul de lucru să se răcească îna-
inte de schimbare.  
 Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea ac-
cesoriului de lucru. 

INDICAŢIE
Apăsaţi pârghia cu braţe egale pentru piedica 
arborelui [3.1] numai cu maşina deconectată.

Pentru schimbarea accesoriului de lucru reco-
mandăm culcarea maşinii pe o parte.

a) Introducerea accesoriului de lucru
 Introduceţi accesoriul de frezat [3.4/3a.1]] în 
bucşa de prindere deschisă [3a.2]. cât se poa-
te de mult, dar cel puţin până la marcajul  
de pe coada frezei Dacă bucşa de prindere nu 
este vizibilă din cauza piuliţei olandeze [3a.3], 
accesoriul de frezat trebuie să fi e introdus în 
bucşa de prindere cel puţin până în poziţia în 
care marcajul  nu mai este situat peste piu-
liţa olandeză.
 Apăsaţi pârghia cu braţe egale [3.1] pentru pie-
dica arborelui pe partea [B]. 

 Strângeţi bine piuliţa olandeză [3.3] cu o cheie 
fi xă (SW 24).
  Pârghia cu braţe egale blochează axul moto-
rului respectiv numai într-un sens de rotaţie. 
De aceea, cheia fi xă nu trebuie să fi e luată de 
pe piuliţa olandeză la deschiderea, respectiv 
închiderea acesteia, ci poate fi  mişcată ca un 
clichet într-un sens şi în celălalt. 

b) Extragerea accesoriului de lucru
 Împingeţi în sus apărătoarea de protecţie împo-
triva aşchiilor [3.2] până la fi xare. 
 Apăsaţi pârghia cu braţe egale [3.1] pentru pie-
dica arborelui pe partea [A]. 
 Desfaceţi cu cheia fi xă (SW 24) piuliţa olandeză 
[3.3] până când puteţi să scoateţi accesoriul de 
lucru. 

7.3  Schimbarea bucşei de prindere
 Împingeţi în sus apărătoarea de protecţie împo-
triva aşchiilor [4.2] până la fi xare. 
 Apăsaţi pârghia cu braţe egale [4.1] pentru pie-
dica arborelui pe partea [A]. 
 Deşurubaţi complet piuliţa olandeză [4.3]. 
 Scoateţi piuliţa olandeză împreună cu buc-
şa de prindere [4.4] din arborele principal. Nu 
separaţi niciodată piuliţa olandeză şi bucşa de 
prindere, deoarece ele formează un ansamblu 
unitar! 
 Introduceţi o nouă bucşă de prindere numai cu 
piuliţa aplicată şi fi xată în arborele principal şi 
strângeţi piuliţa uşor. Nu strângeţi ferm piuliţa 
olandeză dacă nu are în ea o freză! 

7.4 Reglarea adâncimii de frezare 

Reglajul se face în doi paşi:

a) Reglarea punctului zero 
 Aşezaţi maşina pentru frezare de sus pe un su-
port (suprafaţă de referinţă). 
 Deschideţi pârghia de strângere [5.2]. 
 Deschideţi butonul rotativ [5.1]. 
 Apăsaţi maşina în jos, până când freza se aşea-
ză pe suport (suprafaţa de referinţă). Strângeţi 
maşina prin închiderea fermă a butonului rota-
tiv [5.1] în această poziţie.
 Apăsaţi opritorul de adâncime [5.3] pe unul din 
cele trei opritoare fi xe ale opritorului rotativ de 
treaptă [5.4]. 
 Glisaţi indicatorul [5.5] în jos, astfel încât el să 
indice 0 mm pe scala -[5.7]. 
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  Dacă poziţia de zero a indicatorului nu cores-
punde, aceasta se poate corecta prin rotirea 
şurubului [5.6] de pe indicator. 

Opritorul de treaptă [fi gura 7] dispune de trei opri-
toare, dintre care puteţi regla două pe înălţime, 
cu o şurubelniţă.: 

Opritorul Înălţimea
A 18 mm - 51 mm
B 6 mm - 18 mm
C 0 mm

  Opritorul C dispune de o treaptă pentru freza-
rea de eboş - a se vedea „Frezarea de eboş/
fi niţie“. 

b) Prestabilirea adâncimii de frezare
 Trageţi opritorul de adâncime [6.6] în sus, până 
când indicatorul [6.2] arată adâncimea de fre-
zare dorită. 
 Strângeţi ferm opritorul de adâncime cu maneta 
de strângere [6.3] în această poziţie. 
 Deschideţi butonul rotativ [6.1]. Acum maşina 
se afl ă în poziţia de pornire.  
 Dacă este necesar puteţi corecta adâncimea de 
frezare prin rotirea rotiţei de reglare [6.8]. Adân-
cimea de frezare se modifi că cu 0,1 mm pentru 
fi ecare linie de marcaj. Dintr-o rotaţie completă 
rezultă 1 mm. 
  Inelul cu scală [6.7] poate fi  rotit independent, 
pentru a fi  pus pe „zero“ . 

