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Beskrivning

Förutom de klassiska dörrkonstruktionerna, som man kan tillverka snabbt 
och enkelt med avplattnings- och kontraprofilfräsar, kan man också pro-
filfräsa limträskivor och på så sätt ge ett intryck av att det rör sig om en 
kontraprofilkonstruktion. Det är ett bra sätt för möbelsnickaren att få enkla 
material som limträskivor att framstå som lite exklusivare, för att utforma 
möbelfronter för t ex kök eller väggskåp.
För att framställa sådana profiler måste man utföra tre olika arbetsmoment. 
Under första arbetsmomentet fräser man i vertikal riktning och under andra 
arbetsmomentet i horisontal riktning. Under det tredje arbetsmomentet 
avrundar man ytterkanterna.
Vill man bara ha vertikala fräsningar, utgår naturligtvis det andra arbetsmo-
mentet.
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B
Maskiner/tillbehör

Grundutrustning:

Benämning Art.nr

Handöverfräs (Festool OF 1010) *

*Beställningsnumret finns i huvudkatalogen från Festool och på hemsidan.

För att genomföra arbetet behöver man: 

Profilfräs med kullager (art.nr 491137) och profilfräs (art.nr 491137) •
Längdstopp •
Multifunktionsbord MFT (tillval) •
Spännelement eller spänntvingar (tillval) •
Som utsugsanordning behöver man en Cleantec-dammsugare   •
CT 11 – CT 55.

Vid tillverkningen av sådana dekorationselement krävs två fräsar. 

Den ena är en avrundningsfräs med kullager och en radie på 6 mm  
(NL = 14 mm, D = 42 mm).

Den andra är en profilfräs med två olika radier, R1 = 6 mm och R2 = 12 mm 
(NL = 13 mm, D = 42 mm).

Endast med dessa båda fräsar tillsammans kan man tillverka den här mö-
belfronten. Naturligtvis kan man även använda båda fräsarna separat i olika 
andra sammanhang, vilket gör dem mycket flexibla.
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C
Förbereda/ställa in

Förberedelser inför fräsningen:

Rita ut respektive fräsmittlinje samt dess begränsning för alla fräsningar.
 

Förbered handöverfräsen. Gör så här:
 

Utrusta fräsen med profilfräsen utan styrlager. Frässkaftet ska stickas in  •
minst 2,5 cm i chucken, för att fräsen ska sitta säkert.
Montera på rälsanslaget på handöverfräsen, för att denna ska kunna  •
manövreras på styrskenan.
Placera OF 1010 på styrskenan för att ställas in.  •
Ställ in varvtalssteget i enlighet med träslaget, frästypen och fräsdia- •
metern (värdena för inställningarna framgår av tabellen i bruksanvis-
ningen).

 
 
 

Spänn fast arbetsobjektet på multifunktionsbordet med hjälp av spän- •
nelementen eller spänntvingarna, så att man först kan bearbeta en av de 
vertikala linjerna. Avståndet x för den markerade linjen fram till kanten av 
styrskenan är beroende av fräsdiametern och beräknas enligt följande:  
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Ställ in ett fräsdjup på 8 mm för profilfräsen. Inställningen av fräsdjupet  •
förklaras inte här i detalj. Den finns i bruksanvisningen.
Ställ in fräsens avstånd i förhållande till skenan. Här använder man sig  •
av de utritade linjerna och skårorna i fräsbordet, vilka markerar exakt 
mitten av fräsen.

För en 42 mm profilfräs ger detta ett avstånd på 23 mm.

FräsdiameterFräsdiameter
mm + 2 mm
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Manövrera nu fräsen till fräsningens första begränsningslinje och sätt  •
ett längdstopp där. Kör maskinen till slutet av fräsningen och placera där 
det andra längdstoppet. Med hjälp av de dessförinnan utritade begräns-
ningslinjerna och millimeterindikeringen på stödet kan man göra denna 
inställning mycket exakt. 
Ställ in djupanslaget på 8 mm. •
Vid vertikala fräsningar behövs inga längdstopp. •

 
 

För det tredje arbetsmomentet, avrundningen av arbetsobjektets ytter- •
kanter, ska man spänna in avrundningsfräsen med styrlager i fräsen. 
För detta arbetsmoment spänns arbetsobjektet fast på multifunktions- •
bordet så, att två kanter är åtkomliga. Bearbeta alltid sidorna med 
ändträ först, så att en exakt fräsbild uppstår överallt.
Vid djupinställningen av fräsen kan man placera styrlagrets skruv på  •
arbetsobjektet och använda den för nollinställningen. Ställ sedan in ett 
fräsdjup på 18 mm. 

E
Tillvägagångssätt

Fräsningen utförs så här:

Placera handöverfräsen korrekt på skenan. •
Koppla till fräsen och sänk ner den i arbetsobjektet. Man ska alltid kon- •
trollera att fräsen inte vidrör arbetsobjektet när den kopplas till, för att 
fräsen ska kunna starta fritt. 
Kör med fräsen utmed skenan och se till att det inte går för långsamt så  •
att materialet får brännmärken.
I slutet av fräsningen kör man ut fräsen ur arbetsobjektet och kopplar  •
sedan ifrån den.
Först när fräsen står helt stilla tar man av den från skenan. •
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Vårt användningsexempel är en rekommendation som utarbetats vid praktisk använd-
ning. De olika ramvillkoren är dock inget som vi kan påverka. Därför frånskriver vi oss 
all garanti. Inga rättsliga anspråk kan av dessa skäl ställas gentemot Festool. Följ 
alltid säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen som medföljer varje produkt.

www.festool.com
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Om de vertikala fräsningarna är genomgående, behöver man inte några 
längdstopp. Man kör helt enkelt ner fräsen i arbetsobjektet och i slutet av 
fräsningen drar man ut den igen. I övrigt gäller samma procedur för de 
vertikala fräsningarna som för de horisontella.

 

Vid avrundning av ytterkanterna bearbetar man först arbetsobjektets  •
ändträ. Därefter bearbetar man arbetsobjektets längsgående sidor. 


