
1/3

524/01

524/02

Fräsa utskärning med  
multifrässchablonen MFS

Beskrivning

Utskärningar tillverkar man enkelt med multifrässchablonen MFS 400 eller  
MFS 700. Den juster- och utbyggbara schablonprincipen gör det möjligt att 
steglöst tillverka olika utskärningar och cirklar. 

I detta exempel beskrivs tillverkningen av ett ventilationsgaller.

Nödvändig utrustning

Utrustning Art.nr

Multifrässchablon MFS 400 
eller multifrässchablon MFS 700

492610
492611

Handöverfräs OF 1400 
eller handöverfräs OF 2200

* 
*

Notfräs D 14 mm 491089

Kopierring Ø30 mm  
(ingår i leveransen av OF 1400 och OF 2200)
2 enhandstvingar FS-HZ 
eller 2 skruvtvingar FSZ

491594
489570

Mobil dammsugare i CT-serien *  

* Beställningsnumret finns i huvudkatalogen från Festool och på hemsidan.
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Förbereda/ställa in

Först fastställs storleken på ventilationsgallret. För detta rekommenderas 
följande tillvägagångssätt:

Multifrässchablonen ställs in enklast genom att man hela tiden bara  •
lossar och fäster de motliggande skruvarna (1 eller 2). På detta sätt kan 
frässchablonen alltid bara flyttas i en riktning.

Ställ in skänklarna så, att ventilationsgallret kan skjutas in exakt i  •
ramen.

Sedan kan man läsa av motsvarande längd och bredd på skalan på  •
aluminiumprofilen.

Därefter markerar man ventilationsgallrets position inklusive arbetsmån på 
arbetsobjektet.

Beräkning av överföringsmåttet

För att beräkna öveföringsmåttet, måste måttet på ventilationsgallret  
(längd och bredd) adderas till kopierring-Ø – fräs-Ø.
 
Exempel på inställning:

Beräkning:
Ventilationsgaller längd 500 mm, bredd 60 mm
Kopierring-Ø 30 mm – fräs-Ø 20 mm = arbetsmån 10 mm

Inställning MFS:
Ventilationsgaller 
Längd 500 mm + 10 mm = inställnings-/överföringsmått 510 mm
Bredd 60 mm + 10 mm = inställnings-/överföringsmått 70 mm

Ställa in

Ställ in beräknat inställningsmått på MFS. Öppna därefter, enligt tidigare  •
beskrivning, de två diagonalt motliggande låsskruvarna (bild 524/03), 
ställ in önskad bredd och dra åt igen.

Med de andra två diagonalt motliggande låsskruvarna ställs längdmåttet  •
in på samma sätt.
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Vårt användningsexempel är en rekommendation som har utarbetats vid praktisk an-
vändning. 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

Placera multifrässchablonen på arbetsobjektet och justera den mot  •
markeringarna.

OBS!
Sätt alltid fast multifrässchablonen med tvingar före fräsningen.

På handöverfräsen ska sedan kopierringen, fräsen och utsugsanord- •
ningen monteras enligt anvisningen. 
Ställ in fräsdjupet via revolveranslaget. •
Ställ in varvtalssteg 6. •
Starta maskinen och sänk ner den till arbetsobjektet vid revolveranslaget  •
med det första, inställda fräsdjupet (bild 524/04).
För maskinen med kopierringen med motrotation utmed multifrässcha- •
blonen fram till startpunkten.

Fräs igenom i arbetsobjektet i 2–3 arbetsmoment (bild 524/05).

Tips:   Vid större utskärningar (bild 524/07) kan handöverfräsen tippa. 
Detta förhindras med tippskyddet (bild 524/06) som ingår i leveransen 
av multifrässchablonen. Sätt då bara i den befintliga kopierringen  
i motsvarande spår i tippskyddet.


