
Över kanter, kurvor och ytor 

 Frässystemet från Festool

Verktyg för högsta anspråk





�www.festool.se

På de följande sidorna handlar allt om kanter, former, ytor och 
klassiska träförbindningar. När det gäller kvalitetsmöbler måste 
nämligen alla detaljer uppfylla höga krav – utan kompromisser. 
Därför erbjuder Festool ett omfattande program för handöver-

fräsar och kantfräsar, tillsammans med lämpliga tillbehör. Från 
fräsar till multifunktionella frässchabloner. Dessa unika fräs-

system gör arbetet lätt. Dag efter dag. Låt dig inspireras! 
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Eftersom fräsningen måste  
uppfylla många olika krav
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Spännande kurvor –
eller hur man skapar den perfekta formen på objektet



�www.festool.se

Fräsa former | Intro

Att skapa vackra former är ett svårt och tidskrävande 

arbete. För det första måste man göra en lämplig 

schablon. Det arbetet vill man gärna kunna bespara 

sig – med multifrässchablonen från Festool. I en 

handvändning skapar du exakta radier och hörn. I 

nästan alla storlekar och former.
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Snabb fräsning av små radier

Små radier för bistro-bord, högtalarlådor, ljusutskärningar och 
inbyggda kärl skapar du mycket enkelt och exakt med multifräs-
schablonen MFS.
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360°

360°

 Fräsa former   |  Små radier

 Perfekta cirkelbågar med multifrässchablonen 

 Vare sig man jobbar med en inner- eller en ytterradie så är 
cirkelbågen färdig inom loppet av några minuter. Eftersom 
kopierringen för Festools handöverfräs passar exakt i fästet, och 
det är så lätt att placera och manövrera den innanför schablonen, 
får man direkt en radie som stämmer. Man kan alltid vrida fräsen 
under fräsningen, vilket underlättar arbetet avsevärt. Och 
eftersom multifrässchablonen kan utökas fl exibelt kan man 
arbeta med radier på upp till 4 m.  

 Lösningen från Festool 

 För att fräsa radier behöver man en frässchablon. Antingen 
skapar man den själv – eller också använder man sig av den 
variabla multifrässchablonen MFS. Tack vare den kommer du 
snabbt igång med det egentliga arbetet: Ställ bara in multifräs-
schablonen på radien och borra ett centreringshål mitt på skivan. 
Nu är det bara att sticka i centreringsdornen i hålet och sätta i 
handöverfräsen i kopierringfästet – så har du alla förutsättningar 
för att skapa exakta radier. 

 Festool står för  mångsidighet  

 Tillbehören från Festool är perfekta komplement 
till handöverfräsarna och har många olika 
användningsområden. Bara multifrässchablonen 
är idealisk för en mängd olika fräsarbeten, 
exempelvis stora och små radier eller fyrkantiga 
och runda utskärningar. 

www. festool .se

Skivan på bistro-bordet frästes med handöverfräsen OF 
1400 med kopierring �0 mm, multifrässchablon MFS 700 
och notfräs skaft 12 med D 1�/4� mm.

Produktöversikt och artikelnummer sidan �4 och framåt
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Fräsa stora radier med millimeterprecision

Stora matbord eller elegant välvda receptionsdiskar – vid stora 
radier ger multifrässchablonen MFS bäst resultat.



�

< 2m

Fräsa former | Stora radier

www.festool.se

Lösningen från Festool

Även när det gäller stora radier med centreringspunkter utanför 
arbetsstycket kan man slippa det krävande arbetet med att skapa 
schabloner. Här kan man nämligen använda sig av förlängnings-
profiler till multifrässchablonen MFS. Centreringsdornen fixeras 
på ett lämpligt underlag utanför den skiva som ska fräsas, och 
handöverfräsen med lämplig fräs placeras i det utpositionerade 
fästet till kopierringen. Resultatet är millimeterprecision – även 
vid stora radier.

