


  

      Schijf- en mantelfrezen in wisselplaatuitvoering 
 

 

Schijffrees z=2+2 spiebaanbreedte instelbaar 

z=aantal tanden 

Productbeschrijving 
Spiebaanfrezen 
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Optioneel 
Vaste spiebreedte 5 - 7 mm 

Schijffrees 

Productbeschrijving 
Spiebaanfrezen 
Voor tafelfreesmachines en CNC bewerkingscentra 

z=aantal tanden z=aantal tanden 

Staal of aluminium freeslichaam 
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Schijffrees met instelbare spiebaanbreedte 
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Productbeschrijving 
Spiebaanfrezen 
Voor tafelfreesmachines en CNC bewerkingscentra 

Schijffrees 
 

Staal of aluminium freeslichaam 

Staal of aluminium freeslichaam 

z=aantal tanden 
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z=aantal tanden 



  

      Schijf- en mantelfrezen in wisselplaatuitvoering 
 

 

Mantelfrees voor vlakbewerkingen 

Mantelfrees met instelhoek  voor vlakbewerkingen 

Productbeschrijving 
Vlakfrezen 
Voor tafelfreesmachines en CNC bewerkingscentra 
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Staal of aluminium freeslichaam 

Staal of aluminium freeslichaam 
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Mantelfrees met kruisvertanding voor vlakbewerkingen 

Productbeschrijving 
Vlakfrezen 
Voor tafelfreesmachines en CNC bewerkingscentra 

Staal of aluminium freeslichaam 

Mantelfrees met meervoudige vertanding 
voor vlakbewerkingen 

Productbeschrijving 
Vlakfrezen 
Voor tafelfreesmachines en CNC bewerkingscentra 

Staal of aluminium freeslichaam 
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      Schijf- en mantelfrezen in wisselplaatuitvoering 
 

 

Mantelfrees met 3 mm HSS wisselplaten 

voor vlakbewerkingen 

 
 Productbeschrijving 

Vlakfrezen 
Voor tafelfreesmachines en CNC bewerkingscentra 

Productbeschrijving 
Vlak- en profielfrezen 
Voor tafelfreesmachines en CNC bewerkingscentra 

Stalen freeslichaam 

z=aantal tanden 

z=aantal tanden 

Universeel mantelfrees met 8 mm HSS wisselplaten 

   voor vlak- en profielbewerkingen 
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Mantelfrees met type Centrolock wisselplaten 

voor vlakbewerkingen 
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Mantelfrees voor ruwbewerkingen 
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Mantelfrees met instelbare aansnijhoek 

Productbeschrijving 

Omvangfrezen 
Voor tafelfreesmachines en CNC bewerkingscentra 

Mantelfrees voor ruwbewerkingen 

 met HSK63 F opname 
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Mantelfrees met  aansnijhoek naar klantspecificatie 

Productbeschrijving 
Omvangfrezen 
Voor tafelfreesmachines en CNC bewerkingscentra 

Profielfrees naar klantspecificatie 

Productbeschrijving 
Omvangfrezen 
Voor tafelfreesmachines en CNC bewerkingscentra 
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      Schijf- en mantelfrezen in wisselplaatuitvoering 
 

 

Universeelfrees met  4 mm HSS wisselplaten 

voor profielbewerkingen 

z=aantal tanden 

z=aantal tanden 

Profielfrees met  5 mm HSS wisselplaten 

Productbeschrijving 
Omvangfrezen 
Voor tafelfreesmachines en CNC bewerkingscentra 
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z=aantal tanden 

z=aantal tanden 

Fase- en afronding profielfrees-set 

Productbeschrijving 

Omvangfrezen 
Voor tafelfreesmachines en CNC bewerkingscentra 

Productbeschrijving 

Spiebaanfrezen 
Voor tafelfreesmachines en CNC bewerkingscentra 

Schijffrees-set voor schuifdeursponningen 
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z=aantal tanden 

Productbeschrijving 

Spiebaanfrezen 
Voor tafelfreesmachines en CNC bewerkingscentra 

Schijffrees-sets t.b.v. meubeldeuren 

voor profiel en tegenprofiel 

Enkele voorbeelden: 



  

      Schijf- en mantelfrezen in wisselplaatuitvoering 
 

 

Schijffrees-sets t.b.v. vloerdelen en wandbekleding 

Schijffrees-sets t.b.v. vloerdelen en wandbekleding 

z=aantal tanden 

z=aantal tanden 
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Schijffrees-sets t.b.v. vloerdelen en wandbekleding 

Mantelfrees t.b.v. deuropvulkamers 
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Mantelfrees t.b.v. V-verbindingen 

Productbeschrijving 
Omvangfrezen in profiel 
Voor tafelfreesmachines en CNC bewerkingscentra 
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Omvangfrezen in profiel 
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Mantelfrees t.b.v. lijmverbindingen 


