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Fräsa cirklar med  
multifrässchablonen MFS

Beskrivning

Med multifrässchablonen MFS 400 resp MFS 700 kan man enkelt och 
snabbt tillverka radier(1), runda utskärningar (2) och cirklar (3).

Användningsexempel:   högtalarboxar, utskärningar, tillverkning av bardiskar,  
inbyggnad av tvättställ, ...

 

Man fastställer den största radien som ska fräsas, relaterad till respektive 
multifrässchablon, med hjälp av tabellen. Man måste då ta hänsyn till fräs-
Ø och de radier som ska fräsas!

A

Nr 530

MFS 400

Referensmått (mm) Beräkning

max ytterradie 306 306 + fräsdiameter / 2

max innerradie 306 306 – fräsdiameter / 2 

min ytterradie 37 37 + fräsdiameter / 2

min innerradie 37 37 – fräsdiameter / 2 

MFS 700

Referensmått (mm) Beräkning

max ytterradie 606 606 + fräsdiameter / 2

max innerradie 606 606 – fräsdiameter / 2 

min ytterradie 37 37 + fräsdiameter / 2

min innerradie 37 37 – fräsdiameter / 2 

Exempel: Relaterat till fräs-Ø 12 mm 
får man följande radievärden:

MFS 400 MFS 700

radie (mm)

utvändigt 312 612

invändigt 300 600

min radie (mm)

utvändigt 43 43

invändigt 31 41
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530/031. Skruv

2. Rörlighet

530/02

B
Nödvändig utrustning

Utrustning Art.nr

Multifrässchablon MFS 400 
 eller multifrässchablon MFS 700

492610 
492611

Handöverfräs OF 1010 eller 
handöverfräs OF 1400 eller 
handöverfräs OF 2200

*
* 
*

Kopierringfäste (ingår i leveransen av multifrässchablonen)

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

Notfräsar *

Mobil dammsugare i CT-serien *

8 mm borr med centreringsspets 492517
 

* Beställningsnumret finns i huvudkatalogen från Festool och på hemsidan.

Förbereda/ställa in

Montera multifrässchablonen enligt anvisningen och sätt i kopierringfästet 
och centreringsstiftet (se punkt 5.4 i bruksanvisningen).

Ställ in kopierringfästet, så att det kan förskjutas fritt utmed hela längden 
på MFS-spåret. Skjut då in kopierringfästet i ett hörn och fixera med fäst-
skruven (bild 530/03). Flytta därefter kopierringfästet till det andra hörnet, 
dra åt fästskruven på multifrässchablonen och kontrollera sedan kopier-
ringfästets rörlighet utmed hela längden.

Ställa in multifrässchablonen

1.  Vid en ytterradie: 
Ställ in radien med avdrag för ½ fräs-Ø via skalan på multifrässchablonen, 
tex radie 200 mm – (fräs-Ø 14 mm / 2) = 193 
 = "0" på nonien till kopierringfästet i överensstämmelse med måttet  
193 på multifrässchablonens skala.

2.  Vid en innerradie: 
Ställ in radien med avdrag för ½ fräs-Ø via skalan på multifrässchablonen, 
tex radie 200 mm – (fräs-Ø 14 mm / 2) = 207 
 "0" på nonien till kopierringfästet i överensstämmelse med måttet  
207 på multifrässchablonens skala.

Fäst kopierringfästet på multifrässchablonens skänklar. •

C
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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. Därför frånskriver vi oss all garanti. Följ alltid medföljande säkerhetsan-
visningar för produkten samt bruksanvisningen.

www.festool.se

Förbereda handöverfräsen

Montera kopierring Ø 30 mm på handöverfräsen och centrera med  •
en centreringsdorn (ingår med OF 1400 och OF 2200). 
Sätt på utsugskåpa och sugslang. •
Sätt i notfräsen i handöverfräsen och dra åt. •
Ställ in varvtalssteg 6. •
Borra ett 8 mm-hål i centrum av arbetsobjektets radie. •

Tillvägagångssätt

Sätt i multifrässchablonen med cirkelcentreringsdornen i borrhålet   •
på arbetsobjektet (bild 530/05).

Sätt i handöverfräsen i kopierringen. •

Ställ in fräsen på fräsdjupet och sänk ner den. •

För multifrässchablonen tillsammans med handöverfräsen mot rotationen  •
(medurs) till fräsningens snittgräns eller början (cirkel) (bild 530/06).

Tips:  Vid kompletta cirkelutskärningar med genombrott ska man tänka 
på att det centrum, som multifrässchblonen vrids runt, inte längre 
är säkert fixerat. 
För att säkerställa en säkrare centrumposition ska man därför 
använda en förbindning med tre eller fyra trämellanlägg (bild 
530/07). Vid genomfräsning fräser man dessa endast lätt, men  
det ger en säker förbindning av materialen.
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