
Vybavení

Fréza na hrany KF 1000 91C501 

Vlastnosti výrobku

• Extrémně tichá s hladinou akustického tlaku jen 71 dB ( A )
• S aretací vřetena pro jednoduchou výměnu nástroje
• Made in Germany

Oblasti použití

• Ideálně se hodí pro rovné a profilované opracování okrajů
• Pro masiv, umělou hmotu a dýhy

Oblasti použití

Digitální elektronika je vybavena měkkým startem, konstantní rychlostí při 
zatížení, snížením otáček při volnoběhu a ochranou proti přetížení.

Labyrintové těsnění trvale chrání vřeteno a ložisko před
drobnými částicemi, prachem a pilinami.

Produkt-Video 
 youtube.com/user/MafellGermany
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Pro optimální rychlost frézování je 
možné otáčky plynule nastavit.

Odsávací adaptér lze nastavit 
individuálně na pracovní pozici

Velká kontaktní plocha odolná proti 
převrácení pro přesnou práci.

Hrany na masivním dřevě lze obrábět 
s běžně dostupnými frézami.

U choulostivých materiálů snižuje 
tahový kroužek nevzhlednost ob-
ráběné plochy.

Pro zpracování rohů nabízí vložitelný 
doraz bezpečné vedení.

Plynulé jemné nastavení 
hloubky frézování pomocí závito-
vého kroužku s měřítkem 1/10 mm.

Díky velké kontaktní ploše 
je možné obrábět bezpečně šikmé 
hrany.

Pro opracování hran je možno 
opěrný kroužek vyjmout.

Technické údaje    

Universální motor 230 V / 50 Hz
Jmenovitý příkon 1000 W
Krk pro upnutí 43 mm
Upínací kleště 8 mm
Rozměry L x H x B 103 x 226 x 328 mm
Otáčky na prázdno 4.000 – 25.000 1/min
Hmotnost 2,1 kg
Hladina akustického tlaku db (A) 71 dB

Rozsah dodávky

1 Převlečná matka 093729 
1 Upínací kleštiny OZ 8 mm 093734
1 Rovná fréza Ø 19 mm  090282
1 Opěrná deska pro 43 mm upínací krk
1 Odsávací adaptér
1 Maticový klíč 17 mm
1 Přívodní kabel 4 m 

Příslušenství / Nástroje

Rovná fréza Ø 19 mm 090282
Převlečná matka OZ 093729 
Upínací kleštiny OZ 3 mm 093731
Upínací kleštiny OZ 4 mm 093732
Upínací kleštiny OZ 6 mm  093733
Upínací kleštiny OZ 8 mm  093734
Upínací kleštiny OZ 3,175  mm (1/8“)  093735
Upínací kleštiny OZ 6,35 mm (1/4“) 093736
Sada upínacích kleštin OZ 3 mm*  093737
Sada upínacích kleštin OZ 3,175 mm (1/8“)* 093738
*(skládá se z upínací kleštiny + převlečné matky)


