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Hörnfogar på köksbänkar med 
60 cm bredd

Beskrivning

Med frässchablonen APS 900 och en handöverfräs från Festool, t ex  
OF 1400, kan man snabbt och enkelt tillverka hörnfogar på köksbänkar i 
90°. I detta exempel förbinds två bänkskivor, 60 cm breda, som ett hörn  
på 90°. 

APS 900 kan även användas för att fräsa vanliga bänkskivsfogar. Dessa kan 
användas i storlekarna 65 mm och 150 mm. I detta exempel har bänkskivs-
fogar med en storlek på 150 mm använts.

Bänkskivsanordning

Bild 529/03 visar hur bänkskivsfogen som ska bearbetas är uppbyggd. 
Fogen består av längsskiva 1 och 3 samt tvärskiva 2.
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Nödvändig utrustning

Utrustning Art.nr

Bänkskivsschablon APS 900 492727

Förlängningsprofil MFS-VP 200 492722

2 enhandstvingar FS-HZ 491594

Handöverfräs OF 1400 
 eller handöverfräs OF 2200

*
*

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

Spännhylsa SZ-D 8,0 (för skivnotfräs) 492005

Notfräs med vändskär D 14 mm, effektiv längd 45 mm 491110

Skivnotfräs (tex HW D 40x4) 491059

Frässpindel med styrkullager S 8x30 491557

Mobil dammsugare i CT-serien *

*  Beställningsnumret finns i huvudkatalogen från Festool och på hemsidan.

Förbereda/ställa in

Montera ihop APS 900 enligt anvisningen.

Installera maskinen

Montera den vassa vändskärfräsen i handöverfräsen. •
Sätt fast kopierringen. •
Ställ in tre jämna fräsdjup vid revolveranslaget. •
Anslut sugslangen. •
Ställ in varvtalssteg 6 på handöverfräsen. •

Ändfräsning

För att skapa en optimal, splitterfri skarv är det viktigt att ta hänsyn till 
fräsens rotationsriktning. När skäret tränger igenom bänkskivans kant 
uppstår annars splitter på den synliga radiekanten. Därför måste skivorna 
bearbetas från över- och underkanten vid en fog.

Observera: bearbeta först fogänden och därefter långsidorna. På detta 
sätt säkerställs att de inre hörnen alltid är splitterfria. 

Sätt i maskinen i styrspåret för APS. •
Kör fräsen utanför bänkskivan på fullt djup. •
Fräs försiktigt 2 – 3 cm i det snett löpande styrspåret (bild 529/05, pil)  •
utmed schablonen.

Tips:  Med förlängningsprofilen MVS VP 200 kan APS även fixeras utifrån 
radiens kant. Därigenom utgår fastspännningen med en skruvtving 
direkt på APS-profilen (bild 529/06).
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Fräsriktningar

a b

Arbetsyta
upptill

529/10

Fräsriktningar

b a

Arbetsyta
nedtill

Tillvägagångssätt

1. Framställning av fog 1 – 2

Fräsning av långsidan på längsskiva 1

Positionering av APS 900 på längsskiva 1

Lägg längsskiva 1 på undersidan och spänn fast den. •
Lägg på APS på bänkskivans ovansida enligt bild 529/07. •
Stick i fixeringsstift i de tillhörande hålen på schablonen (bild 529/08),  •
positionera på längs- och tvärkanten på arbetsskivan och sätt fast  
med tvingar. 

Fräsprocedur

Fräs änden enligt beskrivningen. •
Fräs hela långsidan i 3 omgångar.  •
Med det förinställda revolveranslaget på handöverfräsen kan man   •
snabbt ställa in de 3 frässtegen. 
Förflytta handöverfräsen i  • fräsriktningen (a).
Slutligen genomförs ytterligare en finfräsning. Flytta då handöverfräsen  •
vid fullt fräsdjup i fräsriktningen (b).

Fräsning av tvärsidan på tvärskiva 2

Positionera APS på bänskivans undersida, för detta vänds APS   •
(bild 529/09).
Stick i fixeringsstift i de tillhörande hålen på schablonen (bild 529/10),  •
positionera på längs- och tvärkanten på arbetsskivan och sätt fast  
med tvingar. 

