
Frezarka górnowrzecionowa

LO 65 Ec

Zalety produktu

• Z wysokowydajnym silnikiem CUprex
• 65 mm głębokość frezowania
• Rewolwerowy zderzak głębokości frezowania
• Szyna prowadząca i szyna do połączeń teowych

w policzkach schodów – dostępne jako akcesoria

Zastosowanie

• Profilowanie, fazowanie, wykonywanie wręg i wpustów
• Wpuszczanie okuć
• Frezowanie połączenia na jaskółczy ogon (Lignatool, Arunda)
• Frezowanie połączeń teowych w policzkach schodów
• Do obróbki litego drewna i płyt drewnianych

Opis produktu

Czysta moc i wysoki moment obrotowy zyskują zupełnie nowe znaczenie 
przy nowym, wysokowydajnym silniku CUprex. Oferuje elektronicznie 
zoptymalizowaną wydajność i nowo opracowaną technologię kontroli 
przed przeciążeniem. Płynna regulacja obrotów pozwala dobrać pręd-
kość frezowania do materiału i przeznaczenia.

Precyzyjny regulator głębokości frezowania umożliwia bardzo dokładne 
jej nastawienie, dzięki czemu jakiekolwiek poprawki stanowią wyjątek.

Rowek w płycie głównej frezarki pozwala na łatwiejsze odciąganie 
wiórów powstających przy frezowaniu doklejek bez dodatkowych 
przystawek.

Aby wymienić frez szybko i łatwo wystarczy ustawić frezarkę LO 65 
Ec do góry nogami, a następnie uruchomić blokadę wrzeciona.

Dane techniczne LO 65 Ec 

Głębokość frezowania 0 – 65 mm
Tuleja zaciskowa Ø 1/2“ / 6 – 12 mm
Prędkość obrotowa 10000 – 22000 1/min
Pobór mocy 2600 W
Ciężar 5,7 kg
Uniwersalny silnik 230 V / 50 Hz

Specyfikacja dostawy

Frezarka górnowrzecionowa LO 65 Ec  916922
MaxiMAX w systenerze MAFELL-MAX

Frezarka górnowrzecionowa LO 65 Ec  916955
MidiMAX w systenerze MAFELL-MAX

Zakres dostawy obejmuje:

1  Prowadnica równoległa z precyzyjną regulacją 204310
    (tylko MaxiMAX)
1  Pierścień kopiujący 038971
    Ø 30 mm
1  Tuleja zaciskowa 093256
    8 mm (tylko MaxiMAX)
1  Adapter na wkręty 201575
    z gwintem wewnętrznym M 12 x 1
1  Osłona antywiórowa 204325
1  Obrotowy zderzak głęb. frezowania
    (tylko MaxiMAX)
1  Klucz płaski 22 mm 093012
1  Kabel zasilający 4 m 087885

Prowadnica równoległa z 
precyzyjną regulacją – do dopaso-
wanego prowadzenia maszyny.

Indywidualnie nastawiana prędkość
frezowania, głębokość i sposób
prowadzenia – do szerokiej gamy
zastosowań.

Znacząca oszczędność czasu –
dzięki szybkej obróbce materiału 
z wysokowydajnym, mocnym 
2600 W silnikiem CUprex.

Z wyłącznikiem zapobiegającym
ponownemu samoczynnemu
włączeniu się maszyny po przywró-
ceniu zasilania.

www.punta.com.pl
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Akcesoria / Narzędzia

Frezarka górnowrzecionowa
LO 65 Ec w codziennym 
użyciu.

Obrotowy zderzak rewol-
werowy umożliwia szybkie 
nastawienie 3 typowych 
głębokości frezowania.

Silnik CUprex z elektroniką
pozwala na płynną regulację
obrotów, aby dostosować 
pracę frezarki do szerokiej 
gamy materiałów i średnic 
frezów.

Szyna prowadząca do fre-
zowania połączeń teowych 
w policzkach schodów o 
maksymalnych wymiarach: 
640 x 60 mm (dostępna jako 
dodatkowe wyposażenie).

Zdjęcie Opis Nr kat.

Szyna prowadząca 
do frezowania połączeń
teowych w policzkach
schodów
dł. 1 m z 2 ściskami
stolarskimi

200500

Szyna prowadząca
dł. 1 m z adapterem

200690

Ścisk stolarski
do szyny prowadzącejl

093249

Przykładnica kątowa
do szyny prowadzącej

038108

Ramię prowadzące z rolką 038987

Pierścień kopiujący
Ø 27 mm
Ø 30 mm
Ø 40 mm

038988
038971
038989

Tuleja zaciskowa
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
1/2"
1/4"

093257
093256
093255
093254
093276
093279

Zdjęcie Opis Nr kat.

Adapter do frezu
z gwintem wewn. M 10

039363

Adapter do frezu
z gwintem wewn. M 12 x 1

201575

Specjalne akcesoria:
Szyna prowadząca do frezowania połączeń teowych w policzkach 
schodów. To opcjonalne wyposażenie firmy MAFELL jest idealnym 
narzędziem dla osób budujących schody według indywidualnych spe-
cyfikacji. Zderzaki pozwalają na nastawienie szyny prowadzącej do 
wyfrezowania otworu o maksymalnej długości 640 mm i szerokości 
60 mm. Urządzenie jest przystosowane do wykonania pełnego za-
kresu prac w konstrukcji schodów. Otwory w policzkach schodów 
mogą być dostosowane według skali, a dzięki bocznej regulacji 
można wyfrezować otwory według dokładnych oznaczeń. Fakt, że 
szyna prowadząca i maszyna mogą być przemieszczane razem 
jest dodatkową zaletą, zwłaszcza w przypadku powtarzalności 
wykonywanego otworu: frezarka nie musi być odłączana od szyny 
prowadzącej. W standardowym wyposażeniu znajdują się 2 ściski 
stolarskie, które pomagają w zabezpieczeniu szyny na odpowiedniej 
pozycji; Innym wyposażeniem dodatkowym ułatwiającym budowę sto-
pni jest dokładna przykładnica kątowa.
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