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Fräsa segmentbåge med  
multifrässchablonen MFS

Beskrivning

Med multifrässchablonen MFS och handöverfräsen OF 1400 eller OF 2200 
från Festool kan man tillverka cirkel- och segmentbågar.

Detta användningsexempel beskriver tillverkningen av en rund, 400 mm 
djup bänkskiva av Multiplex. Bänkskivans utgångsmått är kvadratiskt med 
utgångsmåttet 150 x 150 cm.
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Nödvändig utrustning

Utrustning Art.nr

Multifrässchablon MFS 400 (bild 528/02) eller 
multifrässchablon MFS 700

492610 
492611

Förlängningsprofil MFS VP 2000 med längsförbindning (bild 528/03) 492726

Handöverfräs OF 1400 (bild 528/04) eller  
handöverfräs OF 2200 (bild 528/05)

* 
*

Kopierringfäste (ingår i leveransen av multifrässchablonen)

Centreringsdorn (ingår i leveransen av multifrässchablonen)

Kopierring Ø 30 mm  
(ingår i leveransen av OF 1400 och OF 2200) 

Notfräs D 16 mm 491091

Skruvtvingar FSZ 489570

Sänksåg TS 55 *

Skruvdragare, t ex T 12+3 /T 15+3 *

Mobil dammsugare i CT-serien *

Övriga tillbehör
• 8 mm borr med centreringsspets
• dubbelsidig tejp (tillval)
• stabilt arbetsunderlag, t ex multifunktionsbord MFT

492517

495315

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

För en segmentbåge finns det ingen direkt medelpunkt som vid en cirkel. 
Därför måste hela segmentbågen markeras, för att man ska kunna  
bestämma den utanförliggande mittpunkten.

Markera mittlinjen på arbetsobjektet. •
Markera ytterradien på mittlinjen och därefter innerradien. •
Avverka till önskad båglängd från mitten lika långt åt höger och vänster  •
(streckade linjen).
Montera multifrässchablonen enligt anvisningen. I detta fall förbinds  •
förlängningsprofilen MFS VP 2000 med två korta MFS VP 200- eller  
VP 400-profiler. 
Ställ in kopierringfästet så, att det kan förskjutas fritt utmed hela  •
längden på MFS-spåret. Detta är viktigt för att fästet ska kunna för-
skjutas snabbt och exakt. Skjut nu kopierringfästet i ett hörn, skjut ihop 
MFS-profilen och fixera med fästskruven. Flytta därefter kopierringfästet 
till det andra hörnet, dra åt fästskruven på multifrässchablonen och 
kontrollera att kopierringfästet är rörligt.
Skjut in och fixera centreringsdornen i det innersta spåret på   •
MFS VP 2000.
Markera 8 mm-hålet för centreringsdornen på mittlinjen på   •
arbetsobjektet.
Borra 8 mm-hålet i skivan (bild 528/06). •
Spänn fast frässtålet i handöverfräsen (minst 2/3 av skaftet måste   •
sitta i spännhylsan).
Sätt i kopierringen i handöverfräsen. •
Ställ in maximalt fräsdjup och fixera med hjälp av djupanslaget.  •

Tips:  Med hjälp av multifrässchablonen kan man markera  
segmentbågens konturer (bild 528/07).

Ställa in multifrässchablonen

Sätt i multifrässchablonen med centreringsdornen i borrhålet på skivan. •
Lossa kopierringfästet, sätt i handöverfräsen i kopierringfästet och kör  •
fram till ytterradiens markering.
Sätt på fräsen på arbetsobjektets yta. •
Justera nu skärningens centrifugalradie till markeringen genom att vrida  •
fräsen för hand. Upprepa samma steg för fräsningen av innerradien. 
Fixera kopierringfästet genom att dra åt låsskruven. •
Montera utsugsanordningen på handöverfräsen och sätt fast sugslangen. •

Tips:  För att man inte ska fräsa i multifunktionsbordet eller underkon-
struktionen används ett underlägg under arbetsobjektet på 3 till  
4 ställen. Detta förhindrar att arbetsobjektet tippar ner på under-
laget.
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Vårt användningsexempel är en rekommendation utarbetats vid praktisk användning. 
De olika ramvillkoren är dock inget som vi kan påverka. Därför frånskriver vi oss all 
garanti. Därför frånskriver vi oss all garanti. Följ alltid medföljande säkerhetsanvis-
ningar för produkten samt bruksanvisningen.

www.festool.se

Tillvägagångssätt

Spänn fast arbetsobjektet på multifunktionsbordet med skruvtvingarna. •
Sänk ner det vid första fräsdjupet (i Multiplex max 5 – 8 mm per fräsning)  •
vid segmentbågens kant.
Fräs segmentbågens kontur medurs. •
Fräs nu ut segmentbågen i flera steg (större fräsdjup). •
Efter det att ytterradien har frästs, ställer man in innerradien enligt  •
beskrivningen under punkten "Ställa in multifrässchablonen".
Fräs innerradien enligt beskrivningen. •

När fräsningen är avslutad kan segmentbågen sågas av på längden  
med hjälp av sänksågen TS 55.

Tillvägagångssätt sågning:

Justera styrskenan mot markeringen och spänn åt. •
Ställ in sågdjupet på TS 55 via djupanslaget.  •
Välj varvtalssteg 6. •
Såga av segmentbågen vid markeringen. •
Upprepa på andra sidan enligt beskrivningen. •

OBS!  Sågbladet får inte komma i kontakt med arbetsobjektet vid  
nedsänkningen pga rekylrisken.
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