
Frezarka ciesielska

ZK 115 Ec

Specjalna maszyna – do wykony-
wania zaciosów i wręg.

Szybkie, precyzyjne nastawianie –
nie ma potrzeby przeprowadzania
wstępnego frezowania – dzięki
temu znacznie oszczędza się czas.

Uchylna osłona frezu – dla
maksymalnej ochrony użytkownika.

Zalety produktu

• Z wysokowydajnym silnikiem CUprex
• Lekka, ważąca tylko 18,4 kg
• Stabilna regulacja wysokości

Zastosowanie

• Zaciosy i wręgi
• Do obróbki litego drewna i klejonego drewna

Opis produktu

Frezarka ciesielska ZK 115 Ec – to przekonywujące i potężne
narzędzie oferuje dużą łatwość obsługi z hamulcem głowicy i
płynną elektroniką, która zapewnia:
• Łagodny rozruch
• Stałą prędkość pod obciążeniem
• Zabezpieczenie przed przeciążeniem
• Redukcję obrotów bez obciążenia
• Redukcję emisji głośności.

Całkowicie na nowo zaprojektowana głowica frezująca 150 x 115 mm
frezarki ZK 115 Ec, z 13 nożykami czterostronnymi HM (9 szt. do obróbki 
końcowej, 4 szt. do obróbki wstępnej), ułatwiająca uzyskanie wysokich 
wskaźników frezowania, optymalny wyrzut wiórów i przedłużoną 
żywotność.

Wystarczy wyznaczyć środek zaciosu i głębokość frezowania, nastawić 
wskaźnik frezowania, głębokość zaciosu i kąt – i można zacząć pracę. 
Nic prostszego!

Szyny prowadzące dostępne jako dodatkowe wyposażenie mogą być 
użyte do pracy z wszystkimi maszynami ciesielskimi fi rmy MAFELL.

Dane techniczne ZK 115 Ec            

Głębokość frezowania (wręgi) 0 – 70 mm
Głowica standardowa 150 x 115 mm
Zakres kątów 0 – 60°
Prędkość obrotowa 4050 1/min
Pobór mocy 3000 W
Ciężar (głowica standardowa) 18,4 kg
Uniwersalny silnik 230 V / 50 Hz 

Specyfikacja dostawy

Frezarka ciesielska ZK 115 Ec        925025

Zakres dostawy obejmuje:

1  Głowica standardowa do zaciosów 203657
    kpl., Ø 150 x 115 mm
1  Prowadnica równoległa 203683
1  Klucz imbusowy 10 mm 093164
1  Śrubokręt 093274
     Torx T 15
1  Kabel zasilający 10 m 087612
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Frezarka ciesielska ZK 115 Ec 
z szyną prowadzącą.

Niedościgniona precyzja 
– przy nastawianiu kąta za-
ciosu mechanizm nastawczy
również się przechyla. Dzięki
temu nastawiona głębokość
pozostaje taka sama bez
wzg. na kąt.

Wystarczy nastawić maszynę 
na punkt odniesienia zaciosu.

Nowa głowica z nożami
czterostronnymi HM dla
maksymalnej efektywności
frezowania i optymalnego 
odciągu wiórów.

Zdjęcie Opis Nr kat.

Szyna prowadząca
dł. 3 m (2-częściowa z
łącznikiem)

Szyna prowadząca
dł. 3 m (1-częściowa)

Przedłużenie szyny
dł. 1,5 m

037037

200672

036553

Adaptery (para)
do prowadnicy równoległej

037195

Głowica standardowa do 
zaciosów
kpl., Ø 150 x 115 mm
(zawiera kpl. noży 
czterostronnych HM)
Noże czterostronne HM
(wymagane 13 szt.)

203657

201927

Głowica do wręgowania
kpl., Ø 236 x 50 mm
(zawiera kpl. noży 
czterostronnych HM)
Noże czterostronne HM
(wymagane 16 szt.)

203659

201927

Głowica do wręgowania
kpl., Ø 190 x 80 mm
(zawiera kpl. noży 
czterostronnych HM)
Noże czterostronne HM
(wymagane 6 szt.)

Noże dwustronne 80 mm
(wymagane 3 szt.)

091417

034907

035090

Głowica do wręgowia 
kpl., Ø 150 x 60 mm
(zawiera kpl. noży 
czterostronnych HM)
Noże czterostronne HM
(wymagane 6 szt.)

Noże dwustronne 60 mm
(wymagane 3 szt.)

091415

034907

035089

A: Zaciosy

Nr kat. 203657

Głowica 150 x 115 mm

„α“ (°) 0° 15° 30° 45° 60°

Głęb. „T“ (mm) 27 29,7 57,5 77,9 75

Szer. „B“ (mm) 115

„X“ (mm) 115 115 110 86,5

„Y“ (mm) 30,8 66,4 110 150

B: Wręgi

Nr kat. 203659 091417 091415

Głowica (mm) 236 x 50 190 x 80 150 x 60

„a“ (°) 0 0 0

Głęb. „T“ (mm) 70 47 27

Szer. „B“ (mm) 50 80 60

Akcesoria / Narzędzia Tabela głębokości frezowania
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