
Plošná fréza

PF 80

Vlastnosti výrobku

• velmi výkonný
• robustní
• přesný

Oblasti použití

• Vyspravovací lodičky, spravování suků, opravy trhlin, větvové vyspravo-
vací suky

• Plošné frézování
• Na dřevo, epoxidovou pryskyřici

Popis výrobku

PF 80 od firmy MAFELL je plošná fréza „Made in  
Germany“. Vysoký jakostní standard a promyšlené detaily dělají z plošné 
frézy od firmy MAFELL spolehlivého partnera.

Otáčky lze plynule nastavit na příslušný způsob používání.  
Digitální elektronika je navíc vybavena jemným rozjezdem, konstantními 
otáčkami při zatížení, snížení otáček při volnoběhu a ochranou proti přetí-
žení.

Technické údaje PF 80         

Průměr frézování 80 mm
Jmenovité napětí 1 050 W 
Univerzální motor 230 V / 50 Hz
Jmenovitý počet otáček při volnoběhu 4.200 – 10.000 1/
Rozměry d x š x v 160 x 350 x 155 mm
Hladina hluku 84 dB (A)
Výška podložky (ochrana prstů) 8 mm
Hmotnost 3,1 kg

Vybavení

Plošná fréza PF 80 v T-MAX 91D401

Rozsah dodávky

1 hrdlo odsávání
1 kabel 4 m 

Příslušenství / Nástroje

Otočná deska předřezávání, 4 kusy jsou potřeba 034907

MAFELL AG · Beffendorfer Str. 4 · D-78727 Oberndorf a. N.
Tel. 07423/812-0 · E-Mail oem@mafell.de · www.mafell.com

Nastavení otáček s aretační funkcí 
lze spolehlivě přizpůsobit na každý 

způsob používání.

Plošná fréza od firmy MAFELL je 
vyráběna v Německu prochází 
nejpřísnějšími kontrolami kvality. 

MADE  IN

GERMANY

Váš odborný prodejce MAFELL – náš distribuční partner:

Odsávací hrdlo lze individuálně nastavit, 
čímž je umožněna snadná a pohodlná 
práce.

Aretace vřetena je bezpečně přístupná 
shora pomocí tlačítka.
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Vše má své místo. Plošná fréza PF 80 se 
dodává v praktickém T-MAX.

Optimální pokládací plocha 
pro bezpečnou a přesnou 
práci.




