Over kanten, bochten en vlakken.
Het Festool frees-systeem.

Gereedschap voor het beste resultaat

Omdat er aan het frezen hoge eisen
worden gesteld.
Op de volgende pagina’s draait het allemaal om kanten, vormen,
vlakken en klassieke houtverbindingen. Want die moeten bij
hoogwaardige meubels aan de hoogste eisen voldoen – zonder
compromissen. Daarom biedt Festool niet alleen een omvangrijk
programma boven- en kantenfrezen, maar ook de bijbehorende
accessoires. Van freesmachine tot multifunctionele freessjablonen. Dit unieke freessysteem vergemakkelijkt het werken voor
u. Dag na dag. Laat u inspireren!
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Opwindende bochten.
Of hoe men werkstukken perfect in vorm brengt.



Vormen frezen | Intro

Het kost veel moeite en tijd om mooie vormen te
maken. Dit begint al bij het vervaardigen van passende sjablonen. Mooi als het ook eenvoudig kan –
met het multifreessjabloon van Festool. Dit zorgt in
een handomdraai voor exacte radii en hoeken. In bijna
elke vorm en grootte.
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Snel kleine radii frezen

Kleine radii voor bistrotafels, luidsprekerboxen, lichtopeningen en
inbouwbakken kunnen met de multifreessjabloon MFS bijzonder
precies en eenvoudig worden vervaardigd.



Vormen frezen | Kleine radii

De oplossing van Festool

Met het multifreessjabloon een perfecte cirkelboog

Voor het frezen van radii heeft men een freessjabloon nodig. Een
sjabloon zelf maken is zeer tijdrovend – of in de vorm van de
variabele multifreessjabloon MFS. Hiermee kan zeer snel met het
eigenlijke werk worden begonnen: Gewoon het multifreessjabloon
op de radius instellen en een centreergat in het midden van de
plaat boren. Nu moet het multifreessjabloon met de centreerdoorn alleen nog in het gat worden gestoken en de bovenfrees in
de kopieerring-opname worden geplaatst – en niets staat het
maken van exacte radii meer in de weg.

Of het nu om een binnen- of buitenradius gaat: De cirkelboog is in
enkele minuten klaar. Omdat de kopieerring van de Festool
bovenfrees exact op de opname past – en deze binnen de sjabloon
soepel en eenvoudig te positioneren is – is de radius meteen juist.
Bij het frezen kan de bovenfrees altijd worden gedraaid, wat het
werken duidelijk vergemakkelijkt. En omdat de multifreessjabloon
fl exibel uit te breiden is, zijn zelfs radii van 4 m mogelijk.

Festool betekent veelzijdigheid.
De accessoires van Festool vormen een perfecte
aanvulling op de bovenfrezen en zijn zeer veelzijdig inzetbaar. De multifreessjabloon is voor een
groot aantal freeswerkzaamheden zeer geschikt.
Zoals bijv. voor grote en kleine radii of voor
rechthoekige en ronde freeswerkzaamheden.

De plaat van de bistrotafel is gefreesd met een

360°
360°

bovenfrees OF 1400 met 0 mm kopieerring, een
multifreessjabloon MFS 700 en een groeffrees schacht
12 met D 16/45 mm.

Productoverzicht en bestelnummers vanaf pagina 4
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Grote radii op de millimeter precies frezen

Prachtige eettafel of elegant gewelfde ontvangsthoek - grote radii
lukken het best met de multifreessjabloon MFS.



Vormen frezen | Grote radii

De oplossing van Festool

Grote boogsegmenten frezen

Ook bij grote radii, waarvan het centreerpunt buiten het werkstuk
ligt, kan men zich het tijdrovende bouwen van sjablonen besparen:
Daarvoor is er het verlengprofiel van de multifreessjabloon MFS.
De centreerdoorn wordt buiten de te frezen plaat op een geschikte
ondergrond vastgezet en de bovenfrees met een passende frees in
de gepositioneerde kopieerring-opname geplaatst. Het resultaat
is – zelfs bij zeer grote radii – op de millimeter precies.

De verlengingsprofielen voor het verlengen van de multifreessjablonen zijn licht en stijf. Hier geen gewiebel, geen gedraai, niets
buigt door – de radius blijft exact zo als hij is ingesteld. Zelfs
wanneer er radii van meerdere meters moeten worden gerealiseerd en meerdere profielen en verbindingsstukken met elkaar
worden verbonden.

