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Štvorstranná fréza 
 

 
Charakteristika stroja 

 

Stroj je štandardne vybavený bezpečnostnou 

kabínou, ktorá znižuje hlučnosť a stroj robí 

bezpečnejším. Všetky motory sú nezávislé, čo v tejto 

kategórií stroja nie je samozrejmosťou. Štvorstranná 

fréza je určená predovšetkým na štvorstranné 

zrovnávanie pre prípravu eurohranolu, nábytkových 

hranolkov a iných jednoduchých výrobkov. 

V núdzovom prípade je možné na stroji aj profilovať 

s použitím špeciálnych nástrojov, napríklad pero 

drážka, tatranský profil a iné.   
 

Technické údaje   

MAC (PF-TD-TS-SP) CE 

CE Norma  

Štvorstranná hobľovacia fréza 

1. hriadeľ 

Min. priemer nástroja  mm 125 

Max. priemer nástroja  mm 125 

Priemer hriadeľa  mm 40 

Využiteľná dĺžka hriadeľa  mm 220 

Vertikálny zdvih  mm 100 

Priemer odsávacieho otvoru  mm 140 

Nastavenie rozdielu fréz. hlavy - priemer mm +/-1,5 
 

2. hriadeľ - pravá fréza HP4 

Výkon motora  kW 3 (HP4) 

Min. priemer nástroja  mm  125 

Max. priemer nástroja  mm 150 

Priemer hriadeľa  mm 40 

Nastavenie rozdielu fréz. hlavy – priemer  mm +/-1,5 

Kapacita profilovacích nástrojov s priemerom  min. mm 125 

Kapacita profilovacích nástrojov s priemerom max. mm 150 

bez žiadneho axiálneho úberu 

Profilovacia kapacita max.  mm 12,5 

Využiteľná dĺžka hriadeľa  mm 120 

Priemer odsávacieho otvoru  mm 120 
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3. hriadeľ – ľavá fréza (HP4) 

Výkon motora  kW 3 (HP4) 

Min. priemer nástroja  mm 125 

Max. priemer nástroja  mm 150 

Priemer hriadeľa  mm 40 

Kapacita profilovacích nástrojov s priemerom min. mm 125 

Kapacita profilovacích nástrojov s priemerom max. mm 150 

Profilovacia kapacita max.  mm 12,5 

Využiteľná dĺžka hriadeľa  mm 120 

Priemer odsávacieho otvoru  mm 120 

Hlava s možnosťou nastavenia prítlaku  na vstupe 

 

4. hriadeľ – hrúbkovačka HP 5,5  

Výkon motora  kW 4 

Min. priemer nástroja  mm 125 

Max. priemer nástroja  mm 150 

Využiteľná dĺžka hriadeľa  mm 220 

Hlava s možnosťou nastavenia prítlaku  na vstupe aj výstupe  

Priemer odsávacieho otvoru   mm 120 

 

Motorizovaný zdvih podávacieho zariadenia s digitálnym displejom na ovládacom paneli  

4 ozubené kolieska a 1 pogumovaný valec s priemerom 120 mm   

Rýchlosť podávania  m/min 5/10 

Vstupný stôl  mm 1800 

Max. prac. rozmery   mm 220 x 120 

Min. prac. rozmery     mm 28 x 8 

 

Mechanické načítavanie len na ľavom hriadeli  

1 ks priemer  frézy  mm 125 x 230 

1 ks priemer frézy  mm 125 x 120 

1 ks priemer referenčnej frézky  mm 154 x 10 

Váha stroja  kg 1050 

Protihluková úprava a ochrana 

 

 

         Cena stroja 

 

 

 

 

 

 

 

         Uvedená cena je bez DPH 

Viac informácií na tel. čísle    0907 472 376  


