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Att tänka på: Tillverkningsår
Maskinnumret är tryckt på omslaget av den här manualen 
De två sista siffrorna visar tillverkningsår.
t.ex. XXX.XX.XXX.14 -> Tillverkningsår 2014

Viktiga tips!
Vi gör er uppmärksamma på att, beroende på utförande, är inte alla beskrivna funktioner med på alla mas-
kiner resp. ytterligare funktioner och manöverdon tillkommer (t.ex. maskiner med extrafunktioner).

För egen och medarbetares säkerhet måste bruksanvisningen läsas noga innan maskinen tas i bruk. Bruksan-
visningen måste förvaras väl eftersom den hör till maskinen! Se också till att bruksanvisningen finns åtkomlig 
för användaren när denne arbetar med maskinen, eller när maskinen underhålls eller repareras.

Observera! Materialskada! Kontrollera maskinen direkt efter leverans. Vid transportskador eller saknade 
delar måste skriftlig skadeanmälan omgående lämnas till speditören och ett skadeprotokoll upprättas. Medde-
la också leverantören utan dröjsmål.

© Felder KG
KR-Felder-Str. 1
A-6060 Hall in Tirol

Tel.  +43 (0) 5223 45 0 90
Fax.  +43 (0) 5223 45 0 99

E-Mail:  info@hammer.at
Internet:  www.hammer.at
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1 Allmänt

1.1 Symbolförklaring

Viktiga säkerhetstekniska instruktioner i den här  
bruksanvisningen är markerade med symboler.
Det är viktigt att anvisningarna följs.  

Var särskilt försiktig i dessa situationer så att olyckor, 
personskador eller materiella skador kan undvikas.

Observera! Materialskada!
Denna symbol betecknar risker som kan leda till skador, felfunktioner eller maskinstillestånd om de inte följs.

Varning! Risk för personskada eller livsfara!
Denna symbol betecknar risker som kan medföra fara för hälsan, skador, bestående men eller leda till döds-
fall om de inte följs.

Varning! Fara i samband med elektrisk ström.
Symbolen riktar uppmärksamheten mot farliga situationer i samband med elektrisk ström. Om säkerhetsin-
struktionen inte åtföljs finns risk för allvarliga personskador eller dödsfall. Aktuellt arbete får bara utföras av 
behörig elektriker.

Allmänt

1.2 Information om manualen

Denna bruksanvisning beskriver hur man hanterar mas-
kinen säkert och på rätt sätt. Angivna säkerhetsföreskrif-
ter och anvisningar måste följas, likaså lokala olycksfalls-
föreskrifter och allmänna säkerhetsbestämmelser som 
gäller för arbetsområdet.
Innan någon form av arbete påbörjas på maskinen 
skall bruksanvisningen, särskilt kapitlet “Säkerhet“ samt 

specifika säkerhetsanvisningar läsas igenom fullständigt 
och även förstås. Bruksanvisningen är en del av mas-
kinen och måste alltid förvaras så att den finns tillgänglig 
i direkt anslutning till denna. Bruksanvisningen skall alltid 
följa maskinen.

1.3 Upphovsrättsskydd

Bruksanvisningen skall hanteras konfidentiellt. Den är 
enbart avsedd för de personer som arbetar med och på 
maskinen. Alla uppgifter, texter, ritningar, bilder och an-
nat som presenteras är skyddade enligt lagen om uppho-
vsrätt och lyder även under annan industriell skyddsrätt. 
All verksamhet som bryter mot detta är straffbar.

Innehållet får inte nyttjas, meddelas eller lämnas vidare 
till tredje person och inte heller mångfaldigas i någon 
form - inte heller delar därav - utan tillverkarens skriftliga 
medgivande. 
Överträdelse leder till skadeståndskrav. Vi förbehåller 
oss rätten att ställa ytterligare anspråk. Vi förbehåller oss 
samtliga rättigheter att hävda våra  
näringsrättsliga skyddsrättigheter.

Att tänka på:
Denna symbol visar på tips och information som bör följas för effektiv och felfri användning.
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1.4 Ansvar och garanti

Alla uppgifter och hänvisningar i denna bruksanvisning 
har sammanställts med hänsyn tagen till gällande före-
skrifter, aktuell teknisk nivå och vår mångåriga känne-
dom och erfarenhet. Bruksanvisningen skall läsas  
noggrant innan arbete med, eller på maskinen påbörjas. 
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador eller fel 
som uppkommer till följd av att bruksanvisningen inte har 
beaktats. Presentationer i text och bild kan avvika från 
den maskin som levererats. 
Bilder och grafik motsvarar inte skala 1:1. Den leverera-

de maskinen kan avvika från här lämnade uppgifter, hän-
visningar och bilder p.g.a. specialutföranden, extra tillval 
eller nytillkomna, tekniska förändringar. Finns frågor så 
kontakta tillverkaren. Vi förbehåller oss rätten till tekniska 
förändringar av produkten inom ramen för förbättrade 
användningsegenskaper och i vidareutvecklingssyfte.

1.5 Garantivillkor
Garantitiden följer nationella bestämmelser och kan 
hämtas på www.felder-group.com.

1.6 Reservdelar

Vid användning av reservdelar som inte är godkända 
frånsäger sig användaren all rätt att ställa garanti-, 
 service-, skadeersättnings- eller ansvarsanspråk på 
tillverkaren eller hans uppdragstagare, återförsäljare eller 

representant.
Använd endast originalreservdelar från tillverkaren.

1.7 Återvinning

Om maskinen ska skrotas när den är förbrukad så 
måste alla komponenter separeras i materialklasser för 
att senare kunna återvinnas eller skrotas på rätt sätt.
Konstruktionen består helt av stål och är därför enkel att 
separera. Detta material är också enkelt att återvinna 
och innebär ingen miljöbelastning eller säkerhetsrisk för 

personalen. Vid återvinningen ska såväl internationella 
föreskrifter som gällande bestämmelser i användningslan-
det följas, även alla tillämpliga miljöskyddsföreskrifter. 

Allmänt

Observera! Materialskada!
Felaktiga eller defekta reservdelar kan leda till skador,  
felaktig funktion eller totalt maskinhaveri.

Att tänka på: Tillåtna originalreservdelar presenteras i en separat reservdelskatalog som medföljer maskinen.

Observera! Elavfall, elektroniska komponenter, smörjmedel och andra liknande delar ska hanteras som mil-
jöfarligt avfall och får endast omhändertas av godkända branschföretag!
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2 Säkerhet
Maskinen är konstruerad och producerad i enlighet med 
de tekniska bestämmelser som var godkända vid tidpunk-
ten för tillverkningen och den klassas som driftsäker.
Trots det kan användning av maskinen medföra fara om 
den används av personal som inte är utbildad för upp-
giften, om den används på felaktigt sätt eller till annat 
än vad den är avsedd för. Kapitlet ”Säkerhet“ ger en 
överblick över alla viktiga säkerhetsaspekter för optimalt 
personskydd samt säker och felfri maskindrift.