  Cele trei marcaje [6.4] indică pe muchia [6.5] 
domeniul maxim de reglaj al rotiţei de reglare 
(20 mm) şi poziţia de mijloc. 

7.5  Frezare de eboş/fi niţie 

Opritorul C are două suprafeţe de oprire cu o 
diferenţă de înălţime de 2 mm. Aceasta permite 
ca adâncimea de frezare reglată cu opritorul C să 
se frezeze din doi paşi:  

 Frezarea de eboş, pentru care maşina pentru 
frezare de sus coboară până la suprafaţa de 
oprire [7.1];
 Frezarea de fi niţie, pentru care maşina pentru 
frezare de sus coboară până la suprafaţa de 
oprire [7.2]; 
  Prin acest procedeu de lucru puteţi realiza ra-
pid lucrări de frezare cu o adâncime mare de 
frezare şi totuşi cu o calitate bună a suprafe-
ţei. Adâncimea fi nală de frezare se determină 
prin reglajul suprafeţei de oprire [7.2]. 

7.6  Reglajul fi n pentru prelucrarea- mu-
chiilor 

Pentru utilizarea accesoriului de frezat cu rulment 
de pornire, maşina dispune de un dispozitiv speci-
al de reglaj fi n. Cu ajutorul acestuia se poate regla, 
de exemplu, repede şi simplu, o trecere precisă 
pentru rotunjirea muchiilor fără prag [fi gura 8]. 
Reglaţi mai întâi grosier adâncimea de frezare, şi 
executaţi o frezare de probă.

Reglaţi apoi precis adâncimea de frezare: 
 Deschideţi pârghia de strângere [9.2]. 
 Apăsaţi opritorul de adâncime [9.3] pe opritorul 
fi x C [9.5]. 
 Fixaţi ferm opritorul de adâncime cu excentri-
cul [9.4] de pe opritorul de treaptă (rotiţi în sens 
orar). 
 Închideţi pârghia de strângere [9.2]. 
 Deschideţi butonul rotativ [9.1]. 
 Reglaţi, prin rotirea rotiţei de reglare [9.6], cu 
precizie, adâncimea de frezare. 
  Reglajul adâncimii de frezare în ambele di-
recţii este posibil datorită cuplării opritorului 
de adâncime cu opritorul de treaptă. 

 Închideţi butonul rotativ [9.1]. 
 Deschideţi excentricul [9.4] (rotiţi în sens anti-
orar). 
 Dacă este cazul, executaţi şi alte frezări de pro-
bă şi reglaje. 

7.7 Aspirarea

 

AVERTISMENT

Praful inhalat poate afecta căile respiratorii.
 Conectaţi maşina mereu la un sistem de as-
pirare. 
 Lucraţi numai cu apărătoarea de protecţie 
împotriva aşchiilor [10.2] în stare de funcţio-
nare. 
 În cazul lucrărilor care produc praf, purtaţi o 
mască de protecţie respiratorie.

La ştuţurile de aspirare [10.4] se poate racorda un 
aparat de aspirare Festool cu diametrul furtunului 
de aspirare de 36 mm sau 27 mm (recomandat 
36 mm datorită riscului  mai mic de înfundare). 
Ştuţul de aspirare [10.4] se poate roti în domeniul 
[10.3]. În restul domeniului, ştuţul de aspirare nu 
se poate împinge sufi cient pe ţeava de aspirare, 
pentru a se fi xa.  
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Apărătoarea de protecţie împotriva aşchiilor 
Apărătoarea de protecţie împotriva aşchiilor [10.2] 
se poate fi xa într-o poziţie superioară, de ex. pen-
tru schimbarea frezei. Pentru aceasta împingeţi 
apărătoarea de protecţie împotriva aşchiilor în 
sus, până la fi xare, sau apăsaţi maşina în jos până 
la opritor. 
Pentru a îmbunătăţi efi cienţa aspirării, recoman-
dăm să lăsaţi în jos, în timpul lucrului, apărătoarea 
de protecţie împotriva aşchiilor. Pentru aceasta 
apăsaţi maneta [10.1] în direcţia mânerului. 