Fräsprocedur

Lägg tvärskiva 2 på arbetsytan. •
Fräs änden enligt beskrivningen. •
Fräs tvärsidan i 3 omgångar.  •
Med det förinställda revolveranslaget på handöverfräsen kan man   •
snabbt ställa in de 3 frässtegen. 
Förflytta handöverfräsen i  • fräsriktningen (a).
Slutligen genomförs ytterligare en finfräsning. Flytta då handöverfräsen  •
vid fullt fräsdjup i fräsriktningen (b). 
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529/15

1

2. Framställning av fog 2 – 3

Fräsning av långsidan på längsskiva 3

Positionering av APS på längsskiva 3

Lägg längsskiva 3 på ovansidan och spänn fast den. •
Lägg på APS 900 på bänskivans undersida enligt bild 529/11. •
Stick i fixeringsstift i de tillhörande hålen på schablonen (bild 529/12),  •
positionera på längs- och tvärkanten på arbetsskivan och sätt fast  
med tvingar. 

Fräsprocedur

Fräs änden enligt beskrivningen. •
Fräs hela långsidan i 3 omgångar.  •
Med det förinställda revolveranslaget på handöverfräsen kan man   •
snabbt ställa in de 3 frässtegen. 
Förflytta handöverfräsen i  • fräsriktningen (a).
Slutligen genomförs ytterligare en finfräsning. Flytta då handöverfräsen  •
vid fullt fräsdjup i fräsriktningen (b).

Fräsning av tvärsidan på tvärskiva 2

Positionera APS på ovansidan, varvid man vänder APS (bild 529/13). •
Stick i fixeringsstift i de tillhörande hålen på schablonen (bild 529/14),  •
positionera på längs- och tvärkanten på arbetsskivan och sätt fast med 
tvingar. 

 

Fräsprocedur

Lägg tvärskivan 2 på bänskivans undersida och spänn fast den. •
Fräs änden enligt beskrivningen. •
Fräs tvärsidan i 3 omgångar.  •
Med det förinställda revolveranslaget på handöverfräsen kan man   •
snabbt ställa in de 3 frässtegen. 
Förflytta handöverfräsen i  • fräsriktningen (a).
Slutligen genomförs ytterligare en finfräsning. Flytta då handöverfräsen  •
vid fullt fräsdjup i fräsriktningen (b).

 
Tips: För att begränsa spånbildningen vid bearbetning av längsskivor, 

placerar man ett mellanlägg (15 mm tjockt) mellan tapparna och 
kanten som ska fräsas (bild 529/15, nr 1). Efter det att man har 
spänt fast schablonen med tvingarna, tar man bort mellanlägget.
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Vårt användningsexempel är en rekommendation som har utarbetats vid praktisk 
användning. De olika ramvillkoren är dock inget som vi kan påverka. Därför från-
skriver vi oss all garanti. Därför frånskriver vi oss all garanti. Följ alltid medföljande 
säkerhetsanvisningar för produkten samt bruksanvisningen.

www.festool.se

3. Fräsa bänkskivsfogar

På undersidan av bänkskivorna fräses nu ursparningarna till bänkskivsfo-
garna. Det krävs endast att de befintliga fixeringsstiften förflyttas.

Fixeringsstiften sticks i, beroende på bänkskivsfogens längd, i de därtill 
avsedda hålen (vid 65 mm-fogar de inre hålen, vid 150 mm-fogar de yttre 
hålen).

Genom att lossa låsskruvarna, som är placerade i fogschablonerna,  
kan man skjuta dessa till önskat avstånd i skenan.

 
 

Justera APS 900 på bänskivans undersida med hjälp av fixeringsstiften och 
sätt fast med tvingarna.
Positionera handöverfräsn och ställ in djupet. För detta kan den redan  
monterade fräsen och kopierringen användas.
Fräs ur urfräsningarna medurs på båda bänkskivorna på inställt djup  
(dock minst till häften av bänskivans tjocklek).

Tips:  För att positionera avståndet mellan urfräsningarna använder 
man borrhålet i APS 900 (se pilen på bild 529/17). Genom att 
vända APS och ställa in fixeringsstiften och fogschablonerna  
likadant, säkerställer man att man får en ufräsning som ligger  
i linje på båda bänkskivorna.  

 

Tips:  För att få en ren och stabil övergång till stötfogarna fräser man ett 
spår med en skivnotfräs med styrkullager i de frästa bänkskivs-
sidorna. Som fog kan man limma fast en fjäder, t ex av kryssfanér  
(bild 529/18). Eventuellt måste spårets bredd anpassas till fjä-
derns tjocklek i ett ytterligare arbetsmoment.