Dessutom innehåller övriga kapitel i bruksanvisningen 
konkreta, symbolmarkerade säkerhetsanvisningar för att 
risker ska kunna undvikas. I övrigt måste de symboler, 
skyltar och texter som finns på maskinen beaktas. De får 
inte avlägsnas och måste hållas i läsbart skick.

2.1 Avsedd användning
De denna manual beskrivna maskinerna är tänkta att 
uteslutande användas för bearbetning av trä och liknan-
de material. Bearbetning av andra material än trä är 
bara tillåten efter skriftligt medgivande från tillverkaren. 
Driftsäkerheten är bara säkerställd om maskinen används 
till det den är avsedd för.
Till ändamålsenlig användning hör även att följa 

driftsvillkor samt uppgifter och anvisningar i denna 
 bruksanvisning.
Maskinen får endas brukas med delar och originaltillbe-
hör från tillverkaren.

2.2 Bruksanvisningens innehåll
Var och en som får i uppdrag att arbeta med eller på 
maskinen måste ha läst och förstått bruksanvisningen 
innan arbetet påbörjas. Detta gäller även om personen 
har arbetat med en likadan, eller liknande, maskin  
tidigare eller har utbildats av tillverkaren.
Kännedom om innehållet i bruksanvisningen är en förut-
sättning för att personalen ska kunna skyddas mot faror 

och för att fel ska kunna undvikas så att maskinen kan 
användas säkert och problemfritt. Ägaren rekommende-
ras att kontrollera, och låta personalen bekräfta, att den 
har tillräckliga kunskaper om innehållet i bruksanvisnin-
gen.

2.3 Förändring och ombyggnad av maskin
För att undvika risker och säkerställa optimal kapaci-
tet får inga förändringar samt till- eller ombyggnader 
genomföras på maskinen, om dessa inte uttryckligen har 
godkänts av tillverkaren.
Alla symboler, skyltar och texter på maskinen ska hållas i 

läsbart skick och får inte tas bort. Piktogram, skyltar och 
texter som blivit skadade eller oläsbara måste omgående 
ersättas.

Säkerhet

Observera! All annan användning av maskinen än vad den är avsedd för betraktas som ej ändamålsenlig. 
Inga anspråk av något slag kan ställas på tillverkaren eller hans representant för skador som uppkommer till 
följd av att maskinen inte används enligt givna instruktioner. Den driftansvarige är ensam ansvarig för skador 
som uppstår till följd av ej ändamålsenlig användning.
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2.4 Den driftansvariges ansvar

Bruksanvisningen måste förvaras i direkt närhet till  
maskinen och vara tillgänglig för de personer som 
arbetar med och på denna. Maskinen får bara använ-
das om den är i tekniskt felfritt och driftsäkert skick. Före 
varje start måste maskinen kontrolleras med avseende på 
synliga fel och skador. Instruktionerna i bruksanvisningen 
måste följas utan undantag och inskränkningar.
Utöver säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna 
bruksanvisning ska gällande, lokala föreskrifter för före-
byggande av skador och allmänna säkerhetsföreskrifter, 
samt gällande bestämmelser för miljöskydd, beaktas och 

följas.
Den driftsansvarige och av honom utsedd personal är 
ansvarig för felfri maskindrift och för att entydigt fast-
ställa ansvarfördelningen vad gäller installation, drift, 
underhåll och rengöring av maskinen. Se till att maskin, 
verktyg och tillbehör befinner sig utom räckhåll för barn.

2.5 Krav på personalen
Endast behörig och för uppgiften utbildad fackpersonal 
får arbeta med och på maskinen. Personalen måste ha 
fått undervisning i maskinens funktioner och möjliga 
risker. Med fackpersonal avses en person som genom 
yrkesutbildning, kunskaper och erfarenheter samt kän-
nedom om gällande bestämmelser kan bedöma det 
arbete som tilldelats honom och uppfatta möjliga risker. 
Personal som inte har de nödvändiga kunskaperna måste 
utbildas. Anvarsfördelningen för arbeten med och på 
maskinen (installation, drift, underhåll, reparationer) 
måste vara tydligt fastställd och upprätthållas. Enbart per-
soner som kan förväntas utföra sitt arbete på ett tillförlit-
ligt sätt får arbeta med och på maskinen. Alla arbetssätt 
som äventyrar personsäkerheten, miljön eller maskinen 

måste undvikas. Personer som är påverkade av droger, 
alkohol eller mediciner som påverkar reaktionsförmågan 
får normalt inte arbeta med eller på maskinen. Vid val av 
personal ska de ålders- och yrkesrelaterade föreskrifter 
som gäller på den aktuella användningsplatsen följas. 
Användaren ansvarar för att obehöriga personer hålls på 
tillräckligt säkerhetsavstånd från maskinen. Det åligger 
personalen att utan dröjsmål meddela driftsansvarig vid 
förändringar på maskinen som kan påverka säkerheten.

2.6 Arbetssäkerhet
Genom att följa den säkerhetsinformation och de anvis-
ningar som lämnas i bruksanvisningen kan person- och 
materialskador undvikas under arbetet med och på mas-
kinen. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till 
fara för personer och till maskinskador eller maskinhave-
ri. Följs inte de säkerhetsanvisningar, instruktioner, gällan-

de riktlinjer för förebyggande av skador samt allmänna 
säkerhetsföreskrifter som anges i denna bruksanvisning 
kan inga ansvars- eller  skadeersättningsanspråk ställas 
på tillverkaren eller  dennes representant.

Säkerhet
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2.7 Personlig skyddsutrustning

Vid arbeten med eller på maskinen gäller följande grund-
läggande förbud:

Skyddsklädsel
Tätt åtsittande arbetskläder (låg rivhållfasthet, inga vida ärmar, inga ringar eller andra smycken etc.)

Det är förbjudet att arbeta med maskinen om man bär långt hår utan hårnät.

Det är förbjudet att bära handskar!

Vid arbete med eller på maskinen ska följande principiellt bäras:

Säkerhetsskor
Som skydd mot tunga, nedfallande delar och för att förhindra att man halkar på golv som inte är 
halksäkra

Hörselskydd
Som skydd mot hörselskador

2.8 Risker vid användning av maskinen
Maskinen har genomgått en riskanalys. Dess konstruktion 
och utförande uppfyller nu gällande tekniska krav.
Den är driftsäker vid avsedd användning.
Trots detta kvarstår vissa risker.
Maskinen arbetar med hög elektrisk spänning.

• Stäng av maskinen och säkra den mot tillslag innan 
underhålls-, rengörings- eller reparationsarbete  
påbörjas.

• Se till att maskinen är spänningslös vid allt arbete  
på elsystemet.

• Säkerhetsanordningar får inte avlägsnas och deras 
funktion får inte kringgås genom förändringar.

Säkerhet

Varning! Fara i samband med elektrisk ström.
Den elektriska energin kan orsaka mycket allvarliga skador. Vid skador på isolering eller enskilda komponen-
ter föreligger livsfara på grund av elektrisk ström.
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Allmänna säkerhetsanvisningar:
• Risk för personskada på grund av att man kan skära 

sig, speciellt vid verktygsbyte.
• Risk för skador på grund av bortslungade  arbets-

stycken, även  delar av arbetsstycken (t.ex. grenar, 
bortkapade bitar).