Fräsa stora bågsegment

Hålkammarprofilerna för förlängning av multifrässchablonerna är 
lätta och styva. Inget skakar, vrids eller böjs – radien som uppnås 
är exakt den som ställdes in. Detta gäller även när man ska arbeta 
med radier på flera meter, och flera profiler ska fogas ihop med 
anslutningsdelar. 

Festool står för precision

Exakta resultat lättare och snabbare – det är för 
detta ändamål Festool utvecklar de perfekta 
tillbehören. Därför är schablonerna från Festool 
utformade så att de aldrig glider ur läge, och 
inställningarna bibehålls säkert genom flera 
arbetsmoment, oavsett om det gäller vinklar 
eller avstånd.

Produktöversikt och artikelnummer sidan �4 och framåt

Till bordsskivan användes handöverfräsen OF 2200 med 
kopierring �0 mm, kompletterad med multifrässchablo-
nen MFS 700, två 2 m förlängningsprofiler och notfräs 
skaft 12 D 1�/4� mm.
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Vid utskärningar för spishällar, tvättfat och ventilationsgaller eller 
vid ljusutskärningar ger multifrässchablonen MFS garanterat säkra 
resultat med sitt tippskydd.

Fräsa utskärningar utan att tippa
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Fräsa former | Utskärningar

Festool står för säkra resultat

Resultatet hänger ofta på små, men avgörande 
detaljer. Detaljer som Festool hela tiden tänker 
på vid utvecklingen av nya maskiner och tillbehör. 
Därför har vi också ett tippskydd – för säker 
anliggning och exakta resultat. 

Produktöversikt och artikelnummer sidan 34 och framåt

Utskärningen för kokplattan gjordes med handöverfrä-
sen OF 2200, multifrässchablonen MFS 700 med 
tippskydd och spiralnotfräs skaft 12 D 12/27 mm.

Lösningen från Festool

Vid utskärningar gäller det att vara noggrann. Precis som när man 
fräser spåret stegvis i tjocka skivor. Multifrässchablonerna ger 
denna precision: De ställs in på rätt mått och sätts fast med 
tvingar. Sedan kan man börja fräsa i ett eller flera, exakt identiska 
arbetsmoment. Formen passar precis.

Tippskydd för stora utskärningar

Säker anliggning för handöverfräsen på raka ytor och i hörn: 
Tippskyddet hindrar handöverfräsen från att tippa när man fräser 
en stor utskärning. Med kopierringen istucken från sidan följer 
tippskyddet med i rörelsen i alla riktningar. Det garanterar exakta 
resultat även vid stora utskärningar. 
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Perfekta hörn och kanter –
eller varför ett bra slutresultat kräver stabilitet



1�www.festool.se

Fräsa kanter | Intro

Kanten, rundad eller skarp, ska vara en god avslut-

ning på arbetet. Festool tar fram de optimala hjälp-

medlen för detta – för en stabil anliggningsyta och en 

säker styrning av maskinen. Detta underlättar arbetet 

enormt och garanterar perfekta resultat. Regelbun-

det, exakt och slätt. 
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Bearbeta kant för kant snabbt och jämnt, utan spån, utan att det 
tippar - det är inget problem med spånuppsamlaren och den breda 
glidsulan till handöverfräsen.

Fräsa kanter utan att tippa
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Fräsa kanter | Profilfräsning

Festool är en garanti för ergonomi

Festools verktyg utvecklas för proffs. Därför är de 
utformade för ett snabbt, enkelt och bekvämt 
arbete: Med den optimala viktfördelningen och 
den ergonomiska konstruktionen ligger de 
perfekt i handen vid varje arbetsmoment.

Produktöversikt och artikelnummer sidan �4 och framåt

Vid kantfräsningen användes handöverfräsen OF 2200, 
en glidsula med bred anliggning, spånuppsamlaren samt 
två fräsar: fasfräs med underskär skaft 12 D ��,�/28 mm 
och fas- och avrundningfräs skaft 12 D ��,�/2�,� mm.

