


  

    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

z=aantal tanden z=aantal tanden 

Schijffrees met HSS of HM soldeertips 

Schijffrees met HSS of HM soldeertips 

z=aantal tanden 

Productbeschrijving 
Sponningfrezen in hout 
Voor tafelfreesmachines 

Productbeschrijving 
Sponningfrezen in hout 
Voor tafelfreesmachines 

z=aantal tanden 



z=aantal tanden 

  

    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

Schijffrees met HSS of HM soldeertips - rechts/links 

Profiel schijffrees met HSS of HM soldeertips - rechts/links 

Productbeschrijving 
Aanschuinen in hout 
Voor tafelfreesmachines 

z=aantal tanden 

Enkele profielen 

Productbeschrijving 
Profielfrezen in hout 
Voor tafelfreesmachines 

z=aantal tanden 



  

    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

Profielfrees met HSS of HM soldeertips - leuningen 

Productbeschrijving 
Profielfrezen in hout 
Voor tafelfreesmachines 

Aanfase of radiusfrees met HSS of HM soldeertips 

Productbeschrijving 
Hoekafwerking in hout 
Voor tafelfreesmachines 

z=aantal tanden 



  

    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

Profielfrees met HSS of HM soldeertips - convex 

Profielfrees met HSS of HM soldeertips - concaaf 

z=aantal tanden 

z=aantal tanden 

Productbeschrijving 
Concaaf profiel frezen in hout 
Voor tafelfreesmachines 

Productbeschrijving 
Convex profiel frezen in hout 
Voor tafelfreesmachines 



  

    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

Profiel schijffrees met HSS of HM soldeertips R/L 

Profiel schijffrees met HSS of HM soldeertips R/L 

Productbeschrijving 
Profiel frezen in hout 
Voor tafelfreesmachines 

z=aantal tanden 
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Productbeschrijving 
Profiel frezen in hout 
Voor tafelfreesmachines 
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    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

Schijffrees set met HSS of HM soldeertips 

voor wandbedekking 

Schijffrees set met HSS of HM soldeertips 

voor wandbedekking 
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    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

Schijffrees set met HSS of HM soldeertips 

voor wandbedekking 

Schijffrees sets worden in de regel ingezet op meerspindel machines zoals hier 
onder weergegeven. Uitvoeringen rechts en links snijdend. 

z=aantal tanden 



  

    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

Schijffrees set met HSS of HM soldeertips 

voor parket 

Schijffrees set met HSS of HM soldeertips 

voor parket 

z=aantal tanden 

z=aantal tanden 



  

    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

Schijffrees set met HSS of HM soldeertips 

voor vloerdelen 

Schijffrees set met HSS of HM soldeertips 

voor vloerdelen 

z=aantal tanden 

z=aantal tanden 



  

    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

Schijffrees set met HSS of HM soldeertips 

voor terrasdelen 

Enkele andere voorbeelden. 

z=aantal 
tanden 

z=aantal 
tanden 

rechts links 



  

    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

Schijffrees set met HSS of HM soldeertips 

voor exterieure wandbedekking 

Schijffrees set met HSS of HM soldeertips 

voor exterieure wandbedekking 
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z=aantal tanden 



  

    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

Schijffrees set met HSS of HM soldeertips 

voor exterieure wandbedekking 

Enkele andere voorbeelden. 

z=aantal 
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    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

Profiel schijffrees met HSS of HM soldeertips 

voor V-verbindingen 

Profiel schijffrees met HSS of HM soldeertips  

ronde V-vorm 

z=aantal tanden 

z=aantal tanden 

voor ramen en deuren 



  

    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

Profiel schijffrezen met HSS of HM soldeertips 

voor V-verbindingen 

z=aantal tanden 

Enkele andere voorbeelden. 



  

    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

Profiel schijffrezen met HSS of HM soldeertips 

voor deurkamers 

z=aantal tanden 

Enkele andere voorbeelden. 



  

    Schijf- en mantelfrezen in gesoldeerde uitvoering 
 

 

Profiel schijffrezen met HSS of HM soldeertips 

voor constructie wanddelen 

Profiel schijffrezen met HSS of HM soldeertips 

voor constructie wanddelen 
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Schijffrees set met HSS of HM soldeertips 

voor vloerplinten 

Schijffrees set met HSS of HM soldeertips 

voor vloerplinten 
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