• Skaderisk p. g. a. återkastning av arbetsstycke
• Hörselskador till följd av buller.
• Hälsorisk på grund av dammbelastning, framför allt 

vid bearbetning av hårt trä.
• Fara för klämning, skärskador, att fastna, upprullning, 

stötar, skärning och avkapning.

beroende på modell:
• Fara för personskada genom kontakt med den  

roterande cirkelsågs- och/eller förritsklingan.
• Risk för skador vid kontakt med det roterande fräsverk-

tyget.
• Skador via kontakt med roterande hyvelkutter (Borrver-

ktyg).
• Risk för skador på grund av bortslungade verktygs-

delar (t.ex. avkapade delar).
• Stå därför aldrig i sågklingans sågriktning när denna 

är igång (gäller såväl under bearbetning som vid 
tomgång).

2.9 Övriga risker

2.10 Säkerhetshänvisningar för batterier

Batterier används i en del komponentgrupper i maskinen 
(beroende på utrustning).

• Batterier kan vara livsfarliga om de sväljs ner. För-
vara batterier utom räckhåll för barn. Har ett batteri 
svalts ner behövs medicinsk hjälp.

• Vid felaktig använding kan syra tränga ut ur bat-
terierna. Den kan förorsaka hudirritationer. Undvik 
kontakt med syran. Vid kontakt skall syran spolas 

av med riklig mängd vatten. Om syran hamnar i 
ögonen så spola genast med vatten under tio minuter 
och kontakta omgående läkare.

• Kasta inte batterier i öppen eld och utsätt dem inte 
för höga temperaturer. Explosionsrisk föreligger.

• Tag ur batterierna ur maskinen när de är förbrukade. 
På detta sätt undviks skador som skulle kunna uppstå 
på grund av läckande batterisyra.

• Kasta inte förbrukade batterier i hushållssoporna. 
Kassera batterier miljömedvetet.

Säkerhet

Varning! Risk för personskada eller livsfara!

Varning! Skaderisk!
Även om alla skyddsåtgärder är uppfyllda föreligger följande risker i samband med arbete vid maskinen:

Observera! Materialskada!
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 Maskin Bordsfräs F 3 e-classic
 Längd A 830 mm
 Längd: maskinbord B 1000 mm
 Total bredd C1 775 mm
 Total bredd C2 110 mm
 Bredd maskinbord D 550 mm
 Arbetshöjd (ca.) E 888 mm
 Höjd F 1350 mm
 Vikt netto *) 330 kg

 Maskin med förpackning
 Längd x Bredd 1470 x 1160 mm
 Höjd 1200 mm
 Vikt (ca.)* 300 kg

*) vid normalt utförande

3 Tekniska data

3.1 Mått och vikt

Tekniska data



13

Bordsfräs
F 3 e-classic

 Växelströmsmotor Trefasmotor
 Motorspänning 1x 230 V 3x 400 V
 Motorfrekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
 Skyddsklass IP 55 IP 55

 Motorprestanda 86-40 %*) 3 kW 3 kW

*) S6 = last- och periodisk drift; 40% = relativ drifttid

3.2 Drift- och lagerförhållanden

3.3 Anslutning - träbearbetningsmaskiner

Tekniska data

3.4 Drivmotor

Faktiska värden kan läsas på typskylten.

 Drift-/rumstemperatur +10 till +40 °C
 Lagertemperatur –10 till +50°C

 Nätspänning enl.  typskylt ±10%
 Säkring se kopplingsschema
 Anslutningskabel (H07RN-F) 3x2,5 mm²/ 5x2,5 mm²
 Utlösningskaraktäristik C (D*) 

*) vid tung start, beroende av stor rörlig massa

3.5 Spånsug

  Fräsanhåll 
 Slanganslutning Ø 120 mm
 Lufthastighet min. 20 m/s
 Undertryck min. 470 Pa
 Volymström min. (vid 20 m/s) 814 m³/tim
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3.7 Bulleremission

Angivna värden är emissionsvärden och därför inga 
säkra arbetsplatsvärden. Även om det finns ett samband 
mellan emissions- och immissionsnivåerna kan man inte 
med säkerhet säga om ytterligare försiktighetsåtgärder är 
nödvändiga. Faktorer som avsevärt kan påverka den  
aktuella immissionsnivån på arbetsplatsen är hur länge 
bearbetningen pågår, arbetslokalens utformning och 
andra källor i närheten. Tillåtna arbetsplatsvärden kan 
också variera från land till land. Informationen är avsedd 

att göra det möjligt för användaren att bättre kunna 
bedöma fara och risk. Beroende på uppställningsplats 
och andra specifika förhållanden kan aktuella bulleremis-
sionsvärden avvika väsentligt från angivna värden.

Tekniska data

3.6 Dammemission

Denna maskins arbetsområde klassas som dammreduce-
rat enligt BGI 739-1.

Koncentration av inandningsbart trädamm i luften över-
skrider inte 2 mg/m³.

Detta gäller endast då kraven som specificeras i avsnittet 
>Utsug< är uppfyllda.

Se kapitel >Uppställning och installation<

Att tänka på:

För att hålla ljudemissionen på så låg nivå som möjligt skall de använda verktygen alltid vara vassa och kor-
rekta varvtal ska hållas.

Hörselskydd bör principiellt alltid bäras men de är ingen ersättning för välslipade verktyg.

Alla uppgifter i dB(A) och med en mätosäkerhetsfaktor på 4 dB(A).

 Tomgång Bearbetning
 Ljudeffektsnivå 
 (EN ISO 3746)
 Emissionsvärden på arbetsplatsen 
 (EN ISO 11202)
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Använd endast fräsverktyg,
• vars tillåtna högsta varvtal ligger över frässpindelns varvtal
• som uppfyller normen DIN EN 847-1 och
• som är markerade med “MAN“!

3.8 Verktyg

Att tänka på: Vi rekommenderar enbart användning av HAMMER-verktyg (HAMMER katalog).

Tekniska data

Varning! Skaderisk!
Överskrid aldrig det maximala varvtalet som anges på verktyget!

 
 Bordsöppning (Ø) 180 mm
 Fräs-Ø max.
   Frässkydd 230 mm
   kapskydd 275 mm
 Spindel-Ø Standard 30 mm
   tillval 1 Snabbspindel
   tillval 2 1 inch
 Fast varvtal 3000/6000/8000/10000 minˉ¹
 Varvtal Snabbspindel 14000 minˉ¹
 Frässpindelhöjd över bord (höjd) 100 mm
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4 Transport, förpackning och lagring

4.1 Säkerhetsanvisningar

Transport, förpackning och lagring

4.2 Transportinspektion

Kontrollera leveransen direkt med avseende på fullständi-
ghet och transportskador.
Tag inte emot leveransen, eller tag endast emot den med 
förbehåll, om det finns synliga transportskador. Notera 
skadornas omfattning på transportörens transportdoku-
mentation/följesedel. Gör en reklamation omgående

Fel som inte upptäcks direkt vid mottagandet ska rekla-
meras så fort de upptäcks eftersom skadeersättningsan-
språk bara kan ställas under gällande reklamationsperi-
od.