Festool betekent precisie.
Gemakkelijker en sneller tot exacte resultaten
komen – hiervoor ontwikkelt Festool de ideale
accessoires. Daarom gaan Festool sjablonen het
glijden tegen en blijven instellingen ook gedurende meerdere arbeidsfasen behouden – of het
nu om hoeken of afstanden gaat.

Bij de bodemplaat is een bovenfrees OF 2200 met
kopieerring 30 mm gebruikt, met als aanvulling de
multifreessjabloon MFS 700, twee 2 m verlengprofielen
en de groeffrees schacht 12 D 16/45 mm.
< 2m

Productoverzicht en bestelnummers vanaf pagina 34
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Uitfrezen zonder kanten

Bij het uitfrezen van kookplaten, wasbakken en ventilatieroosters of
bij lichtopeningen staat de multifreessjabloon MFS met zijn
kantelbeveiliging garant voor perfecte resultaten.

10

Vormen frezen | Uitfrezen

De oplossing van Festool

Kantelbeveiliging voor grote uitfrezingen

Bij het uitfrezen komt het op precisie aan. Zeker wanneer bij grote
plaatdiktes de groef stapsgewijs wordt gefreesd. De multifreessjabloon maakt deze precisie mogelijk: Hij wordt ingesteld op de
juiste afmetingen, bevestigd met schroefklemmen en er kan al in
één of meerdere, exact identieke werkfasen worden gefreesd. De
vorm past precies.

Veilig steunstuk voor de bovenfrees bij rechte lijnen en diagonaal:
Om bij het frezen van een grotere uitfrezingen te voorkomen dat de
bovenfrees kantelt, wordt de kantelbeveiliging gebruikt. Met de
aan de zijkant aangebrachte kopieerring beweegt de kantelbeveiliging in alle richtingen mee. Zo zijn ook bij grote uitfrezingen
exacte resultaten gegarandeerd.

Festool staat voor zekere resultaten.
Het resultaat hangt vaak af van kleine maar
beslissende details. Details die Festool bij de
ontwikkeling van nieuwe machines en accessoires altijd in het oog houdt. Daarom hebben wij
ook een kantelbeveiliging – voor een veilig
steunstuk en exacte resultaten.

De uitfrezing voor de kookplaat werd gefreesd met
bovenfrees OF 2200, de multifreessjabloon MFS 700 plus
kantelbeveiliging en de spiraalgroeffrees schacht
12 D 12/27 mm.

Productoverzicht en bestelnummers vanaf pagina 34
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Perfecte hoeken en randen.
Of waarom voor een goede afsluiting niets mag kantelen.

12

Kanten frezen | Intro

Een kant moet altijd een goede afsluiting zijn. Of deze
nu rond of hoekig is. Juist hierovor ontwikkelt Festool
de optimale hulpmiddelen – voor een stabiel steunvlak
en een veilige geleiding van de machine. Hierdoor
wordt het werk in hoge mate vergemakkelijkt en zijn
perfecte resultaten gegarandeerd. Gelijkmatig,
schoon en splintervrij.

www.festool.nl
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Kanten kantelveilig frezen

Kant na kant, snel, zonder vrijkomen van spaanders en zonder
omkantelen. Dit functioneert probleemloos met de spaanvanger
en de brede zool voor de bovenfrees.

14

Kanten frezen | Profileren

De oplossing van Festool

Nauwkeurige randen, zonder omkantelen

Bij het frezen van kanten is het steunstuk voor de bovenfrees met
een normale zool niet ideaal. Dit kan op elk moment kantelen en
de rand beschadigen. Met de brede zool van Festool wordt het
steunstuk vergroot en een veilige geleiding van de bovenfrees
gegarandeerd. Het wordt zonder gereedschap en in slechts enkele
handgrepen omgewisseld met de normale zool van de bovenfrees.

Bijzonder duidelijk wordt het voordeel van de brede zool bij het
diagonaal frezen: de ideaal uitgebalanceerde bovenfrees, die zeer
goed geleid kan worden, is steeds veilig op het werkstuk geplaatst, de rand lukt eenvoudig optimaal. En ook bij het veranderen van richting worden dankzij het bredere steunstuk exacte
resultaten behaald. De freesspaanders worden hierbij via de juiste
spaanvanger afgezogen.

