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Bearbeta kanter

Beskrivning

För kantbearbetningen är det extra lätt att nå önskat resultat med den 
lätthanterliga, universellt användbara kantfräsen OFK 500. Denna kantfräs 
har konstruerats speciellt för små radier, fasningar och kantfräsningar. 
Maskinen utmärker sig genom det speciella frässystemet: alla verktyg till 
kantfräsen har samma ytterdiameter. Därigenom har fräsens bordsöppning 
minimerats, vilket förhindrar att fräsen tippar när man fräser i problema-
tiska hörn.
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Nödvändig utrustning

Utrustning Art.nr

Kantfräs OFK 500 *

Avrundningsfräs (bild 225/03) eller 
Fasfräs (bild 225/04)

* 
*

Multifunktionsbord MFT (tillval) 495315
Mobil dammsugare i CT-serien *

*  Beställningsnumret finns i huvudkatalogen från Festool och på hemsidan.

Förbereda/ställa in

Sätt i önskad fräs i OFK 500.  •
Sätt därefter fast utsugskåpan i akrylglas med klämskruven. •

OBS!  
Den fjädrade plastdetaljen (1) används som kullagerbroms och måste  •
sitta på kopierringen. 
Ställ in rätt fräsdjup genom att dra den svarta ringen (2) ovanför   •
fräsbordet. 

Sätt fast arbetsobjektet på ett stabilt underlag, tex multifunktionsbordet 
MFT. Sätt fast arbetsobjektet, så att det kan bearbetas utan problem. För 
detta lämpar sig t ex Festool vakuumspännsystem VAC SYS. Det kan sättas 
fast på MFT med hjälp av en adapterplatta (bild 225/06). 
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Vårt användningsexempel är en rekommendation har utarbetats vid praktisk använd-
ning. De olika ramvillkoren är dock inget som vi kan påverka. Därför frånskriver vi 
oss all garanti. Eventuella rättsanspråk kan därför inte riktas mot Festool. Följ alltid 
medföljande säkerhetsanvisningar för produkten samt bruksanvisningen.

www.festool.se
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Tillvägagångssätt

Starta kantfräsen i närheten av arbetsobjektet.  •
För sedan maskinen till kanten och fräs önskad profil med motrotation. •
Kör jämnt utmed kanten till arbetsstyckes ände och koppla ifrån maski- •
nen igen efter fräsningen av kanten. 

(3) Verktygets rotationsriktning

(4) Matningsriktning

Kantfräsen kan köras horisontellt eller vertikalt mot arbetsobjektet   •
(bild 225 /07 och 225 /08).

Det är viktigt att maskinen alltid ligger an korrekt för att fräsresul-
tatet ska bli jämnt.