4.3 Förpackning

Om inget avtal har träffats om återsändning av förpackningen ska den sorteras efter material och storlek, för återanvä-
ndning eller återvinning.

Att tänka på: var rädd om miljön!
Förpackningsmaterial består av värdefulla råvaror och kan i många fall återanvändas eller återvinnas på ett 
bra sätt.

Observera! Se till att förpackningsmaterial alltid återvinns på ett miljövänligt sätt och i överensstämmelse med 
gällande regler. Kontakta eventuellt ett återvinningsföretag.

Varning! Skaderisk!
Risk för skador p.g.a nedfallande delar i samband med transport samt på- och avlastning.

Observera! Materialskada!
Maskinen kan skadas eller förstöras vid felaktigt utförd transport.

Därför måste dessa säkerhetsanvisningar alltid följas:

• Lyft aldrig laster över personer.
• Förflytta alltid maskinen med största omsorg och  

försiktighet.
• Använd endast lämpliga anslags- och lyftverktyg, med 

tillräcklig hållfasthet.
• Maskinen får aldrig lyftas upp på framförstående 

maskinelement (t.ex. justerbord).
• Var uppmärksam på maskinens tyngdpunkt vid  

transport (vältrisk).
• Säkra maskinen mot glidning i sidled.
• Vajrar, lyftstroppar och andra lyftdon måste vara 

försedda med säkerhetskrokar.

• Vajrar som är fransiga eller skadade på annat sätt får 
inte användas.

• Vajrar och lyftstroppar får inte knytas.
• Vajrar och lyftstroppar får inte ligga an mot vassa 

kanter.
• Genomför transporten så varsamt som möjligt. På så 

vis kan risken för transportskador minimeras.
• Undvik mekaniska vibrationer. 

Vid sjötransport måste maskinen vara hermetiskt 
 förpackad och skyddad mot korrosion (torkmedel).
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Maskinen levereras delvis monterad, på pall.

Maskinen är fastsatt på lastpallen med transportvinklar.

Före transport till uppställningsplats tas transportvinklarna 
bort.

Maskinen kan transporteras med kran, gaffeltruck, pallyft 
eller hjultillsats. 

!Transportvinkel

4.5.1 Transportsäkring

Bild 4-1: Transportsäkring

4.5 Transport

4.4 Lagring

Låt alla förpackningar vara obrutna tills maskinen ska ställas upp/installeras och följ anvisningarna om uppställning 
och förvaring som finns på utsidan av förpackningarna, om uppställning och förvaring.

Förpackningar måste förvaras på följande sätt:

• Får ej förvaras utomhus.
• Förvaras torrt och dammfritt.
• Får ej utsättas för aggressiva medier.
• Skyddas mot direkt sol.
• Undvik mekaniska vibrationer.
• Lagertemperatur: –10 till +50 °C.
• Max. luftfuktighet: 60 %.
• Undvik kraftiga temperatursvängningar (Kondens).
• Olja in alla blanka maskindelar (rostskydd).

• Vid långvarig lagring (> 3 månader) ska alla blan-
ka maskindelar oljas in (rostskydd). Kontrollera det 
allmänna skicket på alla delar och på förpacknin-
gen regelbundet. Bättra vid behov eller gör om 
 konserveringen. 

• Vid förvaring i fuktig lokal måste maskinen vara her-
metiskt förpackad och skyddad mot korrosion (tork-
medel).

Transport, förpackning och lagring

Observera! Materialskada!
transport av maskinen får bara utföras i enlighet med instruktionerna i bifogad transport- och monteringsanvis-
ning!
Maskinen får inte lyftas i maskinbord, justerbord eller i stativet Vajrar, lyftstroppar och kedjor får bara fästas i 
stativet.

Att tänka på:
Transportbredden ligger under 1000 mm. Det gör transport genom dörröppningar möjlig.
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4.5.2 Transport med kran

Bild 4-2: Transport med kran

Använd endast lyftstroppar eller kedjor vid transporten

För in lyftstroppar eller kedjor genom urtagen i maskin-
stativet

!Band

4.5.3 Transport med gaffeltruck

Ställ in gafflarna så att de passar in i urtaget på  
maskinstativet.

!Urtag maskinstativ

Bild 4-3: Transport med gaffeltruck

Transport, förpackning och lagring

Observera! Materialskada!
Maskinen får inte lyftas i maskinbord, justerbord eller i stativet 
Det måste kontrolleras att lyftutrustningen har tillräcklig bärkraft och den måste säkras så att den inte kan 
förskjutas åt sidorna!
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4.5.4 Transport med gaffeltruck

Bild 4-4: Transport med gaffeltruck

Före avlastningen från pallen måste en ramp byggas 
enligt instruktion på bilden.

1. Skjut in gafflarna på trucken i urtagen i maskin sta-
tivet.

2. Kör ner maskinen från pallen med gaffeltrucken.

!Urtag maskinstativ
"Ramp

Transport, förpackning och lagring

Observera! Risk för skador på grund av stor egenvikt
För problemfri urlastning behövs två till tre medhjälpare, beroende på utrustning.
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5 Uppställning och installation

5.1 Säkerhetsanvisningar

• Kontrollera att maskinen är komplett och tekniskt felfri 
innan uppställning och installation påbörjas.

• Håll ordning på arbetsplatsen och se till att den 
är ren. Lösa eller kringströdda delar och verktyg 
 innebär en olycksrisk.

• Se till att rörelsefriheten är tillräcklig. Vid otillräck-

ligt avstånd till intillliggande maskiner, väggar eller 
andra fasta föremål utgör tvångsstyrda arbetsstycken 
en fara vid sågning.

• Installera alla skyddsanordningar enligt föreskrift och 
kontrollera funktionen.

5.2 Platsbehov

Bild 5-1: Platsbehov/Mått

Krav på uppställningsplatsen:
• Drift-/rumstemperatur: +10 till +40°C
• Tillräcklig stabilitet och bärighet hos underlaget
• Tillräcklig arbetsplatsbelysning
• Avskärmning eller tillräckligt avstånd till omgivande 

arbetsplatser

För manövrering och underhåll måste det finnas ett fritt 
utrymme på 2000 mm runt om maskinen.

Uppställning och installation

Observera! Materialskada!
Maskinen får bara användas vid drift-/rumstemperaturer mellan +10 och  40°C. Beaktas inte detta, skadas 
lagren!

Varning! Skaderisk! En ofullständig defekt eller skadad maskin kan leda till allvarliga person- eller  sakskador. 
Installera och montera bara helt komplett maskin (och tillbehör).

Varning! Skaderisk! felaktig uppställning och installation kan leda till svåra person- eller sakskador. Detta 
arbete får därför endast utföras av behörig, utbildad personal som är förtrogen med maskinens arbetssätt och 
som följer samtliga säkerhetsföreskrifter.

Varning! Fara i samband med elektrisk ström.
Arbeten på elektriska installationer får endast utföras av behörig branschpersonal som följer säkerhetsföre-
skrifterna.



21

!

"

!

!!

"

Bordsfräs
F 3 e-classic

1. Följ anvisningarna i kapitlet “Transport“ och den 
bifogade transport - resp. uppställningsanvisningen 
när maskinen transporteras till uppställningsplatsen.