Festool garandeert Ergonomie.
Festool machines worden ontwikkeld voor de
professionele gebruiker. Ze zijn dan ook ontworpen om snel en zonder vermoeidheid te kunnen
werken: Door de optimale gewichtsverdeling en
de ergonomische constructie liggen ze bij elke
werkfase perfect in de hand.

Bij het kantfrezen zijn de bovenfrees OF 2200, een zool
met breed steunstuk, de spaanvanger en twee frezen
gebruikt: Fasefrees ondersnijdend schacht 12 D 66,6/
28 mm, afrond-fasefrees schacht 12 D 39,5/23,5 mm.

Productoverzicht en bestelnummers vanaf pagina 34
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Foutloos kantstukken vlakfrezen

Freessporen op het fineer kosten tijd en geld. Daarom dient men
bij gevoelige materialen zeer voorzichtig te werk te gaan wanneer
kantstukken worden gefreesd. Of u gebruikt een 1,5° freestafel
voor de kantenfrees OFK 700.

16

Kanten frezen | Kantstukken

Vlakfrezen met de 1,5° freestafel

Rechte hoek met 0° freestafel

Voor het vlakfrezen van kantstukken op gefineerde oppervlakken
en uitsteeksels aan randen is een kantenfrees met een 1,5°
schuine freestafel de ideale keuze. De kantenfrees staat in een
hoek van 1,5° t.o.v. het werkstuk. Dit haast onzichtbare technische
voordeel voorkomt dat het oppervlak wordt aangefreesd.

Bij werkstukken die gefineerd of geplastificeerd worden, moet het
kantstuk exact rechthoekig ten opzichte van het vlak worden
gefreesd. Hiervoor kan de kantenfrees met een 0° freestafel
worden uitgerust die zonder gereedschap kan worden ingezet. Nu
bevindt de kantenfrees zich stabiel en in een perfecte rechte hoek
ten opzichte van het vlak.

De 1,5° tafel hoort standaard bij de Festool kantenfrees OFK 700.

Bij beide freestafels worden de spaanders via een afzuigkap van
boven afgezogen.

1,5° freestafel voor gefineerde

0° freestafel voor onbehandelde

oppervlakken

oppervlakken

Festool gaat voor Innovatie.
Speciale taken vragen om innovatieve oplossingen. Hieruit ontstaan bij Festool baanbrekende
ontwikkelingen die het werk sneller, preciezer en
eenvoudiger maken – zoals de 1,5° freestafel
voor de Festool kantenfrezen.

De ladenkast is met een kantenfrees OFK 700 met 1,5°
freestafel en cilinderfrees D 19 mm bewerkt.
0,2

0
0,8

0,4

0°

0,6

1,5°
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Kantstukken van massief hout met grote radii

Kantstukken van massief hout tot 28 mm breedte worden met een
combinatie van bovenfrees en accessoires voor kantstukken van
massief hout snel en veilig gefreesd.

18

Kanten frezen | Kantstukken van massief hout

De oplossing van Festool

Veilige bewerking van randen

Kantstukken van massief hout tot 28 mm dikte kunnnen dankzij de
omlijm-accessoires met de handzame bovenfrees OF 1010 worden
vlakgefreesd. Met de fijninstelling is een precisie in 1/10 mm
stappen mogelijk. De omlijm-sets worden in een paar handgrepen
gemonteerd, dit is vooral van groot belang bij eenmalige
werkzaamheden.

De tijdbesparende accessoire-oplossing voor het frezen van
kantstukken van massief hout is de kleine en handige omlijm-set.
De grote steunvlakken van de omlijmplaat en de zool van de
bovenfrees zorgen voor een hoge stabiliteit en snelheid bij het
frezen. De Resitex-lagen voorkomen hierbij dat er krassen op het
oppervlak en de rand komen.

Festool houdt van snelheid.
Accessoires van Festool maken het werk gemakkelijker en vooral sneller. Want waar tot nu toe
andere machines werden gebruikt, kan met
behulp van de omlijm-set ook een handzame
bovenfrees worden ingezet.