Exakta kanter, inget som tippar

Fördelen med den breda glidsulan märks särskilt tydligt vid 
fräsning av kanter: Den lättstyrda och perfekt balanserade 
handöverfräsen ligger hela tiden säkert mot ytan och kanten blir 
fulländad. Och även när man byter riktning ger den bredare 
anliggningsytan en exakt fräsning. Frässpånen sugs upp av den 
avpassade spånuppsamlaren. 

Lösningen från Festool

Vid fräsning av kanter ligger handöverfräsen inte an perfekt med 
en normal glidsula. Den kan när som helst tippa och skada kanten. 
Med den breda glidsulan från Festool blir anliggningsytan större 
och handöverfräsen kan styras säkert. Den byts ut mot handöver-
fräsens vanliga glidsula, enkelt och utan verktyg. 
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Frässpår på faner kostar tid och pengar. Därför måste man vara 
extra försiktig när man fräser kantlister i känsliga material. Eller 
också använder man ett 1,�° fräsbord för kantfräsen OFK 700.

Fräsa kantlister jämnt och felfritt
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Fräsa kanter | Kantlister 

Jämn fräsning med 1,5° fräsbord

För fräsning av kantlister på fanerytor och kantövermått fungerar 
en kantfräs med ett kantbord med 1,�° lutning perfekt. Här är 
hålet i bordstödet vinklat 1,�° och fräsen är också den vinklad 1,�° 
mot kanten. Denna knappt synbara tekniska fördel ger ett säkert 
skydd mot att fräsa i ytan. 

1,�° bordet är standardutrustning till Festools kantfräs OFK 700.

Rät vinkel med 0° fräsbord

På arbetsstycken med faner eller ytbehandling måste kantlisterna 
fräsas i exakt rät vinkel mot ytan. För detta ändamål kan 
kantfräsen utrustas med ett 0° fräsbord, som byts helt utan 
verktyg. Då ligger kantfräsen an stabilt och i perfekt rät vinkel. 

Hos båda fräsborden sugs spånen upp uppifrån via en utsugskåpa.

0° fräsbord för obehandlade ytor1,�° fräsbord för fanerytor

1,5° 0° Festool är genomgående innovation

Speciella uppgifter kräver kreativa lösningar. Det 
är grunden för Festools normskapande utveck-
ling mot ett snabbare, exaktare och enklare 
arbete – som exempelvis 1,�° fräsbordet för 
Festools kantfräsar. 

Produktöversikt och artikelnummer sidan �4 och framåt

Skåpet med utdragslådor bearbetades med kantfräsen 
OFK 700 med 1,�° fräsbord och cylinderfräsen D 1� mm.
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Massiva träkanter upp till 28 mm bredd fräser man snabbt och 
säkert med en kombination av handöverfräs och tillbehör för 
massiva kantlister. 

Kantlister i massivt trä med stor radie
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Fräsa kanter | Kantlister i massivt trä

Festool älskar snabbhet

Tillbehör från Festool gör arbetet lättare och 
framför allt snabbare. Där man tidigare har 
arbetat med andra verktyg kan man nu tack vare 
kantlistsatsen även använda en lättmanövrerad 
handöverfräs. 

Till detta matbord användes handöverfräsen OF 1010, 
kantlisttillbehöret från Festool och notfräs skaft 8 D 
18/�0 mm.

Produktöversikt och artikelnummer sidan �4 och framåt

Lösningen från Festool

Kantlister i massivt trä med upp till 28 mm tjocklek kan, tack vare 
kantlisttillbehöret, fräsas jämnt med den lätthanterliga handöver-
fräsen OF 1010. Fininställningen i 1/10 mm-steg ger hög precision. 
Kantlistsatsen monteras i en handvändning, något som är särskilt 
viktigt om man arbetar med specialtillverkade föremål.