2. För att säkerställa exakt funktion såväl som lugnt 
arbetssätt hos maskinen ska den installeras med ett 
vattenpass.

 Rikta upp maskinen med underlägg när golvet är 
ojämnt.

!Vattenpass
"Underlägg

Bild 5-3: Fastsättning i golv

3. Vid behov kan maskinen skruvas fast i golvet med 
hjälp av transportvinkeljärn.

4. Rengör alla blanka maskindelar för att ta bort  
rostskyddsmedel.

!Transportvinkel

5.4 Ställa in systemratt

Inställningen hos indikeringsuren kan förskjutas vid trans-
porten.
För exakt inställning öppnar man spännskruven och tar 
bort uret från ratten. Därefter vrider man på uret tills upp-
mätt värde för tidigare bearbetat testarbetsstycke visas.
Sätt tillbaka klockan i ratten och fixera försiktigt med 
låsskruven.

!Indikeringsur
"LåsskruvBild 5-4: Ratt

5.3 Uppställning och nivellering av maskinen

Bild 5-2: Montera maskinen

Uppställning och installation
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5.5 Spånsug

Varning! Skaderisk! Utsugsslangar måste vara svårantändliga och elektriskt ledande! Använd därför endast 
HAMMER-  utsugsslangar!

Att tänka på: När en maskin används ska det principiellt alltid finnas en suganordning. Ett eluttag med start-
fördröjning finns som tillbehör.

• Utsugskapaciteten måste dessutom vara tillräckligt 
kraftig för att klara nödvändiga undertryck och en 
lufthastighet på 20 m/s på anslutningsplatsen. (se 
“Tekniska data”)

• Kontrollera lufthastigheten före första starttillfället och 
efter större förändringar.

• Suganordningen måste kontrolleras före första 
starttillfället och sedan dagligen med avseende 
på tydliga brister, och dessutom ska funktionen 
kontrolleras varje månad.

• Suganordningen måste vara ansluten till maskinen 
på ett sådant sätt att den automatiskt följer maskinen.

• Spånsugslangarna måste vara elektriskt ledande och 
jordade mot elektrostatisk uppladdning.

• Använd enbart dammreducerande 
uppsugningsmetoder när dammavlagringar ska tas 
bort.
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5.6 Anslutning - träbearbetningsmaskiner

Att tänka på: Öppna inte maskinens elskåp innan du pratat med någon på Hammers serviceavdelning Vid 
brott mot denna regel upphör garantin att gälla.

Att tänka på: Maskinen levereras med lös kabelände, dvs. utan  
anslutningskontakt.
Kunden måste se till att maskinens anslutningskabel förses med en passande kontakt enligt gällande standard 
i det aktuella landet.

Observera! Materialskada!
Maskinen måste säkras över en  säkringsautomat.

Observera! Materialskada!
Läs uppgifterna på typskylten och jämför med data för elnätet innan maskinen ansluts till detta. Anslut bara 
om uppgifterna överensstämmer. Strömkällan måste ha rätt anslutningsdon (vid trefasmotor CEE).

Krav på de elektriska anslutningarna
• Maskinen måste vara jordad med skyddsledare.
• Spänningsvariationerna i elnätet får vara  

högst ±10%
• Elskåpet måste vara utrustat med en kapacitetsbrytare 

(DIN VDE 0641). 
antal poler: 3 (på växelströmströmsmotorer)

• Maskinen får bara användas i TN-nät (med jordad 
nolledare) (endast 3x400V)

• Anslutningskabel H07RN-F minst 5x 2,5 (trefasmotor) 
resp. 3x 2,5 (växelströmsmotor).

• Säkring/Anslutningskabel: 
se “Tekniska data”

• Strömtillförseln måste skyddas mot skador (t.ex. stålr-
ör).

• Drag anslutningskabeln så att den inte riskerar att 
vikas eller klämmas, och på sådant sätt att man inte 
riskerar att snubbla på den.

1. Välj önskad varvriktning på valreglaget - Starta 
maskinen kort.

2. Kontrollera rotationsriktningen när motorn arbetar.
3. Om den roterar åt fel håll, byt plats på två av 

faserna hos inmatningskabeln.

Uppställning och installation

Bild 5-5: Rotationsrikting på motorn

Varning! Fara i samband med elektrisk ström.

Arbeten på elektriska installationer får endast utföras av behörig branschpersonal som följer säkerhetsföre-
skrifterna.

Kontroll av slingimpedansen och lämpligheten på överlastskyddet ska göras på den plats där maskinen ska 
installeras!
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Manöverpanel
!Grön tryckknapp - fräsaggregatet PÅ
"Röd tryckknapp - maskin AV 

(= Varningslampa - Fräs vänstervarv)
#Rotationsriktningsomkopplare

$Höjdinställning fräs (Handvev)
%Synfönster - Varvtal fräs

6 Uppbyggnad

6.1 Översikt F 3 e-classic

Uppbyggnad

Bild 6-1: Översikt

Bild 6-2: Manöverpanel F 3 e-classic

6.2 Reglage och indikeringselement

!Huvudströmbrytare (beroende på modell)
"Manöverpanel
#Maskinbord
$Fräsanhåll
%Slanganslutning-Ø 120 mm
&Reglage - Fräsenhet
/Dörr
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6.3 Typskylt

Typskylten sitter på sidan av maskinen.

!Typskylt

Bild 6-3: Typskyltens placering

På typskylten finns följande uppgifter:
• Typbeteckning
• Maskinnummer
• Spänning
• Faser
• Frekvens
• Effekt
• Ström
• Tillverkningsår
• Tillverkaruppgifter

Bild 6-4: Typskylt

Uppbyggnad
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Uppbyggnad

Montera / Inställning:
Se kapitel >Inställning och justering<

Skruva fast frässkyddenheten på fräsanhållslocket med 
skruvar och skivor.

Den vertikala tryckskon och/eller horisontella tryck-
fjädern måste anpassas.

!Frässkydd

6.4 Skyddsanordningar

6.4.1 Säkerhetsbrytare

Bild 6-5: Stäng dörren

6.4.2 Frässkydd

Varning! Skaderisk!
För att förhindra skador måste fräsanhållet alltid vara utrustat med  
frässkyddsenhet!

Bild 6-6: Frässkydd

Maskinen är utrustad med säkerhetsbrytare. Maskinen 
arbetar bara när gränslägesbrytaren inne i maskinramen 
har aktiverats av låspärren.

Stäng luckan och spärra skruven. 

!Dörr
"Vred
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6.4.3 Automatisk bromsanordning

Maskinen är försedd med en automatisk 
 bromsanordning. Det är en underhållsfri likströmsbroms. 
Alla nödvändiga inställningar har utförts hos tillverkaren.

Vid eventuella problem eller felfunktioner ber vi er kon-
takta FELDER KG serviceställe.

Uppbyggnad
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Ställ in fräshöjd:
1. Stäng av maskinen och säkra den så att den inte kan 

slås på igen.
2. Ställ in fräshöjden med ratten 

• medsols: högre
• motsols: lägre

3. Ställ alltid in fräshöjden nerifrån och upp för att 
kompensera gängspelet.

Att tänka på: Viktiga tillbehör
Det digitala uret byggs in i systemratten för inställning i 
höjdled..
Den digitala inställningsklockan medger en inställnings-
exakthet på tiondels millimeter..