Voor deze eettafel werden een bovenfrees OF 1010, de
Festool omlijm-accessoires en een groeffrees schacht 8
D 18/30 mm gebruikt.

Productoverzicht en bestelnummers vanaf pagina 34
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Deurafdichtingen frezen

Groeven voor automatische deurafdichtingen, beveiligingsbeslagen, kantschuiven en slotplaten worden met de praktische
freeshulp snel en eenvoudig gefreesd.

20

Kanten frezen | Groeven maken in deuren

De oplossing van Festool

Freeshulp voor smalle kanten

Voor het aanbrengen van groeven in deuren worden vaak nog
stationaire frezen gebruikt. Met de Festool freeshulp en de
bovenfrees kan het werk op locatie worden uitgevoerd en het
resultaat doet niet onder voor dat van stationaire frezen. En
dankzij de integreerbare afzuiging blijft de omgeving hierbij ook
vrij van houtstof.

De freeshulp van acrylglas wordt in enkele handgrepen gemonteerd en op de kant ingesteld. De frees kantelt niet om en wordt
veilig langs de smalle deurkant geleid. Doordat u vrij zicht heeft op
het werkstuk kan worden gecontroleerd of de bovenfrees altijd
juist tegen de kant aanligt. De deur moet er alleen nog goed
opgelegd en de stofafzuiging op de freeshulp aangesloten
worden.

Festool investeert in gezondheid.
Een schone werkplaats zorgt voor een vrij zicht
en tegelijkertijd voor schone lucht. Met de
efficiënte afzuigsystemen van Festool blijft de
werkomgeving vrij van gezondheidsbedreigende
spaanders en stoffen. En bij het werken op locatie
is ook de klant hier blij mee.

Bij het infrezen van de groef, voor de geluidsisolatie, is
de OF 2200 de freeshulp.

Productoverzicht en bestelnummers vanaf pagina 4
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Oppervlakken met diepgang.
Of waarom de bovenfrees altijd op de juiste plaats begint.

22

Vlakken frezen | Intro

Het exact positioneren van groeven en gatenrijen in
een vlak is een kunst. Omdat hierbij de hoogste eisen
worden gesteld aan precisie en vakbekwaamheid.
Eenvoudiger is het om gebruik te maken van de juiste
accessoires. Deze maken het werk gemakkelijker. En
het resultaat is perfect.

www.festool.nl
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Trapbomen maatzuiver frezen

Veel treden, een stijgingshoek: Trapbomen kunnen zeer snel en
precies worden vervaardigd met een bovenfrees en de multifreessjabloon MFS.

24

Vlakken frezen | Trapbomen

De oplossing van Festool

Maatzuiver en instelbaar

Gewoonlijk moeten bij het frezen van trapbomen de stijgingshoek,
de trededikte en tredelengte steeds opnieuw worden ingesteld.
Met de multifreessjabloon gaat het eenvoudiger en efficiënter: Zijn
de tastmaat en hoekaanslag eenmaal ingesteld, dan kunnen de
trapbomen zonder opnieuw in te stellen in het vlak worden
gefreesd.

De tijd die bij de multifreessjabloon aan het instellen wordt
besteed is minimaal, want de bijbehorende hoekaanslag wordt
voor het herhaaldelijk opleggen van de sjabloon op de trapboom
slechts één keer ingesteld. Samen met de liniaal op de MFS en de
veilige fixeermogelijkheid op het werkstuk wordt het systematisch
en veilig frezen van een gelijke stijgingshoek, trededikte en
tredelengte vergemakkelijkt.

Festool werkt in systeem.
Voor elke taak is er een ideale machine. En voor
elke machine zijn er ideale accessoires – van
geschikte frezen, de veelzijdige multifreessjabloon, de werkplaatssjabloon en de omlijm-set
tot de perfecte spanenafzuiging. Want Festool
denkt altijd in systeem.

Voor de trapbomen werd gebruik gemaakt van: De
bovenfrees OF 2200, de multifreessjabloon MFS 700,
2 hoekaanslagen, 2 snelspanklemmen met eenhand
bediening en de groeffrees schacht 12 D 12/27 mm.

