
1/5

228/01

Opis

Oprócz klasycznych konstrukcji drzwiowych, które można wykonać w łatwy 
sposób przy użyciu frezów do kontrprofili i płycin, istnieje również możliwość 
wykonywania profili z płyt klejonych i stworzenia w ten sposób wrażenia, że 
wykonane zostały z ramy i płyciny. Dzięki temu stolarz ma możliwość wykorzy-
stania łatwych do obróbki materiałów, w rodzaju płyt klejonych, w celu nadania 
frontom meblowym, np. kuchennym lub w szafach ściennych ciekawego 
wyglądu.
Podczas produkcji takich profili należy zasadniczo rozróżnić trzy etapy 
robocze. W pierwszym etapie wykonywane są frezowania w kierunku 
pionowym, natomiast w drugim etapie w kierunku poziomym. W trzecim 
etapie zaokrąglane są krawędzie zewnętrzne.
Jeśli wykonywane są tylko frezowania pionowe, drugi etap jest oczywiście 
zbędny.
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B
Urządzenia/wyposażenie

Wyposażenie podstawowe:

Nazwa Nr zamów.

Frezarka górnowrzecionowa (Festool OF 1010) *

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

Do wykonania czynności roboczej niezbędne są: 

Frez profilowy z łożyskiem kulkowym (nr zam. 491131) i frez profilowy   •
(nr zam. 491137)
Ogranicznik prowadnicy •
Stół wielofunkcyjny MFT (opcjonalnie) •
Elementy mocujące lub ściski mocujące (opcjonalnie) •
Odkurzacz mobilny CLEANTEX. •

Ważnym elementem podczas wykonywania tych dekoracyjnych wzorów są 
dwa frezy. 

Po pierwsze frez do zaokrągleń z łożyskiem kulkowym, o promieniu 6 mm 
(NL = 14 mm, D = 42 mm).

Po drugie frez profilowy, o dwóch różnych promieniach,  
R1 = 6 mm i R2 = 12 mm (NL = 13 mm, D = 42 mm).

Przedstawiony tutaj front meblowy można wykonać przy użyciu tylko tych 
dwóch frezów. Oczywiście obydwa frezy oddzielnie znajdują szerokie zasto-
sowanie w różnych innych obszarach, a tym samym ich zastosowanie jest 
bardzo elastyczne.
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C
Przygotowanie/ustawienie

W celu wykonania frezowań niezbędne jest następujące przygotowanie:

W przypadku wszystkich frezowań należy narysować linię środkową oraz 
linie ograniczające frezowanie.
 

Następnie należy ustawić frezarkę górnowrzecionową. Należy przy tym 
postępować następująco:
 

Wyposażyć frezarkę we frez profilowy bez łożyska oporowego.   •
Chwyt frezu powinien zostać włożony do tulejki mocującej przynajmniej  
na 2,5 cm w celu zapewnienia odpowiedniego mocowania frezu.
Zamontować adapter na frezarce górnowrzecionowej, aby umożliwić   •
prowadzenie przy pomocy szyny prowadzącej.
W celu ustawienia umieścić frezarkę OF 1010 na szynie prowadzącej.  •
Ustawić prędkość obrotową odpowiednio do gatunku drewna, rodzaju  •
i średnicy frezu (wartości można sprawdzić w odpowiedniej tabeli w 
instrukcji obsługi).

Zamontować przeznaczony do frezowania element na stole wielofunkcyj- •
nym za pomocą elementów mocujących lub ścisków w taki sposób, aby 
najpierw można było przeprowadzić obróbkę linii pionowych. Odstęp x 
zaznaczonej linii od krawędzi szyny prowadzącej zależy od średnicy frezu 
i jest obliczany w następujący sposób: 

228/05

228/06

228/07

228/08

mmmm
hmesserFräserdurc

x 2
2

+=

Ustawić głębokość frezowania dla frezu profilowego na 8 mm. Sposób  •
ustawiania głębokości frezowania nie został tu przedstawiony szczegółowo. 
Został on opisany w instrukcji obsługi.
Ustawić odstęp frezarki w stosunku do szyny. Należy się w tym celu po- •
służyć narysowaną linią oraz wcięciami w stole frezarskim, wskazującymi 
dokładnie oś frezu.

Dla frezu profilowego o śr. 42 mm odstęp powinien wynosić 23 mm.
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Umieścić frezarkę na pierwszej linii ograniczającej frezowanie i ustawić  •
w tym miejscu ogranicznik prowadnicy. Przesunąć maszynę do końca 
linii frezowania i umieścić w tym punkcie drugi ogranicznik prowadnicy. 
Za pomocą narysowanych wcześniej linii ograniczających oraz wskaźnika 
milimetrowego na elemencie podpierającym można wykonać to ustawie-
nie bardzo dokładnie. 
Ustawić ogranicznik głębokości na 8 mm. •
W przypadku frezowania pionowego z ogranicznika prowadnicy można  •
zrezygnować.

Do trzeciego etapu roboczego, zaokrąglania krawędzi zewnętrznych   •
elementu obrabianego, we frezarce należy zamocować frez do zaokrą-
gleń z łożyskiem oporowym. 
W przypadku tego etapu element mocowany jest na stole wielofunkcyj- •
nym w taki sposób, aby dostępne były dwie krawędzie. Najpierw należy 
zawsze obrabiać strony czołowe desek, dzięki czemu można zapewnić 
dookoła czyste i równe frezowanie.

E
Sposób postępowania

Podczas frezowania należy postępować w następujący sposób:

Umieścić frezarkę górnowrzecionową w prawidłowy sposób na szynie. •
Włączyć frezarkę i zagłębić frez w elemencie obrabianym. Należy stale  •
zwracać uwagę na to, aby frez podczas włączania frezarki nie dotykał 
elementu obrabianego, co umożliwia swobodny rozruch frezarki. 
Przesuwać frezarkę wzdłuż szyny, zwracając uwagę na to, aby nie odby- •
wało się to zbyt wolno, w przeciwnym razie frez przypali materiał.
Na końcu frezowania frezarkę należy odsunąć od elementu i wtedy  •
wyłączyć.
Frezarkę można zdjąć z maszyny 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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Jeśli frezowania pionowe przechodzą przez całą długość elementu, można 
zrezygnować z zastosowania ograniczników prowadnicy. Zagłębić po prostu 
pracujący frez w elemencie, a na koniec frezowania wyprowadzić go z elementu 
obrabianego. W pozostałych przypadkach frezowania pionowego obowiązuje 
taki sam sposób postępowania, jak w przypadku frezowania poziomego.

W celu zaokrąglenia krawędzi zewnętrznych elementu obrabianego na- •
leży najpierw obrobić krawędzie czołowe drewna. W następnej kolejności 
należy obrobić boki wzdłużne. 