Säker kantbearbetning 

Den tidsbesparande tillbehörslösningen för fräsning av kantlister i 
massivt trä består av den lilla och lätthanterliga kantlistsatsen. 
Kantlistplattans stora anliggningsytor och glidsulan till handöver-
fräsen ger en hög stabilitet och snabbhet vid fräsningen. Resitex-
beläggningen skyddar ytan och kanten mot repor.
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Spår för automatiska dörrtätningar, säkerhetsbeslag, kantreglar 
och låshus fräser man snabbt och enkelt med den praktiska 
fräshjälpen.

Fräsa dörrtätningar
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 Fräsa kanter   |  Spårfräsning i dörrar

www. festool .se

 Lösningen från Festool 

 För spårfräsning i dörrar används fortfarande ofta stationära 
fräsar. Med fräshjälpen från Festool och handöverfräsen kan 
arbetet utföras på plats, och resultatet blir precis lika bra som 
med en stationär fräs. Och tack vare det integrerbara utsuget 
hålls också omgivningen fri från trädamm.  

 Fräshjälp för smala kanter 

 Fräshjälpen av akrylglas monteras i en handvändning och ställs in 
på kanten. Fräsen tippar inte och förs säkert fram utmed den 
smala dörrkanten. Eftersom man har fri sikt över arbetsstycket 
kan man kontrollera att handöverfräsen alltid ligger an rätt mot 
kanten. Man lägger bara dörren i en säker position och ansluter 
utsuget till fräshjälpen.  

 Festool investerar i  hälsa  

 En ren arbetsplats ger både fri sikt och ren luft. 
Med de effektiva utsugssystemen från Festool 
hålls arbetsmiljön fri från hälsovådligt spån och 
damm. Och det är även till glädje för kunden när 
man är ute på arbete. 

Produktöversikt och artikelnummer sidan �4 och framåt

Vid fräsning av Schall-Ex-spår användes OF 2200, 
fräshjälpen och notfräsen för Schall-Ex från Festool. 
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Ytor med djup -
eller varför handöverfräsen alltid placeras på rätt ställe
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Att placera spår och hålrader exakt på en yta är en 

konst. Arbetet ställer nämligen stora krav på preci-

sion och hantverksmässig skicklighet. Då är det desto 

enklare att bara sätta i rätt tillbehör. Det gör arbetet 

lättare och resultaten blir perfekta.

www.festool.se

Fräsa ytor | Intro
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Många trappsteg, en stigningsvinkel: Arbeten på vangstycken gör 
man lätt och exakt med en handöverfräs och multifrässchablonen 
MFS.

Fräsa vangstycken med exakt passning
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Fräsa ytor | Vangstycken

Lösningen från Festool

När man fräser vangstycken måste man vanligen hela tiden ställa 
in stigningsvinkeln och trappstegens tjocklek och längd på nytt. 
Med multifrässchablonen blir arbetet enklare och effektivare: Man 
ställer in urfräsningsmåttet och vinkelanslaget en gång för alla 
och kan sedan fräsa i trappans vangstycken, utan att behöva göra 
några nya inställningar.

Måttanpassad och justerbar

Med multifrässchablonerna blir inställningsarbetet minimalt, 
eftersom det tillhörande vinkelanslaget bara behöver ställas in en 
gång när schablonen gång på gång läggs på vangstycket. I 
kombination med linjalen på multifrässchablonen och den säkra 
fixeringen i arbetsstycket underlättar detta en systematisk och 
säker fräsning av samma stigningsvinkel, trappstegstjocklek och 
trappstegslängd.

Festool arbetar i system.

För varje uppgift finns en idealisk maskin. Och för 
varje maskin det idealiska tillbehöret – från en 
lämplig fräs och den mångsidiga multifrässcha-
blonen, bänkskivsschablonen och kantlistsatsen 
till ett perfekt spånutsug. För Festool tänker 
alltid i system.