Se HAMMER-katalogen för ytterligare tillbehör samt 
spånsug.

! Höjdinställning fräs
" Digital visning

7 Inställning och justering - Fräsenhet

7.1 Säkerhetsanvisningar

• Maskinen måste vara frånkopplad och säkrad mot 
återstart innan arbetet påbörjas.

• Kontrollera att maskinen är komplett och i tekniskt 
felfritt skick innan arbetet startas.

• Se till att rörelsefriheten är tillräcklig.

• Håll ordning på arbetsplatsen och se till att den 
är ren. Lösa eller kringströdda delar och verktyg 
 innebär en olycksrisk.

• Installera alla skyddsanordningar enligt föreskrift och 
kontrollera funktionen.

Inställning och justering

Varning! Skaderisk! Felaktigt utförda inställnings- eller riggningsarbeten kan leda till allvarliga person  eller 
materialskador. Detta arbete får därför endast utföras av behörig, utbildad personal som är förtrogen med 
maskinens arbetssätt och som följer samtliga säkerhetsföreskrifter.

Varning! Skaderisk!
Inga inställningsarbeten eller byten av verktyg får utföras om inte maskinen är avstängd

7.2 Ställ in fräshöjd

Bild 7-1: Ställa in fräshöjd/fräsvinkel
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Montering:
1. Frässkyddsanordning måste vara monterad. 

Montera vid behov
2. Placera fräsanhållet så på maskinbordet att de 

båda gengstängerna kan skruvas fast i gängöppnin-
garna.

3. Skruva fast gängstången.
4. Anslut utsugsanordningen Ø120 mm

!/ "Lettrad skruv
#Fräsanhåll
$Maskinbord
%Gängade hål
&Frässkydd

Ställ in  fräsanhåll:
1. Lossa lettrad skruv 1.
2. Utför grovinställning på fräsanhåll
3. Drag fast lettrad skruv 1.
4. Fininställning fräsanhåll:

Vrid det lettrade vredet tills positionen har nåtts.
Inställningen visas på skalan.

5. Lossa lettrad skruv 2. 
skjut anhållsskenor åt vänster och/eller höger till rätt 
läge.
Drag fast lettrad skruv 2.

/Spånhantering Ø120 mm
(Lettrat grepp
)Anhållsplattor
BLSkala

Inställning och justering

7.3 Fräsanhåll 

Varning! Skaderisk!
Frässkyddsanordning måste vara monterad - Montera vid behov

Att tänka på:
Fräsanhållet "220" passar fräsverktyg med upp till 220 mm diameter. Anhållsskenorna är båda 320 mm 
långa.

Bild 7-2: Montera fräsanhåll

Bild 7-3: Ställ in  fräsanhåll

7.3.1 Fräsanhåll „220“ (Standard)
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7.3.2 Inställningssystem av fräsanhåll (Tillval)

1. vilket innebär att fräsanhållet behåller alla inställnin-
gar när det tagits ner och satts tillbaka igen.

2. Anhållet placeras med styrdelen på maskinbordet på 
sådant sätt att bultarna hakar fast i monteringsöppn-
ingarna i maskinbordet..

!Bult
"Styrdel
#Monteringsöppning

Att tänka på:
Inställning av skärdiametern fungerar med fininställning. Det är fräsanhållsplattornas förhållande med kutter-
diametern som justeras. Fräshuven har även återställninsautomatik.

Att tänka på:
För att garantera exakthet när fräsanhållet tagits av och sedan satts tillbaka måste spelet hos inpassnings-
bulten jämnas ut, och detta görs genom att anhållet alltid dras lätt bakåt vid inställningen på sidan av den 
djupinställningsbara skenan.

3. Utför grovinställning av fräsanhållet mot verktyget när 
klämskruven till maxborrdiametern öppnats. 

4. Drag fast klämskruven för maxborrdiameter. 
5. Fininställ hela profilanhållet mot verktyget med  rat-

ten. 
6. På skalan avläses maxborrdiametern, direkt och här 

är den fasta anhållsskenan inställd..
7. När denna inställning är gjord sätts fräsanhållet fast 

på  maskinbordet med  spännskruvarna.

!Spännskruv borrdiameter
"Skala
#Handvev

Inställning och justering

Bild 7-4: MULTI-funktionssystem

Bild 7-5: Justering max fräsdiameter
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7.3.3 Frässkydd

Varning! Skaderisk!
För att förhindra skador måste fräsanhållet alltid vara utrustat med  
frässkyddsenhet!

Montera:
1. Lossa den lettrade skruven.
2. Fäll fräsanhållslocket bakåt.
3. Skruva fast frässkyddenheten på fräsanhållslocket 

med skruvar och skivor.
4. Sväng fräsanhållslocket med den monterade frässky-

ddenheten framåt.
5. Skruva fast fräsanhållslocket med de lettrade skru-

varna.

!Lettrade skruvar
"Skruvar / Skivor
#Fräsanhållsöverdel
$Frässkydd

Inställning:
Den vertikala tryckskon och/eller horisontella tryck-
fjädern måste anpassas.
1. Lossa motsvarande lettrad skruv.
2. Förskjut frässkyddenheten på staget till rätt position.
3. Drag fast den lettrade skuven.

!Stag
"Vred
#Tryckfjäder
$Trycksko

Inställning och justering

Bild 7-6: Frässkydd

Bild 7-7: Ställ in frässkyddsenheten
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7.4 Säkerhets-anhållsskenor (Tillval)

Att tänka på: Användning av säkerhetslinjaler (tillbehör) rekommenderas vid profilfräsning. Detta ger ett 
genomgående, fast underlag för arbetsstycket vilket ger mer säkerhet och ett bättre arbetsresultat.

Montera/demontera:
Se uppbyggnadsbeskrivning „Säkerhets-anhållsskenor“

Förskjutning:
1. Stäng av maskinen och säkra den så att den inte kan 

slås på igen.
2. Släpp på klämskruven.
3. Förskjut säkerhets-anhållsskenan i höjdled..
4. Drag åt klämskruven.
5. Kontrollera om fräsverktyget löper fritt.. 

Fräsverktyget får inte stöta emot säkerhets-an-
hållsskenan..

6. Kontrollera om anhållsskenorna är monterade paral-
lellt med maskinbordet..

Inställning och justering

!Ställskruvar
"Säkerhets-anhållsskenor
#Anhållsplattor

Bild 7-8: Säkerhets-anhållsskenor
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Varning! Skaderisk!
Inga inställningsarbeten eller byten av verktyg får utföras om inte maskinen är avstängd
Stäng av maskinen på huvudbrytaren.

7.5.1 Förbered för byte av verktyg

Inställning och justering

Varning! Skaderisk!
Risk för personskada på grund av att man kan skära sig, speciellt vid verktygsbyte.