Reţinătorul de şpan KSF-OF

Cu ajutorul reţinătorului de şpan KSF-OF [11.1], 
creşte efi cienţa aspirării la frezarea pe muchii. Di-
ametrul maxim posibil al frezei este de 78 mm. 
Montarea se realizează analog cu inelul de copiere 
(a se vedea „frezarea de copiere“). 
Apărătoarea poate fi  secţionată cu un ferăstrău 
cu coardă de-a lungul canelurilor [11.2], fi ind 
astfel micşorată. Reţinătorul de şpan poate fi  apoi 
utilizat pentru raze interioare până la valoarea 
minimă de 52 mm. 

8 Punerea în exploatare

   

AVERTIZARE 

Pericol de accidente - respectaţi următoarele 
indicaţii de lucru: 

 Fixaţi întotdeauna piesa de lucru astfel încât 
să nu se poată mişca pe parcursul prelucră-
rii. 
 Ţineţi maşina întotdeauna cu ambele mâini 
de mânerele prevăzute în acest sens [2.4].
 Porniţi întotdeauna mai întâi maşina pentru 
frezare de sus, înainte de a atinge piesa de lu-
cru cu freza! 
 Asiguraţi-vă înaintea lucrului că pârghia de 
strângere [1.6] este închisă şi excentricul [1.7] 
este deschis.
 Lucraţi întotdeauna astfel încât puterea de 
aşchiere a sculei să acţioneze contra direcţiei 
de avans a maşinii (frezare în contraavans).

Procedeul de lucru
 Reglaţi adâncimea de frezare dorită. 
 Porniţi maşina. 
 Deschideţi butonul rotativ [1.3]. 
 Apăsaţi maşina până la opritor în jos. 
 Strângeţi maşina prin închiderea fermă a buto-
nului rotativ [1.3] în această poziţie.

 Executaţi operaţia de frezare. 
 Deschideţi butonul rotativ [1.3]. 
 Mişcaţi maşina încet până la opritor în sus (ie-
şire la suprafaţă). 
 Deconectaţi maşina. 

8.1 Moduri de comandă a maşinii  

a) Frezarea cu opritorul lateral

Opritorul lateral (accesorii parţiale) se utilizează 
pentru operaţii de frezare paralelă cu marginea 
piesei de lucru.

 Strângeţi ferm cele două bare de ghidare [12.4] 
cu cele două butoane rotative [12.2] pe opritorul 
lateral.
 Introduceţi barele de ghidare până la dimen-
siunea dorită în canelurile mesei de frezare şi 
strângeţi ferm barele de ghidare cu butonul ro-
tativ [12.1].

Reglajul fi n 
 Deschideţi butonul rotativ [12.7], pentru a efec-
tua cu rotiţa de reglare [12.5] un reglaj fi n. O di-
viziune de pe inelul cu scală [12.6] are 0,1 mm. 
Dacă rotiţa de reglare este ţinută fi x, inelul cu 
scală poate fi  răsucit independent, pentru fi xa-
re pe „zero“. În cazul corecţiilor mai mari, este 
de ajutor scala milimetrică [12.3] de pe corpul 
de bază. 
 După ce reglajul fi n a fost realizat, închideţi din 
nou butonul rotativ [12.7]. 
 Reglaţi cei doi saboţi de ghidaj [13.3], astfel în-
cât distanţa acestora faţă de freză să măsoare 
aprox. 5 mm. În acest scop, se deschid şurubu-
rile [13.2] şi, după ce reglajul este realizat, se 
strâng din nou. 
 Numai dacă frezaţi muchia: împingeţi capota de 
aspirare [13.1] din spate până la fi xare pe opri-
torul lateral, şi legaţi la ştuţul de aspirare [13.4] 
un furtun de aspirare cu diametrul 27 mm sau 
36 mm. Altfel lăsaţi aspirarea pe ştuţul de aspi-
rare al maşinii. 

b) Frezarea de copiere

Pentru operaţii de frezare cu şablon se utilizează 
maşina pentru frezare de sus cu inel de copiere 
montat (accesoriu). 

  Inelele de copiere pot fi  utilizate cu tălpile de 
rulaj existente în dotarea de serie. Pentru îm-
bunătăţirea aşezării, se poate livra ca acceso-
riu o talpă de rulaj specială. 
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AVERTISMENT

Un accesoriu de frezat prea mare deteriorează 
inelul de copiere şi poate provoca accidente. 

 Acordaţi atenţie ca accesoriul de frezat utili-
zat să se potrivească în deschiderea inelului 
de copiere. 