Productoverzicht en bestelnummers vanaf pagina 34
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Gatenrijen en groeven snel en precies frezen

Kasten en stellingen bieden door flexibele gatenrijen veel ruimte
voor individuele vorrmgevingsideeën van de klant. Met de gatenrijgeleiderail van Festool worden ze heel precies gefreesd.

26

Vlakken frezen | Gatenrijen en groeven

Exacte gatenrijen met de geleiderail

Recht frezen in vlakken: De geleiderail

Gatenrijen moeten in afstand en parallelliteit absoluut overeenstemmen. Om hierbij tijd te besparen wordt de gatenrij-geleiderail
ingezet. Deze beschikt over een gatenrij met 32 mm raster,
waarlangs de bovenfrees met de gatenrij-adapter wordt geleid.
Dankzij de uitgekiende kanteltechniek kan met de aanslagbout
snel en gefaseerd naar het volgende gat worden overgegaan.
Gatenrijen zijn zo zeer eenvoudig te kopiëren.

Voor het frezen van een groef in een vlakke achterwand is de
geleiderail geknipt – of het nu met of zonder gatenrij is. Met de
geleiderail-adapter kan de bovenfrees parallel en precies ten
opzichte van de rail geleid worden. Geleiderails van uiteenlopende
lengtes kunnen met elkaar verbonden, op het werkstuk gelegd en
vastgeklemd worden. Zo kan parallel of schuin ten opzichte van de
buitenkant gefreesd worden.

Festool vergroot de flexibiliteit.
Het Festool FS geleidesysteem maakt flexibel.
Want er kan ook in vlakken nauwkeurig mee
gefreesd en naar believen gedupliceerd worden –
of het nu gaat om gatenrijen of groeven. En door
de slipvaste en beschermende rubberen stroken
aan de onderzijde van de aluminium geleiderail
kan op elk oppervlak gefreesd worden.

De gatenrijen en groef in de achterwand worden met het
volgende gereedschap gefreesd: Bovenfrees OF 1010,
gatenrij-geleiderail, gatenrij-boorset, geleiderail met
geleiderail-adapter, groeffrees schacht 8 D 8/20 mm.

Productoverzicht en bestelnummers vanaf pagina 34
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Past voor de eeuwigheid.
Of waarom schoonheid en functionaliteit zo goed samengaan.

28

Maatzuiver samenvoegen | Intro

Een verbinding moet verbinden. Twee delen – zo lang
en zuiver mogelijk. Mooi, wanneer de verbinding dan
als eenvoudige aansluiting van twee platen functioneert of zelfs als verfraaiing van een meubelstuk kan
werken. Hoofdzaak, hij houdt. Het liefst voor eeuwig.

www.festool.nl
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Klassieke houtverbindingen

Klassieke houtverbindingen in hun mooiste vorm – snel en
eenvoudig met de verschillende accessoire-sjablonen van Festool.

30

Maatzuiver samenvoegen | Klassieke houtverbindingen

De oplossing van Festool

Het systeem voor perfecte verbindingen.

Het frezen van zwaluwstaartverbindingen kan lastig handwerk
zijn. Of het kan snel en eenvoudig gaan – met het verbindings
systeem VS 600. Want hier zijn bovenfrees, sjabloon en kopieerring voor exacte resultaten ideaal op elkaar afgestemd.

Met de sjablonen van de VS 600 worden zwaluwstaartverbindingen
of lipverbindingen snel en maatzuiver gefreesd – bij een werkbreedte van max. 650 mm. De sjablonen kunnen moeiteloos
worden gewisseld. En wanneer er meerdere werkstukken na
elkaar gefreesd moeten worden, kan de sjabloon eenvoudig
omhooggeklapt worden om het werkstuk te verwijderen. Zonder
hem te demonteren. Ook het gelijktijdige maken van bodem en
zijkanten is met het gepatenteerde zwenksegment mogelijk.

Er zijn 4 aparte sjabloontypes voor 7 verschillende staartgroottes:

Halfverdekte
zwaluwstaart-verbinding

Lipverbinding

Open zwaluwstaart-verbinding

Klassieke deuvelverbinding

Bij deze verbindingen is met de bovenfrees OF 1010, de
grondeenheid van de VS 600 en de verschillende
sjablonen met een passende zwaluwstaartfrees of
spiraalgroeffrees schacht 8 gewerkt.

www.festool.nl
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Geprofileerde platen maatzuiver verbinden

Veeleisende verbindingen zijn er overal – in de keuken, het bad of
de eetkamer. Dat zij zonder noemenswaardige kosten en moeite
maatzuiver lukken, daarvoor zorgt de freessjabloon APS.