7.5 Verktygsbyte

Bild 7-9: Förbered för byte av verktyg

1. Lossa lettrad skruv 1. (2 x)
2. Sväng fräsanhållslocket med den monterade frässky-

ddsanordning bakåt.
3. Lossa lettrad skruv 2.
4. Drag isär anhållsskenorna så långt som möjligt.
5. Vrid upp frässpindeln så långt som möjligt.

!Handvred 1
"Handvred 2
#Fräsanhållsöverdel
$Anhållsplattor
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Varning! Skaderisk!
Minsta åtdragningsmoment: 30 Nm!

Att tänka på:
Vi rekommenderar enbart användning av HAMMER-verktyg (HAMMER katalog).
Se tekniska data för godkännda verktyg.

7.5.2 Montera/demontera/byta fräsverktyg

Inställning och justering

Verktyg som krävs:
• Insexnyckel 8 mm
• Skiftnyckel 22 mm

1. Förbered för byte av verktyg.
2. Håll fast frässpindelhatten med gaffelnyckel.
3. Lossa sexkantsskruv med nyckeln.
4. Tag bort frässpindelhätta och frässpindelringar.
5. Tag av fräsverktyget vid verktygsbyte eller verktygsde-

montering.
6. Tag bort damm och spån från frässpindeln.

7. Vid verktygsbyte eller montering av verktyg:
 Placera fräsverktyget så djupt som möjligt på 

frässpindeln för att undvika vibrationer
 Sätt på så många spindelringar som behövs för att 

det skall finnas tillräcklig spännväg (ca. 8 mm) mel-
lan frässpindelhätta och frässpindel.

 Vid verktygsdemontering: 
Sätt på alla spindelringar. Se till att det finns tillräck-
lig spännväg mellan frässpindelhätta och frässpindel 
(ca. 8 mm).

8. Sätt på frässpindelhättan och insexskruven
9. Skuva på topp-brickan med insexnyckeln och dra åt.

!Insexskruv
"Frässpindeltoppmutter
#Frässpindelring
$Frässpindel
%Fräsverktyg

Bild 7-10: Frässpindel

Bild 7-12: Otillåten verktygsmontering

Bild 7-11: Montering  av fräsverktyg
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1. Stäng bordsöppningen så långt detta är möjligt.
2. Ställ in anhållsskenor enligt verktyget.
3. Sväng fräsanhållslocket med den monterade frässky-

ddenheten framåt.
4. Skruva fast fräsanhållslocket med de lettrade skru-

varna.
5. Beräkna / ställa in varvtal
6. Stäng dörren
7. Starta maskinen.

!Mellanläggsringar
"Anhållsplattor
#Fräsanhållsöverdel
$Lettrade skruvar
%Dörr

7.5.3 Förbered för drift

Varning! Skaderisk!
Var noga med att fräsverktyget roterar åt rätt håll!
Det arbetsstycke som skall bearbetas får endast fräsas i motsatt riktning!

Inställning och justering

Att tänka på: 
Fräsverktyget arbetar bara när gränslägesbrytaren i maskinstativet inte är aktiverad!
Stäng luckan och spärra skruven.

Bild 7-13: Förbered för drift

Bild 7-15: Fel rotationsriktning Bild 7-14: Kolla in rotationsriktningen!
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7.6.1 Beräkna varvtal

7.6 Beräkna / ställa in varvtal

Varning! Skaderisk! / Materialskada!
Håll korrekt skärhastighet:
• lägre 40 m/s - återkastningsrisk 
• högre 75 m/s - risk för verktygsbrott 

Varning! Skaderisk! / Materialskada!
Det gränsvärde som avläses i diagrammet får inte överskridas!

Inställning och justering

1. Bestäm rätt spindelvarvtal för maskinen med hjälp av etiketten på skärmen. 
Skärhastigheten måste alltid ligga mellan 40 och 75 m/s.

2. Kontrollera maximal spindelbelastbarhet (gränsvarvtal) i diagrammet på följande sida.
3. Ställ in framtaget spindelvarvtal.

!Verktygsdiameter [mm / inch]
"Skärhastighet [m/s]
#Spindelvarvtal [minˉ¹]

Bild 7-16: Beräkna varvtal
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7.6.2 Maximal spindelbelastning (gränsvarvtal)

1. Tag fram maximalt varvtal (gränsvärde) med hänsyn tagen till  verktygsdiameter och snittlängd i motsvarande 
diagram.

2. Bestäm rätt spindelvarvtal för maskinen med hjälp av etiketten på skärmen.
3. Ställ in framtaget spindelvarvtal.

Varning! Skaderisk! / Materialskada!
Det gränsvärde som avläses i diagrammet får inte överskridas!

Inställning och justering

Bild 7-17: Diagram - Maximal spindelbelastning
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Varning! Skaderisk!
Samtliga inställningar bör endast ske då maskinen ej är igång!
Stäng av maskinen på huvudbrytaren.

1. Stäng av huvudströmbrytaren.
2. Skjut arreteringen uppåt.
3. Öppna dörren med skruven.
4. Lossa remspänningsskruv.
5. Lägg om remmen på den punkt där remskivediame-

tern blir mindre: 
Minska varvtal:
• lägg först om remmen vid motorn
Öka varvtal:
• lägg först om remmen vid frässpindeln

6. Dra åt remspännings skruven.
7. Stäng dörren och dra åt skruven.

!Motorremskiva
"Remspänningsskruv
#Rem
$Frässpindel
%Dörr

7.6.3 Ställ in frässpindlarnas varvtal

Inställning och justering

Bild 7-18: Ställ in varvtal.

Observera! Materialskada! Spänn inte matarremmen för hårt.
Drag bara åt spännskruven så mycket att kraftöverföringen är tillgodosedd.
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Inställning och justering

7.7 Försänka frässpindel

Observera! Materialskada! 
Kontrollera att verktyget löper fritt.

Med fastspännt verktyg och borttagna iläggningringar 
kan frässpindlarna sänkas under bordet i 90˚ -läge med 
upp till 180 mm verktygsdiameter.

Med fastspänt verktyg och borttagna iläggningsringar 
kan frässpindlar sänkas ned till 90º-läge under bordet, 
vid maximalt 220 mm verktygsdiameter (20 mm).

Bild 7-19: Försänka frässpindel



40

!

Bordsfräs
F 3 e-classic

8 Drift - Fräsenhet

Innan arbetet påbörjas:
• Kontrollera att maskinen är komplett och i tekniskt 

felfritt skick innan arbetet startas.
• Se till att rörelsefriheten är tillräcklig.
• Håll ordning på arbetsplatsen och se till att den 

är ren. Lösa eller kringströdda delar och verktyg 
 innebär en olycksrisk.

• Kontrollera att samtliga skyddsanordningar är ordent-
ligt monterade

• Inga inställningsarbeten eller byten av verktyg får 
utföras om inte maskinen är avstängd

• Endast tillåtna (godkända) verktyg får sättas fast i 
maskinen

• Drag fast frässpindelns spännskruvar ordentligt.
• Ställ in ett varvtal som är anpassat till verktygets 

varvtal
• Arbeta endast med vassa verktyg Detta minskar ris-

ken för rekyl, speciellt vid fräsningsbricka
• Installera spånsugsystemet enligt anvisningarna och 

kontrollera funktionen.
• Bearbeta endast arbetsstycken som vilar säkert mot 

underlaget och kan matas fram utan problem.
• Kontrollera noggrant att det inte finns några främ-

mande föremål i arbetsstyckena (t.ex. spik och skru-
var) som kan påverka bearbetningen.