Procedeul de lucru
 Aşezaţi maşina lateral pe un suport stabil. 
 Deschideţi maneta [14.4]. 
 Scoateţi talpa de rulaj [14.1].
 Eliberaţi din nou maneta [14.4]. 
 Introduceţi inelul de copiere [14.3] în poziţie co-
rectă în masa de frezare. 
 Introduceţi talpa de rulaj cu eclise [14.2] în 
masa de frezare. 
 Apăsaţi talpa de rulaj până la fi xare în masa de 
frezare.  

Proeminenţa Y a piesei de lucru faţă de şablon 
[fi gura 15] se calculează astfel:
Y = ½ (Ø inel de copiere - Ø freză) 

c)  Prelucrarea muchiilor 

Pentru prelucrarea muchiilor se utilizează în ma-
şină accesorii de frezare cu rulment de pornire. În 
acest caz maşina este astfel dirijată încât rulmen-
tul de pornire să ruleze pe piesa de lucru. 
Utilizaţi, la prelucrarea muchiilor, în permanenţă, 
reţinătorul de şpan KSF-OF pentru a îmbunătăţi 
aspirarea. 

d)   Frezarea cu sistemul de ghidare FS 

Sistemul de ghidare (accesoriu parţial) uşurează 
frezarea canelurilor drepte.

 Fixaţi şina de ghidaj cu menghinele de mână 
[16.4] de piesa de lucru. 
 introduceţi talpa de rulaj [16.3] pentru opritorul 
de ghidaj în masa de frezare a maşinii pentru 
frezare de sus (a se vedea „Schimbarea tălpii 
de rulaj“). 
  Această talpă de rulaj dispune de un umăr 
care compensează înălţimea şinei de ghidaj. 

 Strângeţi ferm ambele bare de ghidare [16.6] 
cu butoanele rotative [16.5] şi [16.9] pe oprito-
rul de ghidaj. 
 Deschideţi butonul rotativ [16.1]. 
 Introduceţi barele de ghidare [16.6] în caneluri-
le mesei de frezare. 
 Aşezaţi maşina pentru frezare de sus cu oprito-
rul de ghidaj pe şina de ghidaj.

 Dacă este necesar, puteţi regla cu o şurubelni-
ţă, pe cei doi saboţi de ghidaj [16.2], jocul opri-
torului de ghidaj pe şina de ghidaj.
 Deplasaţi maşina pentru frezare de sus, de-a 
lungul barelor de ghidare, pe şina de ghidaj, 
până la distanţa X dorită, a accesoriului de frezat. 
 Închideţi butonul rotativ [16.1]. 
 Deschideţi butonul rotativ [16.10]. 
 Reglaţi cu precizie distanţa X prin rotirea rotiţei 
de reglare [16.7]. 
  Dacă ţineţi fi xă rotiţa de reglare [16.7], puteţi 
roti numai scala [16.8] pentru „aducere la 
zero“ . 

 Închideţi butonul rotativ [16.10]. 

8.2 Schimbarea tălpilor de rulaj 

Festool vă oferă tălpi de rulaj speciale (accesorii) 
pentru diverse aplicaţii de lucru.
Acestea se schimbă în felul următor:

 Aşezaţi maşina lateral pe un suport stabil. 
 Deschideţi maneta [14.4]. 
 Scoateţi talpa de rulaj [14.1].
 Eliberaţi din nou maneta [14.4]. 
 Introduceţi talpa de rulaj cu eclise [14.2] în 
masa de frezare. 
 Apăsaţi talpa de rulaj până la fi xare în masa de 
frezare.  

La prima utilizare a tălpii de rulaj: îndepărtaţi folia 
de protecţie!

8.3  Prelucrarea aluminiului

  

AVERTIZARE

Pericol de accidente - la prelucrarea alu-
miniului, respectaţi următoarele măsuri de 
securitate:

 Inserarea unui întrerupător automat de pro-
tecţie diferenţial (FI, PRCD). 
 Conectaţi maşina la un aparat adecvat de as-
pirare. 
 Înlăturaţi regulat depunerile de praf din car-
casa motorului. 
 Purtaţi ochelari de protecţie. 

9  Accesorii

Utilizaţi numai accesorii originale Festool şi ma-
teriale consumabile prevăzute pentru această 
maşină, deoarece aceste componente de sistem 
sunt adaptate în mod optim. În cazul utilizării 
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accesoriilor şi materialelor consumabile ale altor 
ofertanţi, este foarte posibilă o afectare a calităţii 
rezultatelor lucrărilor şi o restricţionare a dreptu-
rilor de garanţie. În funcţie de aplicaţia de lucru, 
uzura maşinii sau efortul dumneavoastră pot creş-
te. De aceea, protejaţi-vă propria persoană, maşina 
dumneavoastră şi drepturile dumneavoastră de 
garanţie, prin utilizarea exclusivă a accesoriilor şi 
a materialelor consumabile originale Festool! 
Festool vă oferă o gamă foarte largă de accesorii 
la maşina pentru frezare de sus:
 - Accesorii de frezare pentru diverse aplicaţii de 

lucru. 
 - Şină de ghidaj pentru frezări drepte. 
 - Tălpi de rulaj pentru diverse aplicaţii de lucru. 