32

Maatzuiver samenvoegen | Werkplaten

De oplossing van Festool

Maatzuiver verbinden.

Afgeronde of geprofileerde houten platen in een hoek van 90°
verbinden is moeilijk. Eenvoudiger gaat het met de werkplaatsjabloon APS, want hiermee zijn vlakke verbindingen gegarandeerd.
Een goed vastgemaakte sjabloon geeft nauwkeurige resultaten –
ook bij meerdere freesgangen in dezelfde groef. De freessjabloon
kan bij het profiel zo verschoven worden, dat ook werkplaten met
een diepte tot 900 mm kunnen worden verbonden.

Het gebruik van de werkplaatsjabloon is uiterst eenvoudig: Als
fixeerbasis dient een profiel van de multifreessjabloon MFS. Aan
de lange kant hiervan wordt de APS afgesteld of – afhankelijk van
de plaatdiepte – verschoven. Voor het infrezen van het in de handel
gebruikelijke verbindingsbeslag aan de onderzijde van de plaat
dienen de beide sleutelgat-sjablonen.

Festool ontwikkelt voor de praktijk.
Alle oplossingen van Festool worden vanuit de
praktijk ontwikkeld – en door professionele
gebruikers in de praktijk getest. Zo ontstaat op
maat gesneden freesgereedschap met praktische
accessoires voor het dagelijkse werk – zoals de
werkplaatsjabloon, waarmee afgeronde en
geprofileerde houten platen exact verbonden
worden.

Voor de verbinding van de platen zijn de Festool
bovenfrees OF 1400, de freessjabloon APS en de
groeffrees schacht 12 D 14/45 mm ingezet.
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Alles voor kanten,
bochten en vlakken.
Machines en accessoires in één
oogopslag:

Vormen frezen
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De bestelnummers voor de te gebruiken
accessoires vindt u buiten op de klep. Voor
een betere oriëntatie hebben wij aan ieder
accessoire een nummer toegekend.

m

De perfecte accessoires maken de frezen
van Festool extreem variabel. Welke
accessoires voor een bepaald werk het
meest geschikt zijn, is in één opslag te
zien.

Nr

1–4

Bovenfrees OF 1010

27 Groeffrees

28 Groeffrees

27 of 28 met 29–
Groeffrees
27 Groeffrees

28 Groeffrees

24 Profileer-,
27 of 28 met 29– fase- of afrondGroeffrees
frees

Bovenfrees OF 1400

27 Groeffrees

28 Groeffrees

27 of 28 met 29–
Groeffrees
27 Groeffrees

28 Groeffrees

25 Profileer-,
27 of 28 met 29– fase- of afrondGroeffrees
frees

28 Groeffrees

27 of 28 met 29–
Groeffrees
27 Groeffrees

28 Groeffrees

26 Profileer-,
27 of 28 met 29– fase- of afrondGroeffrees
frees

5

6–7

Bovenfrees OF 2200

27 Groeffrees

8–9

Profileer-, fase- of
afrondfrees

Kantenfrees OFK 500

10

Snel en eenvoudig naar de gewenste freesset
Bijvoorbeeld: Radius frezen Ø 40–1200 mm
Profileer-, fase- of
afrondfrees

Kantenfrees OFK 700

Bovenfrees OF 2200
nr. 6

11–12

Multifreessjabloon MFS 400
nr. 28

Groeffrees*

Profileer-, fase- of
afrondfrees

Kantenfrees MFK 700
* Het volledige freesprogramma vindt u in de Festool hoofdcatalogus, bij de vakhandel of op www.festool.nl.
Of vraag via internet de praktische freeswaaier aan.
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Kanten frezen

Mobiele stofafzuigers – voor
een vrij zicht en schoon
werken.
19, 20, 21 Groeffrees

