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1. ZAPNUTÍ STROJE 

   Na levé boční stěně frézky se nachází hlavní vypínač stroje. Pro 

zapnutí stroje tento přepneme z polohy „O“ do polohy „1“. 

                          

 

 

2. BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO  - CENTRÁLNÍ STOP STROJE 

   Červeným tlačítkem na čelní straně stroje máme možnost v případě 

nouze nebo potřeby zastavit chod frézky i otáček. Při startu 

kontrolujeme, jestli není tlačítko zamáčknuté, v případě, že ano, 

pootočíme doprava a uvolníme. 

 

          

 

 

 



3. UPNUTÍ NÁSTROJE - FRÉZOVACÍ HLAVY  

   Nástroje – frézy se na stroji upínají do vřetena pomocí upínacího 

šroubu. Šroub natočíme do vnitřního závitu frézy nadoraz, z protistrany 

zajistíme pojistnou matkou. Nakonec zakryjeme plastovým krytem.  

       

 

4. ZVOLENÍ SMĚRU OTÁČEK 

  POZOR, dle typu nástroje zvolíme správný směr otáček (levé / pravé). 

My používáme PRAVÝ NÁSTROJ, takže přepínač přepneme na směr 

pravých otáček. 

 



5. UPNUTÍ OBROBKU 

   Obrobky upínáme nejčastěji na pracovní stůl frézky anebo do 

svěráků. Pokud je díl nižší než čelisti svěráku, vždy podkládáme tak, 

aby frézovaná plocha byla nad čelistmi svěráku. Svěrák upínáme 

pomocí šroubů, obrobek na pracovní ploše se upíná pomocí upínek a 

šroubů. Vždy platí pravidlo, že díl musí být bezpečně a pevně upnutý, 

aby nedošlo k možnému uvolnění a ohrožení obsluhy. 

               

 

6. NASTAVENÍ RYCHLOSTI POSUVU 

   Zvolíme si optimální rychlost posuvu pro náš daný obrobek. Nastavíme 

pomocí 2 pák na pravé čelní straně frézky. 

      



7. ZAPNUTÍ PŘÍČNÉHO POSUVU (VPŘED – VZAD) 

   Páku nastavíme na směr, který potřebujeme zvolit. Páka nahoru je 

směr vzad od obsluhy frézky, páka dolů, posuv směr vpřed k obsluze. 

 

             

 

 

8. ZAPNUTÍ PODÉLNÉHO POSUVU 

   Podélný posuv zapneme pákou z čela frézky. Pokud zapneme doleva, 

pak nám pracovní stůl jede vlevo, pokud zvolíme polohu vpravo, 

pracovní stůl nám jede doprava. 

 

 

 



9. HRUBÉ NAJETÍ K OBROBKU 

   Kličkou pro najetí výšky svěráku a kolem pro boční najetí, si nahrubo 

najedeme frézou k obrobku. Jemné najetí a chycení nulové polohy 

provádíme VŽDY až po zapnutí otáček a otáčející se fréze. 

 

  

 

10. NASTAVENÍ RYCHLOSTI OTÁČEK NÁSTROJE 

   Otáčky si navolíme a nastavíme pomocí 3 pák na levé boční straně 

frézky nahoře. Máme rozsah otáček od 45 – 1680 otáček/ za min. 

 

 

 

Klička svislého najetí polohy Kolo rychlého podélného najetí polohy 



11. SPUŠTĚNÍ OTÁČEK FRÉZKY 

   Pro spuštění otáček frézky nám slouží zelené tlačítko na čelním 

ovládacím panelu. Spodním červeným tlačítkem otáčky vypínáme. 

 

 

 