Produktöversikt och artikelnummer sidan �4 och framåt

Till vangstycket användes följande utrustning: 
handöverfräs OF 2200, multifrässchablonen MFS 700, 2 
vinkelanslag, 2 enhandstvingar och notfräs skaft 12 D 
12/27 mm.
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Skåp och hyllor med flexibla hålrader ger gott om utrymme för 
kundens individuella utformningsidéer. Med hålradsstyrskenorna 
från Festool fräser man med ett exakt resultat. 

Fräsa hålrader och spår snabbt och exakt
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Fräsa ytor | Hålrader + spår

www.festool.se

Exakta hålrader med styrskenan 

Hålraderna måste vara exakt avpassade i fråga om avstånd och 
parallellitet. För att arbetet ska kunna ske manuellt och effektivt 
har vi tagit fram hålradsstyrskenan. Den har en hålrad med 
�2 mm centrumavstånd, längs vilken man för handöverfräsen med 
hålradsadaptern. Tack vare den sinnrika vipptekniken kan 
spärrbulten snabbt taktas vidare för nästa hål. Så enkelt är det att 
kopiera hålrader.

Fräsa rakt på ytan: styrskenan 

Styrskenan, med eller utan hålrad, är idealisk för fräsning av spår 
i bakstycken. Med styrskensadaptern kan handöverfräsen föras 
parallellt och exakt med skenan. Styrskenor med olika längd kan 
kopplas ihop, läggas på arbetsstycket och klämmas fast. På detta 
sätt kan man fräsa parallellt med eller snett mot ytterkanten med 
stor precision.

Festool ökar flexibiliteten

Festool FS styrsystem ger flexibilitet. Med det 
kan man göra exakta urfräsningar på ytor och 
upprepa ett moment hur många gånger man vill, 
antingen det gäller hålrader eller spår. Och tack 
vare de glidsäkra och skyddande skumgummi-
remsorna på undersidan av aluminiumstyr-
skenan kan man fräsa på alla ytor. 

Produktöversikt och artikelnummer sidan �4 och framåt

Hålraderna och spåret i bakstycket frästes med följande 
verktyg: handöverfräs OF 1010, hålradsstyrskena, 
hålradsborrsats, styrskena med styrskensadapter, 
notfräs skaft 8 D 8/20 mm.
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En evighetslösning -
eller varför estetik och funktion går så bra att förena 
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Foga ihop med perfekt passning | Intro

www.festool.se

En fog måste förena. Den ska hålla samman två delar 

– så länge och så snyggt som möjligt. Fogen ska 

förstås i första hand fylla sin funktion som en ren 

sammankoppling, men den får gärna vara dekorativ 

också. Huvudsaken är dock att den håller. Helst i 

evighet.
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Klassiska träförbindningar i sin vackraste form – snabbt och lätt 
med tillbehörsschablonerna från Festool.

Klassiska träförbindningar



�1

Foga samman med exakt passning | Klassiska träförbindningar

www.festool.se

Lösningen från Festool

Sinkfräsning kan vara ett mödosamt handarbete. Eller så kan det 
gå snabbt och lätt – med förbindningssystemet VS �00. Här är 
nämligen handöverfräs, schablon och kopierring perfekt 
avstämda mot varandra för exakta resultat.

Systemet för perfekta förbindningar

Med schablonerna till VS �00 fräser man laxstjärtsinkningar eller 
fingersinkningar snabbt och exakt – vid en arbetsbredd på upp till 
��0 mm. Schablonerna kan bytas ut helt utan problem. Och om 
flera arbetsstycken ska fräsas efter varandra fäller man bara upp 
schablonen och tar bort arbetsstycket. Utan att den behöver 
demonteras. Med det patenterade svängsegmentet kan man även 
sätta pluggar i botten och sidor samtidigt.

Det finns 4 olika schablontyper för 7 olika sinkningsstorlekar:

Delvis dold laxstjärtförbindning Fingersinkningsförbindning Öppen laxstjärtförbindning Klassisk tappförbindning

För sinkmönstret användes handöverfräsen OF 1010, 
grundenheten för VS �00 samt diverse schabloner med 
lämplig grad-/sinkfräs eller spiralnotfräs skaft 8.
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Komplicerade fogar finner man överallt – i kök, badrum, matsalar. 
Med frässchablonen APS får man ett lyckat, måttanpassat resultat 
utan stora arbetsinsatser. 