19, 20, 21 Groeffrees

22 Groeffrees

26, 27, eventueel
29–33 Groeffrees

22 Groeffrees

26, 27, eventueel
29–33 Groeffrees

22 Groeffrees

26, 27, eventueel
29–33 Groeffrees

17, 18

13, 16 of 17
Groeffrees

SZO 14 = 37, 38,
39, 49, 50
SZO 20 = 37, 40,
41, 52, 53

17, 18

14, 16 of 17
Groeffrees

34, 35 of 36

SZO 14 = 37, 38,
39, 49, 50
SZO 20 = 37, 40,
41, 52, 53

15, 16 of 17
Groeffrees

34, 35 of 36

SZ 14 = 37, 42,
43, 44
SZ 20 = 37, 45,
46, 47

FZ 6 = 37, 48,
49, 50
FZ 10 = 37, 51,
52, 53

37, 54 Deuvelboor

SZ 14 = 37, 42,
43, 44
SZ 20 = 37, 45,
46, 47

FZ 6 = 37, 48,
49, 50
FZ 10 = 37, 51,
52, 53

37, 54 Deuvelboor

Bij werkzaamheden met boven- en
kantenfrezen raadt Festool het
gebruik van een mobiele stofafzuiger
aan. Zo is het zicht op het werkstuk
optimaal, de werkplaats blijft schoon
en de gezondheid wordt beschermd.

Freeswaaier – het complete
freessysteem van Festool.
In dit overzicht wordt voor de eerste
keer het complete freessysteem van
Festool samengevat – van de freesmachines tot alle boven- en kantenfrezen met speciale accessoires.
Dit naslagwerk is overal in de
vakhandel verkrijgbaar. Of via het
internet.

56 Kantenfrees

55 Kantenfrees

56 Kantenfrees

55 Kantenfrees

Meer informatie via www.festool.nl

Boven- en kantenfrezen –

Bij de leveringsomvang van de boven- en kantenfrezen zijn alle onderdelen voor het directe gebruik van de machine inbegrepen.

Nr.

Technische gegevens

Toelichting/Afmetingen

1

OF 1010 EBQ-set

met geleiderail FS 800/2, in systainer SYS 3

Bestelnr.
574234

2

OF 1010 EBQ-Plus

in systainer SYS 3

574233

3

OF 1010 EBQ

in doos

574175

4

OF 1010 Q

in doos

574188

5

OF 1400 EBQ-Plus

in systainer SYS 4

574243

6

OF 2200 EB-Plus

in systainer SYS 4

574260

7

OF 2200 EB-set

zoals 574260 met accessoire-Systainer SYS 2

574298

8

OFK 500-Plus

in systainer SYS 2

574180

9

OFK 500 Q

in doos

574184

10

OFK 700-Plus

in systainer SYS 2

574200

11

MFK 700 EQ-set

extra voorzien van freestafel 1,5° met afzuigkap, in systainer SYS 2

574284

12

MFK 700 EQ-Plus

in systainer SYS 2

574414

Gereedschap voor het beste resultaat

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen

Accessoires bovenfrezen –
Bij de leveringsomvang van de accessoires zijn alle onderdelen inbegrepen die voor het directe gebruik van de machine noodzakelijk zijn. Met behulp van de
nummering in het machine-/accessoire-overzicht wordt aangegeven welke accessoires er gebruikt kunnen worden.
Nr.

Product

Bestelnr.

geschikt voor

13

Geleideaanslag voor gebruik met het geleidesysteem FS, met afsteunpoot

488752

OF 1010

14

Geleidingsaanslag

492601

OF 1400

Geleidingsaanslag

494681

OF 2200

plus 2 geleidingsstangen extra

495247

15
16

Geleiderails zijn beschikbaar in een lengte van 800 mm tot 5000 mm

17

Geleiderail met gatenrij, lengte 1080 mm

491621

voor alle Festool
bovenfrezen
OF 1010, OF 1400

18

Gatenrij-boor-set inclusief frezen, in systainer SYS 1

583291

OF 1010, OF 1400

19

Omlijmplaat

486058

OF 1010

20

Hoekarm

486052

OF 1010

21

Bescherming tegen stof en spaanders

486242

22

Freeshulp

495246

OF 1010
voor alle Festool
bovenfrezen

23

Accessoire-Systainer OF compleet loopzool- en aanslagassortiment, in systainer SYS 2 2200, metrisch

