
Pierwsza do przezbrajania 

Modułowa frezarka do krawędzi  
MFK 700 z systemem wymiany sto-
łu: idealna do zmieniających  
się potrzeb

Narzędzia spełniające 
najwyższe wymagania
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130 mm

Jedna frezarka, dwa stoły:  
zmiana funkcji w oka mgnieniu 
Budowa modułowa frezarki do krawędzi MFK 700 rozszerza  
możliwości jej zastosowania w stosunku do innych narzędzi,  
czyniąc z niej prawdziwy multitalent, jednocześnie przynoszący 
oszczędność. Zmieniając bowiem charakter prac można teraz po 
prostu wymienić sam stół frezarki, a nie całą frezarkę – z MFK 700 
są więc Państwo doskonale wyposażeni do wszelkich zadań w  
sferze obróbki naroży i krawędzi. Wystarczy kilkoma ruchami ręki 
założyć odpowiedni stół frezarki – i już mogą Państwo wyrównywać 
krawędzie doklejek albo frezować wpusty. Albo zaokrąglać lub 
profilować krawędzie. Czy też wykorzystać narzędzie do jeszcze 
innych celów - stosownie do życzenia. 

Bezpieczna praca i precyzyjne wyniki
Dzięki długiemu stołowi frezarki z dodatkowym uchwytem MFK 700 
można prowadzić optymalnie i pewnie – bez przechylania, nawet 
podczas frezowania na samych narożach. 

MFK 700: Uniwersalny geniusz do naroży i krawędzi 

Perfekcyjne ustawienie parametrów dla każdego materiału
Precyzyjna regulacja wysokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm, 
a także elektroniczna regulacja prędkości w celu dostosowania 
szybkości operowania narzędziem do danego materiału pozwala 
Państwu na dokładne ustawienie parametrów pracy MFK 700 tak,  
jak tego wymaga sytuacja. 

Zawsze łatwo, zawsze czysto
Prowadnica boczna z regulacją precyzyjną pozwala na bardzo łatwe 
wykonywanie wręgów z dokładnością pasowania. Tak frezują Państwo 
precyzyjnie i czysto: system odsysania – bezpośrednio przy stole 
frezarki – usuwa wióry i pyły nie przeszkadzając w pracy. 

Optymalny stół frezarki do frezowania występów doklejek
Pochylenie stołu frezarki wynoszące 1,5° umożliwia pewne frezowanie 
płyt powlekanych. Wycięcie 90° w stole frezarki pozwala na wyrówny-
wanie wystających doklejek – także nad narożami. 
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Jedna frezarka, dwa stoły: 
zmiana funkcji w oka mgnieniu 

MFK 700: Uniwersalny geniusz do naroży i krawędzi 

 Stół frezarki o pochyleniu 1,5°  
 Dla łatwego frezowania 
wyrównującego wystających 
doklejek. Dzięki pochyleniu 
stołu 1,5° obrabiana powierzch-
nia nie ulega uszkodzeniom. 
(Stół wchodzi w skład zestawu).  

Modułowe wyposażenie dla zmieniających się zastosowań

 FT-MFK 700/1,5° 
  Nr zamów.:  495165 

 Stół frezarki o pochyleniu 0°  
 W przypadku przedmiotów, które 
mają być fornirowane czy 
powlekane, doklejka musi zostać 
sfrezowana dokładnie prostopad-
le do powierzchni. 

 FT-MFK 700/0° 
  Nr zamów.:  491427 

 Prowadnica boczna z 
regulacją precyzyjną 
 Prowadnica boczna z aluminio-
wego odlewu ciśnieniowego z 
przesuwanymi nakładkami 
ślizgowymi. Regulacja precyzyj-
na z dokładnością do 1/10 mm. 
Z osłoną ssącą (wchodzącą w 
skład zestawu).  

 SA-MFK 700 
  Nr zamów.:  495182 

 Informacje na temat dalszych 
narzędzi frezarskich znajdą 
Państwo w Katalogu głównym 
od strony 137. 
 Do frezarki modułowej MFK 700 
do obróbki krawędzi można 
stosować uchwyty zaciskowe o 
średnicy 6; 6,35 oraz 8 mm.  