Alte accesorii, precum şi numerele de comandă 
pentru accesorii şi scule sunt prezentate în ca-
talogul Festool sau pe Internet, la adresa www.
festool.com.

10  Întreţinerea curentă şi îngrijirea

   

AVERTIZARE

Pericol de accidente, electrocutare 
 Înainte de orice lucrare la maşină, trageţi me-
reu fi şa de reţea din priza de alimentare. 
 Toate lucrările de întreţinere curentă şi repa-
rare care necesită deschiderea carcasei mo-
torului se vor efectua numai de către un ateli-
er autorizat al serviciului pentru clienţi.

Pentru a asigura circulaţia aerului, orifi ciile aeru-
lui de răcire din carcasa motorului trebuie să fi e 
menţinute întotdeauna libere şi curate.
Maşina este echipată cu cărbuni speciali cu au-
todeconectare. Dacă aceştia sunt uzaţi, are loc 
o întrerupere automată a curentului şi aparatul 
intră în stare de repaus. 

11  Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri 

Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer! 
Depuneţi aparatul, accesoriile şi ambalajul la un 
centru ecologic de revalorifi care. În acest sens, 
respectaţi prescripţiile naţionale în vigoare.
Numai UE: În conformitate cu directiva europea-
nă 2002/96/CE sculele electrice folosite trebuie 
colectate separat şi duse la un centru ecologic 
de revalorifi care.

12   Garanţia producătorului 

Pentru aparatele noastre asigurăm, în cazul de-
fectelor de material sau de fabricaţie, o garanţie 
în conformitate cu dispoziţiile legislative specifi ce 
ţării de minim 12 luni. Pentru statele UE, garanţia 
este de 24 luni (dovadă prin factură sau bonul de 
livrare). Deteriorările cauzate în special de tocirea/
uzura normală, suprasolicitare, utilizare neconfor-
mă cu destinaţia, respectiv deteriorările cauzate de 
utilizator sau alte utilizări neconforme manualului 
de utilizare sau care erau cunoscute la cumpărare, 
nu sunt acoperite de garanţia producătorului. Sunt 
excluse, de asemenea, şi deteriorările cauzate de 
utilizarea accesoriilor şi materialelor consumabile 
neoriginale Festool (de exemplu discuri de şlefuit). 
Se poate da curs sesizărilor numai dacă aparatul 
este returnat în stare nedezasamblată la furnizor 
sau la atelierele Festool ale serviciilor autorizate 
pentru clienţi. Păstraţi în siguranţă manualul de 
utilizare, instrucţiunile de protecţie a muncii, lista 
cu piese de schimb şi documentul de cumpărare. În 
restul situaţiilor, sunt valabile condiţiile de garanţie 
ale producătorului. 

Observaţie
Datorită lucrărilor continue de cercetare şi dez-
voltare, ne rezervăm dreptul de modifi care asupra 
datelor prezentate aici.

13   Declaraţie de conformitate CE

Maşină pentru frezare de 
sus

Nr. de serie

OF 2200 EB 496069, 496071
Anul de aplicare a identifi catorului CE: 2007

Declarăm pe proprie răspundere că acest produs 
este conform următoarelor norme sau documente 
normative: 
EN 60745-1, EN 60745-2-17, EN 55014-1, EN 
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 în confor-
mitate cu dispoziţiile directivelor 2006/42/CE, 
2004/108/CE, 2011/65/UE.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer
Director departament cercetare, dezvoltare, 
documentaţie tehnică
14.01.2013
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REACh pentru produsele Festool, accesoriile şi 
materialele consumabile ale acestora
REACh este ordonanţa cu privire la substanţele 
chimice, valabilă în toată Europa din anul 2007. În 
calitatea noastră de „utilizator ulterior“, aşadar ca 
fabricant de produse, suntem conştienţi de obligaţia 
noastră de informare a clienţilor. Pentru a vă putea 
ţine la curent în per manenţă cu ultimele noutăţi şi 
pentru a vă informa asupra posibilelor substanţe 
din lista de candidaţi în produsele noastre, am creat 
următorul website pentru dumneavoastră: 
www.festool.com/reach