Foga samman profilfrästa skivor med exakt passning
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Foga samman med exakt passning | Bänkskivor

Festool utvecklar för praktisk 
användning.

Alla lösningar från Festool utvecklas med ut-
gångspunkt från den praktiska användningen – 
och de testas också praktiskt, av proffs. På det 
här sättet skapas skräddarsydda fräsverktyg och 
praktiska tillbehör för det dagliga arbetet, såsom 
bänkskivsschablonen, som används för exakt 
sammanfogning av avrundade och profilfrästa 
träskivor.

Till sammanfogningen av skivorna användes Festool 
handöverfräs OF 1400, frässchablonen APS och notfräs 
skaft 12 D 14/4� mm.

Produktöversikt och artikelnummer sidan �4 och framåt

Lösningen från Festool

Att foga samman avrundade eller profilfrästa träskivor i �0° vinkel 
är en svår uppgift. Arbetet går lättare med bänkskivsschablonen 
APS, som garanterar att fogarna blir jämna. Den fast fixerade 
schablonen ger exakta resultat – även vid flera fräsningar i samma 
spår. Eftersom frässchablonen kan förskjutas i profilen kan man 
sammanfoga bänkskivor med upp till �00 mm djup.

Skapa fogar med exakt passning

Det är mycket enkelt att använda bänkskivsschabloner - som 
fixeringsbas används en profil för multifrässchablonen MFS. På 
dess långsida riktar man in APS eller förskjuter den (beroende på 
skivtjockleken). För fräsning av vanliga förbindningsbeslag på 
skivans undersida används de båda nyckelhålsschablonerna. 



* Det fullständiga fräsprogrammet fi nns i huvudkatalogen, i fackhandeln och på hemsidan. Du kan även 
beställa den speciella fräsinformationen via internet.

Multifrässchablon MFS 400 
nr 28

Notfräs*Handöverfräs OF 
2200 nr �

 Översikt över maskiner och tillbehör: 

 Perfekta tillbehör gör fräsarna från 
Festool mycket anpassningsbara. Här 
nedan kan du enkelt se vilket tillbehör som 
lämpar sig bäst för respektive arbete: 

 Artikelnumren för tillbehör som ska 
användas fi nns i utvikningsbladet. För att 
det ska vara lättare att orientera sig har 
varje tillbehör fått ett nummer. 

Allt för kanter, kurvor 
och ytor

 Nr 

1–4

�

�–7

8–�

10

11–12

 Handöverfräs OF 1010 

 Handöverfräs OF 1400 

 Handöverfräs OF 2200 

 Kantfräs OFK 500 

 Kantfräs OFK 700 

 Multifunktionsfräs MFK 700 
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  Du hittar snabbt och enkelt önskad frässats   
 Exempel: fräsning av radie Ø 40–1200 mm 
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19, 20, 21 Notfräs 19, 20, 21 Notfräs 22 Notfräs
26, 27, ev 29–33 
Notfräs 17, 18

13, 16 eller 17 
Notfräs

SZO 14 = 37, 38, 
39, 49, 50
SZO 20 = 37, 40, 
41, 52, 53

SZ 14 = 37, 42, 
43, 44
SZ 20 = 37, 45, 
46, 47

FZ 6 = 37, 48, 
49, 50
FZ 10 = 37, 51, 
52, 53 37, 54 Pluggborr

22 Notfräs
26, 27, ev 29–33 
Notfräs 17, 18

14, 16 eller 17 
Notfräs 34, 35 eller 36

SZO 14 = 37, 38, 
39, 49, 50
SZO 20 = 37, 40, 
41, 52, 53

SZ 14 = 37, 42, 
43, 44
SZ 20 = 37, 45, 
46, 47

FZ 6 = 37, 48, 
49, 50
FZ 10 = 37, 51, 
52, 53 37, 54 Pluggborr

22 Notfräs
26, 27, ev 29–33 
Notfräs

15, 16 eller 17 
Notfräs 34, 35 eller 36

56 ¤¤¤ingen 
skillnad mot 55 ¤¤¤Kantfräs

56 ¤¤¤ingen 
skillnad mot 55 ¤¤¤Kantfräs

Fräsa kanter Fräsa ytor Foga ihop med exakt passning Passande utsug
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Mobila dammsugare – för fri 
sikt och rent arbete