MFK 700 ze złączem do 
beznarzędziowej wymiany 

stołu frezarki

Wersje frezarki 
przedstawione są 
na tylnej stronie 
tego prospektu.

Standardowy stół frezarki 

Stół frezarki 1,5°



Modułowa frezarka MFK 700 w zestawie

Frezowanie drewna litego, akrylu i doklejek z PCW
Sfazowywanie, zaokrąglanie i profilowanie krawędzi
Wykonywanie wpustów przy użyciu prowadnicy 
bocznej

•
•
•

Zastosowania

Dane techniczne

Pobór mocy
Skok freza
Prędkość obrotowa na biegu jałowym
Średnica freza maks.
Regulacja precyzyjna
Przyłącze do odsysania pyłu
Ciężar

720 W
14 mm
10000 – 26000 min-1

32 mm/1"
1/10 mm
Ø 27 mm
1,9 kg

Zwiększona różnorodność zastosowań dzięki 
wymiennym stołom frezarki
Proste ustawianie głębokości frezowania przyspie-
sza pracę
Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej 
pozwala na optymalne dostosowanie jej do materiału
Kontrola temperatury silnika gwarantuje jego 
długą eksploatację
Długi stół frezarki zapewnia dokładność 
frezowania

•

•

•

•

•

Zalety

Wersja

Modułowa frezarka MFK 700 EQ-Plus

 Nr zamów.: 574414

Zakres dostawy:  
MFK 700 z osłoną ssącą, uchwyt zaciskowy 8 mm,  
prowadnica boczna z regulacją precyzyjną i osłoną  
ssącą, narzędzie do obsługi, w SYSTAINERZE SYS 2 

Modułowa frezarka MFK 700 EQ-Set

 Nr zamów.: 574284 

Zakres dostawy:  
MFK 700 z osłoną ssącą, uchwyt zaciskowy 8 mm, pro-
wadnica boczna z regulacją precyzyjną i osłoną ssącą, stół 
frezarki 1,5° z osłoną ssącą, system nabiegowy, narzędzie 
do obsługi, w SYSTAINERZE SYS 2
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Partner Handlowy

www.festool.pl

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

reprezentowana przez:

Tooltechnic Systems (Polska) Sp. z o.o.,  
Dział Festool 
ul. Mszczonowska 7 
Janki k. Warszawy 
PL-05-090 Raszyn 

NIP 534-20-86-289 
NR KRS 0000150759 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał Zakładowy: 2 000 000,00 PLN

Dział Handlowy: 
Tel.: (0-22) 711 41 61-63 
Fax: (0-22) 720 11 00 
e-mail: tooltechnic_poland@festo.com

Doradztwo techniczne: 
Tel.: (0-22) 711 41 68

Serwis: 
Tel.: (0-22) 711 41 67

Nowości i akcje

Katalog produktów online

Partner Handlowy

Serwis

Przykłady zastosowań

Pod tym adresem znajdą  
Państwo jeszcze więcej informacji

Na aktualnych stronach internetowych  
Festool znajdą Państwo na przykład

interesujące nowości
kompletny program produktów
zalety produktów Festool
pomocne przykłady zastosowań
szeroką ofertę naszego serwisu

bezpłatną subskrypcję biuletynu informacyjnego.

Wszystko to szybko i wygodnie na  
ekranie Państwa komputera.

Bardzo prosto: www.festool.pl

•
•
•
•
•

www.festool.pl

Trzy lata gwarancji – lepszej nie ma!

Doskonała gwarancja 1+2 Festool zapewnia Pań-
stwu 3 lata bezpieczeństwa. Podstawowa jednorocz-
na gwarancja zostaje automatycznie przedłużona do 
3 lat po wypełnieniu przez Państwa karty zgłosze-
niowej i przesłaniu jej do Festool wraz z kopią dowo-
du zakupu w ciągu 30 dni od daty nabycia każdego 
narzędzia. Warunkiem jest użytkowanie zgodnie z 
instrukcją obsługi.