495248

OF 2200

24

Loopzool met breed steunstuk OF 1010

493139

OF 1010

25

Loopzool met breed steunstuk OF 1400

493233

OF 1400

26

Loopzool met breed steunstuk OF 2200

494682

OF 2200

27

Multifreessjabloon MFS 400

492610

OF 1400, OF 2200

28

Multifreessjabloon MFS 700

492611

OF 1400, OF 2200

Verlengprofielen, telkens 2x met schaalaanduiding
200 mm

492722

MFS 400/700

30

400 mm

492723

MFS 400/700

31

700 mm

492724

MFS 400/700

32

1000 mm

492725

MFS 400/700

33

2000 mm zonder schaalaanduiding

492726

MFS 400/700

34

Werkplaatsjabloon APS 900 voor freesdiameter 14 mm en kopieerring 30 mm hoekverbindingssjabloon

492727

OF 1400, OF 2200

35

Keermes-groeffrees HW schacht 12 mm

491110

OF 1400, OF 2200

36

Groeffrees HW schacht 12 mm

491089

OF 1400, OF 2200

37

VS 600 grondeenheid voor de sjablonen

488876

OF 1010, OF 1400

38

Open zwaluwstaart-sjabloon SZO 14, staartgrootte 14 mm

491152

OF 1010, OF 1400*

39

Zwaluwstaartfrees HW schacht 8 mm, D 14,3, 10°

491164

OF 1010, OF 1400*

40

Open zwaluwstaart-sjabloon SZO 20, staartgrootte 20 mm

491153

OF 1010, OF 1400*

41

Zwaluwstaartfrees HW schacht 8 mm, D 20, 10°

491165

OF 1010, OF 1400*

42

Halfverdekte zwaluwstaartverbindingssjabloon SZ 14, staartgrootte 14 mm

488877

OF 1010, OF 1400*

43

Zwaluwstaartfrees HS schacht 8 mm, D 14,3, 15°

490991

OF 1010, OF 1400*

44

Zwaluwstaartfrees HW schacht 8 mm, D 14,3, 15°

490992

OF 1010, OF 1400*

45

Halfverdekte zwaluwstaartverbindingssjabloon SZ 20, staartgrootte 20 mm

488878

OF 1010, OF 1400*

46

Zwaluwstaartfrees HS schacht 8 mm, D 20, 15°

490995

OF 1010, OF 1400*

47

Zwaluwstaartfrees HW schacht 8 mm, D 20, 15°

490996

OF 1010, OF 1400*

48

Lipverbindingssjabloon FZ 6, staartgrootte 6 mm

488879

OF 1010, OF 1400*

49

Spiraalgroeffrees HS schacht 8 mm, D 6

490944

OF 1010, OF 1400*

50

Spiraalgroeffrees HW schacht 8 mm, D 6

490978

OF 1010, OF 1400*

51

Lipverbindingssjabloon FZ 10, staartgrootte 10 mm

488880

OF 1010, OF 1400*

52

Spiraalgroeffrees HS schacht 8 mm, D 10

490946

OF 1010, OF 1400*

53

Spiraalgroeffrees HW schacht 8 mm, D 10

490980

OF 1010, OF 1400*

54

Verbindingssysteem deuvelunit met 32 mm raster

488881
OF 1010, OF 1400*
*met speciale kopieerringen

Technische gegevens
55
56

Freestafel 1,5°
Freestafel 0°

Tooltechnic Systems BV
Divisie Festool
Coenecoop 715
2741 PW Waddinxveen
Telefoon: 0182-621940
Telefax: 0182-621949
E-Mail: info-nl@tts-festool.com

MFS 400/700

29

Accessoires kantenfrezen

vertegenwoordigd door:

Bestelnr.

hoort bij

495165
491427

OFK 700, MFK 700
OFK 700, MFK 700

Het volledige freesprogramma vindt u in de Festool hoofdcatalogus, bij de vakhandel of op www.festool.nl.
Of vraag via internet de praktische freeswaaier aan.

www.festool.nl

Dealer

Festool
Geldig vanaf juli 2008

Art-nr. 59697 NL

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan geen enkele afbeelding
kunnen rechten worden ontleend. Vervaardigd voor TTS Tooltechnic
Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen, 07/2008.

