
1/4

227/01

Opis

Wewnętrzne niecki uchwytowe stosowane są zarówno we frontach meblo-
wych, jak również w szufladach jako element wzorniczy. Tego typu wewnętrzne 
niecki uchwytowe zastępują często wystające uchwyty. Obojętne, czy są to 
szafki do kuchni, drzwi meblowe do szafy w pokoju czy też drzwiczki sekreta-
rzyka. Wewnętrzne niecki uchwytowe to element konstrukcyjny i wzorniczy, 
który jest często stosowany przez stolarzy.

A

Nr 227

Frezowanie niecek uchwytowych  
do szuflad lub drzwi meblowych
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B

Nazwa Nr zamów.

Frezarka górnowrzecionowa  
(Festool OF 1010 EBQ z prowadnicą równoległą)

*

*Numer zamówieniowy należy sprawdzić w katalogu głównym Festool lub na stronie internetowej.

Do wytworzenia takich uchwytów niezbędne jest następujące wyposażenie:

Frez do listew uchwytowych  •
Stół wielofunkcyjny ze ściskami mocującymi (opcjonalnie) •
Jako urządzenie odsysające potrzebny jest odkurzacz mobilny   •
CLEANTEX.

Uchwyty tego typu stosowane są często w szufladach znajdujących się za 
drzwiami szafy w jej wnętrzu, ponieważ w tym przypadku najczęściej nie ma 
miejsca na uchwyty nakładane. Ze względu na swe wymiary frez do listew 
uchwytowych jest przeznaczony do elementów o grubości 18 mm.
NL = 16 mm; D = 22 mm ; R = 2,5/6 mm
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C
Przygotowanie/ustawienie

W celu wytworzenia takich niecek uchwytowych należy wykonać następujące 
czynności przygotowawcze:

Ułożyć element obrabiany na stole wielofunkcyjnym (MFT).  •
Zwracać uwagę na to, aby wewnętrzna strona frontu szuflady lub  •
drzwiczek meblowych leżała na stole, a więc aby przednia strona była 
skierowana do góry.
Przymocować element obrabiany za pomocą ścisków mocujących, przy  •
czym należy uważać, aby ściski nie przeszkadzały w procesie frezowania. 
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Ustawić frezarkę górnowrzecionową w następujący sposób:
 

Zamocować frez do listew uchwytowych w tulei mocującej frezarki  •
górnowrzecionowej (trzpień frezu powinien być zamocowany w tulejce 
mocującej przynajmniej na 2/3 swej długości).
Wsunąć frezarkę na tyle na dół, aby frez dotykał elementu obrabianego i za  •
pomocą ogranicznika głębokości ustawić głębokość frezowania na 16 mm. 
Zamocować prowadnicę równoległą i ustawić ją w taki sposób, aby leżała  •
w jednej linii z najbardziej skrajnym zaokrągleniem frezu. Zaznaczyć to 
miejsce na stole frezarskim za pomocą ołówka. Następnie cofnąć prowadni-
cę równoległą na tyle, aby odstęp od narysowanej linii wynosił 8–10 mm. 
Dzięki prowadzeniu prowadnicy równoległej na dwóch drążkach, przesu-
nięcie jest zawsze równoległe.

D
Sposób postępowania

Podczas frezowania należy postępować następująco: 

Umieścić frezarkę górnowrzecionową na przeznaczonym do frezowania  •
elemencie i przesunąć ją w dół. Dokręcić śrubę ustalającą, aby frezarka 
została ustawiona na odpowiedniej głębokości. Zwracać uwagę na to,  
aby frezarka podczas włączania nie dotykała elementu obrabianego. 
Następnie włączyć frezarkę i powoli zagłębić frez w elemencie obra- •
bianym. Przesuwać frezarkę z lewej strony na prawą, tzn. frezowanie 
odbywa się w ruchu przeciwbieżnym.

Podczas operacji frezowania należy zwracać uwagę na to, że dopóki lewa  •
prowadnica nie zyska punktu podparcia, najpierw nacisk wywierany jest 
na element obrabiany przez prawą część prowadnicy równoległej. Gdy 
już znajdzie ona oparcie, można rozłożyć nacisk na obie części prowad-
nicy równoległej. Gdy prawa część nie będzie mieć już punktu podparcia, 
nacisk należy przemieścić na lewą.  
Tylko w ten sposób można wykonać uchwyt bez pofalowań.
Po osiągnięciu końca szuflady lub drzwiczek meblowych można wyłączyć  •
frezarkę. Jednakże należy ją odsunąć od elementu obrabianego dopiero 
po całkowitym zatrzymaniu.
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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
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Wskazówka
Wewnętrzne niecki uchwytowe można wykonywać również przy zastosowa-
niu frezarki górnowrzecionowej OF 1010 oraz podstawy modułu CMS - OF. 
W tym przypadku ich wykonywanie jest nieco prostsze, ponieważ łatwiej jest 
ustawić stacjonarny mechanizm frezarki górnowrzecionowej pod względem 
wysokości i głębokości.

W celu wyfrezowania wewnętrznej niecki uchwytowej, która nie przechodzi 
przez cały element, można narysować początek i koniec frezowania i w tym 
miejscu zagłębić frez lub też zakończyć proces frezowania. 