Vid arbete med handöverfräsar och 
kantfräsar rekommenderar Festool 
den mobila dammsugaren. Den ger 
optimal sikt över arbetsstycket, och 
dessutom håller den arbetsplatsen 
ren och skyddar hälsan.

Fräsöversikt – det kompletta 
frässystemet från Festool

I denna översikt sammanfattas för 
första gången det kompletta frässys-
temet från Festool – från fräsverktyg 
till alla handöverfräsar och kantfrä-
sar med speciella tillbehör. 

Denna förteckning finns i fackhan-
deln och även på internet.

Mer information finner du på www.festool.se

<— 207 mm —> <— 187 mm —>
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Handöverfräsar och kantfräsar – 
I leveransen av handöverfräsarna och kantfräsarna ingår alla delar för omedelbar användning. 

Nr Tekniska data Beskrivning/mått  Art.nr

1 OF 1010 EBQ-Set med styrskena FS 800/2, i SYSTAINER SYS 3 574234
2 OF 1010 EBQ-Plus i SYSTAINER SYS 3 574233
3 OF 1010 EBQ i kartong 574175
4 OF 1010 Q i kartong 574188
5 OF 1400 EBQ-Plus i SYSTAINER SYS 4 574243
6 OF 2200 EB-Plus i SYSTAINER SYS 4 574260
7 OF 2200 EB-sats som 574260 med tillbehörsystainer SYS 2 574298
8 OFK 500-Plus i SYSTAINER SYS 2 574180
9 OFK 500 Q i kartong 574184

10 OFK 700-Plus i SYSTAINER SYS 2 574200
11 MFK 700 EQ-set dessutom med fräsbord 1,5° med utsugskåpa, i SYSTAINER SYS 2 574284
12 MFK 700 EQ-Plus i SYSTAINER SYS 2 574414

Tillbehör handöverfräsar –
I leveransen av tillbehören ingår alla delar som behövs för att man omedelbart ska kunna börja använda verktyget. Av numreringen i verktygs-/tillbehörsöversikten 
framgår vilket tillbehör som kan användas för respektive arbete.

Nr Produkt  Art.nr  lämplig för

13 Styranslag för användning med styrsystem FS, med stöd 488752 OF 1010

14 Styranslag  492601 OF 1400

15
Styranslag 494681 OF 2200
plus 2 extra styrstänger 495247

16 Styrskenor finns i längder på 800 mm till 5000 mm för alla Festool-
handöverfräsar

17 Styrskena med hålrad, längd 1080 mm 491621 OF 1010, OF 1400
18 Hålradsborr-set inklusive fräs, i systainer SYS 1 583291 OF 1010, OF 1400
19 Kantlistplatta 486058 OF 1010
20 Vinkelarm 486052 OF 1010
21 Spånskydd 486242 OF 1010

22 Fräshjälp 495246 för alla Festool-
handöverfräsar

23 Tillbehörs-systainer OF komplett sortiment av glidsulor och anslag, i SYSTAINER SYS 2 2200, metrisk 495248 OF 2200

24 Glidsula med bred anläggning OF 1010 493139 OF 1010
25 Glidsula med bred anläggning OF 1400 493233 OF 1400
26 Glidsula med bred anläggning OF 2200 494682 OF 2200
27 Multifrässchablon MFS 400 492610 OF 1400, OF 2200
28 Multifrässchablon MFS 700 492611 OF 1400, OF 2200

