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Opis

Wymagania dotyczące drzwi domów, mieszkań i drzwi wewnętrznych 
stanowią przyczynę podwyższonej izolacji dźwiękowej i termicznej, która  
nie może obyć się bez profili uszczelniających. Dlatego też ilość różnych  
profili, dostępnych w handlu, jest bardzo duża.  
Problemem dla stolarza jest natomiast montaż tychże profili uszczelniają-
cych w wykonanej ościeżnicy lub ramie. Odbywa się to na zasadzie wykona-
nia wpustu w elementach ramy, w który następnie wtykana jest wkładka 
uszczelnienia drzwi.

A

Nr 232

Frezowanie wpustów do  
uszczelnień drzwiowych
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Za pomocą frezarki górnowrzecionowej OF 1010 z frezem krążkowym do 
wpustów można bez problemu wpuścić każdy rodzaj profilu uszczelniającego.

Frezy krążkowe do wpustów dostępne są w różnych grubościach, pasujących 
do różnych profili, wraz z odpowiednimi pierścieniami oporowymi. Pierścienie 
oporowe określają głębokość wpustu, dzięki czemu bardzo ułatwiają jego 
wykonanie.

232/02

232/03

Nazwa Nr zamów.

Frezarka górnowrzecionowa (Festool OF 1010) *

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

Do wykonania takiego frezowania niezbędne są:

Frez krążkowy do wpustów z pierścieniem oporowym (D28 x 8 x 10) •
Osłona ssąca do frezowania krawędzi •
Stół wielofunkcyjny MFT/3 (opcjonalnie) •
Elementy mocujące do stołu wielofunkcyjnego MFT (opcjonalnie) •

Do odsysania niezbędny jest odkurzacz mobilny CLEANTEX.   •
Tylko dzięki niemu można zapewnić optymalne odsysanie.

B
Urządzenia/wyposażenie

Wyposażenie podstawowe:
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Następnie należy ustawić frezarkę górnowrzecionową:

Zamocować chwyt frezu krążkowego do wpustów we frezarce, przy czym  •
chwyt musi być zamocowany na głębokość co najmniej 2,5 cm.
Ustawić stopień prędkości obrotowej odpowiednio do materiału oraz  •
średnicy frezu.

Za pomocą ogranicznika głębokości ustawić głębokość frezowania, przy- •
stawiając nóż frezu krążkowego do wpustów do elementu obrabianego  
i dobierając głębokość frezowania odpowiednio do uszczelki drzwi. Oczy-
wiście podczas wykonywania wręgu dla drzwi należy również uwzględnić 
szerokość uszczelnienia drzwi. W naszym przykładzie jest to wielkość 
standardowa, o szerokości rzędu 12 mm.
W tym przykładzie głębokość frezowania dla wpustu o szerokości 4 mm  •
obliczana jest w następujący sposób:
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W przypadku powyższego przykładu uszczelka o szerokości 12 mm oraz 
tarcza o szerokości 4 mm daje w wyniku głębokość frezowania rzędu 8 mm.
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C
Przygotowanie/ustawienie

W celu wykonania wpustów dla uszczelek drzwiowych niezbędne są nastę-
pujące przygotowania:

Elementy ramy lub ościeżnicy należy obrobić przed sklejeniem.  •
Zamocować ramiak na stole wielofunkcyjnym w taki sposób, aby zapewnić  •
swobodny dostęp do elementu i łatwość obróbki. 

232/05

Szerokość uszczelnienia Grubość frezu tarczowego do wpustów 
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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

Podczas frezowania należy postępować następująco:

Przyłożyć frezarkę do elementu obrabianego z boku w taki sposób, aby  •
umożliwić frezowanie w ruchu przeciwbieżnym. Następnie ustawić głębo-
kość frezowania we frezarce górnowrzecionowej i ustalić ją za pomocą 
pokrętła blokującego z przodu frezarki.

W wyfrezowane wpusty można bez problemu wetknąć uszczelki drzwiowe. •
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