Förlängningsprofil, vardera 2 st med skala MFS 400/700
29 200 mm 492722 MFS 400/700
30 400 mm 492723 MFS 400/700
31 700 mm 492724 MFS 400/700
32 1000 mm 492725 MFS 400/700
33 2000 mm utan skala 492726 MFS 400/700

34 Bänkskivsschablon APS 900 för fräsdiameter 14 mm och kopierring 30 mm hörnfogsschablon 492727 OF 1400, OF 2200

35 Notfräs med spiralplatta HW-skaft 12 mm 491110 OF 1400, OF 2200
36 Notfräs HW-skaft 12 mm 491089 OF 1400, OF 2200
37 VS 600 Grundenhet för schablonerna 488876 OF 1010, OF 1400

38 Öppen laxstjärtsschablon SZO 14, sinkstorlek 14 mm 491152 OF 1010, OF 1400*

39 Grad-/sinkfräs HW-skaft 8 mm, D 14,3, 10° 491164 OF 1010, OF 1400*

40 Öppen laxstjärtsschablon SZO 20, sinkstorlek 20 mm 491153 OF 1010, OF 1400*

41 Grad-/sinkfräs HW-skaft 8 mm, D 20, 10° 491165 OF 1010, OF 1400*

42 Delvis dold laxstjärtsinkschablon SZ 14, sinkstorlek 14 mm 488877 OF 1010, OF 1400*

43 Grad-/sinkfräs HS-skaft 8 mm, D 14,3, 15° 490991 OF 1010, OF 1400*
44 Grad-/sinkfräs HW-skaft 8 mm, D 14,3, 15° 490992 OF 1010, OF 1400*

45 Delvis dold laxstjärtsinkschablon SZ 20, sinkstorlek 20 mm 488878 OF 1010, OF 1400*

46 Grad-/sinkfräs HS-skaft 8 mm, D 20, 15° 490995 OF 1010, OF 1400*
47 Grad-/sinkfräs HW-skaft 8 mm, D 20, 15° 490996 OF 1010, OF 1400*
48 Fingersinkningsschablon FZ 6, sinkstorlek 6 mm 488879 OF 1010, OF 1400*
49 Spiralnotfräs HS-skaft 8 mm, D 6 490944 OF 1010, OF 1400*
50 Spiralnotfräs HW skaft 8 mm, D 6 490978 OF 1010, OF 1400*
51 Fingersinkningsschablon FZ 10, sinkstorlek 10 mm 488880 OF 1010, OF 1400*
52 Spiralnotfräs HS-skaft 8 mm, D 10 490946 OF 1010, OF 1400*
53 Spiralnotfräs HW-skaft 8 mm, D 10 490980 OF 1010, OF 1400*
54 Förbindningssystem pluggenhet med 32 mm centrumavstånd 488881 OF 1010, OF 1400*

Tillbehör kantfräsar 

Tekniska data  Art.nr  tillhör

55 Fräsbord 1,5° 495165 OFK 700, MFK 700
56 Fräsbord 0° 591427 OFK 700, MFK 700

Det fullständiga fräsprogrammet finns i huvudkatalogen, i fackhandeln och på hemsidan. 
Du kan även beställa den praktiska solfjädern med information om fräsar via internet.

 *med speciella kopierringar

Verktyg för högsta anspråk

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG 
Wertstraße 20 
D-73240 Wendlingen

Representerat av (i Sverige):

Tooltechnic Systems Sverige AB
Lev.adress 
Sadelgatan 9 
213 77 Malmö

Postadress 
Box 9122 
200 39  Malmö 
Tel. 040-38 20 80 
Fax 040-38 20 99 
Email info-se@tts-festool.com 

www.festool.se

Med förbehåll för ev ändringar och tryckfel. Alla bilder gäller med 
reservation. Framställd för TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 
73240 Wendlingen, 07/2008.

Återförsäljare
Festool

Gäller fr om juli 2008

Art-nr 59952 SE