• Kontrollera att verktyget löper fritt.
• Var noga med att fräsverktyget roterar åt rätt håll
• Kontrollera alltid att personer inte uppehåller sig direkt 

intill maskinen innan denna startas.

Under drift:
• Stäng alltid av maskinen och säkra den mot återstart 

vid byte av arbetsstycke eller vid störningar.
• Skydds- och säkerhetsanordningar får inte stängas 

av, kringgås eller göras obrukbara under drift.
• Risk för skador på grund av bortslungade verktygs-

delar (t.ex. avkapade delar).

Vid arbeten med eller på maskinen gäller följande 
grundläggande förbud:
• Det är förbjudet att arbeta med maskinen om man 

bär långt hår utan hårnät.
• Det är förbjudet att bära handskar!

Vid arbete med eller på maskinen ska följande principi-
ellt bäras:
• Tätt åtsittande arbetskläder (låg rivhållfasthet, inga 

vida ärmar, inga ringar eller andra smycken etc.)
• Säkerhetsskor - Som skydd mot tunga, nedfallande 

delar och för att förhindra att man halkar på golv 
som inte är halksäkra

• Hörselskydd - Som skydd mot hörselskador

Att tänka på: Hjälpmedel:
Stötta långa arbetsstycken med underlag (t.ex. Bordsförlängningar, rullbockar). 
Ha hjälpmedel tillgängliga för bearbetning av korta och smala arbetsstycken. (t.ex.: Påskjutarhandtag)

8.1 Säkerhetsanvisningar

Drift

Observera! Materialskada!
Maskinen får bara användas vid drift-/rumstemperaturer mellan +10 och  40°C. Beaktas inte detta, skadas 
lagren!

Varning! Skaderisk! felaktig hantering kan leda till allvarliga person- eller sakskador. Detta arbete får därför 
endast utföras av behörig, utbildad personal som är förtrogen med maskinens arbetssätt och som följer samtli-
ga säkerhetsföreskrifter.
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Bild 8-1: Starta fräsaggregatet

Start
1. Anslut till elnätet.
2. Om tillgänglig: aktivera huvudbrytaren och sätt på 

(Läge "I").
3. Ställ reglage i läge 

• Ställ in ”fräs vänstervarv“ 
• Ställ in ”fräs högervarv“

För växelströmsmotorer
4. Tryck in den gröna  tryckknappen och håll den in-

tryckt.
5. Släpp tryckknappen när maskinen har uppnått maxi-

malt varvtal.
För trefasmotorer
6. Tryck in den gröna tryckknappen och släpp den.

Avstängning:
1. Tryck in den röda tryckknappen och släpp den.
2. Om den finns: stäng av huvudströmbrytaren (läge 

„0“) och säkra.
3. Koppla från elanslutningen.

Avstängning i nödsituationer:
(beroende på modell)
• Tryck in den röda tryckknappen.
• Tryck på NÖDSTOPP knappen.

Maskinen stoppas direkt.
NÖDSTOPPET återställs när knappen vrids.

!Huvudströmbrytare
"Reglage
#Grön tryckknapp - fräsaggregatet PÅ
$Ställ reglage i läge 

Fräs högervarv
%Röd tryckknapp - maskin AV
&Nödstopp (Tillval)

8.2 Start / Avstängning / Avstängning i nödsituationer

Drift

Observera! Materialskada!
Felaktig manövrering kan leda till skador på maskinen. 
Rör inte den gröna tryckknappen under drift!

Varning! skaderisk vid otillräckliga förberedelser!
Maskinen får inte startas förrän de nödvändiga förutsättningarna finns för det aktuella arbetet och eventuella 
förarbeten för detta har utförts. Därför måste beskrivningarna för inställning, riggning och manövrering (se 
respektive kapitel) ovillkorligen läsas före start.
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Drift

Bild 8-2: Arbetsplatser/Arbetsposition

Varning! Skaderisk! 
Fara på grund av bortflygande verktyg eller verktygsdelar

8.3.2 Tillåtna arbetssätt

8.3.3 Förbjudna arbetssätt

8.3.1 Arbetsplatser

8.3 Arbetssätt

• Risk för skador på grund av bortflygande arbetsstyck-
en och även delar från arbetsstycke (t.ex. snittdelar, 
grenar, bortkapade delar).

• Arbeta alltid framför maskinen och från höger till 
vänster.

• Undantag: arbeta från vänster till höger vid speciella 
arbetssätt (t.ex. kurvfräsning med fräs som löper med-
sols).

Endast följande arbetssätt är tillåtna med fräsaggregatet:

• Fräsa profiler och långsidor (Använda fräsanhåll)
• Isättningsfräsning
• Svängda fräsningar (Anvämd kurvfräsningsskydd)
• Använda höghastighetsspindel
• Använda matarverk

Följande arbetssätt får inte utföras med fräsaggregatet:

• Alla arbetssätt utan fräsanhåll eller kurvfräsanhåll
• Parallellfräsning (fräsriktningen motsvarar matningsriktningen)
• Användning av högre varvtal eller större diameter än vad som visas i diagrammet
• Kaparbete med cirkelsågklingor
• Användning av verktyg med större verktygsöppningar än reduceringshylsor
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8.3.5 Fräsa långsidor och profiler

Att tänka på: Höjdinställning, tillsammans med olika fräshuvuden och profilkniver, gör det möjligt att skapa ett 
stort antal olika profiler. Profilfräsning innebär fräsning av långsidor.

Varning! Skaderisk! 
Säkerhets-anhållsskenor måste användas vid profilfräsning! 
Använd matningsstav eller matningsblock i slutet av arbetsstycket.

1. Beakta grundläggande hantering vid tillåtna arbets-
sätt.

2. Ställ in avtagbar anhållsskena exakt på  
fräsverktygets knivbladscirkel.

3. Ställ in spånborttagningen med matande  
anhållsskena.

4. Ställ in fräshöjd och/eller fräsvinkel. 
Ställ in frässkyddsenheten.

5. Pressa arbetsstycket mot anhåll och fräsbord och för 
det förbi fräsverktyget, med slutna fingrar och tum-
men mot arbetsstycket.

6. När arbetet är färdigt, stäng av maskinen och säkra 
den mot återstart.

!Avtagbar anhållsskena
"Inmatande anhållsskena

Bild 8-3: Fräsning av profiler

8.3.4 Grundläggande hantering vid tillåtna arbetssätt

Drift

1. Stäng av maskinen innan arbete påbörjas.
2. Se till att det finns tillräckliga uppläggningsmöjlighet-

er (tillbehör).
3. Ha hjälputrustning för bearbetningen i beredskap: 

(Verktyg- och tillbehörskatalog)
• Påskjutare; träkloss med bromsmagneter
• Påskjutare; plast
• Påskjutarhandtag

4. Beroende på föregående användning av maskinen 
kan följande behöva utföras:
• Montera  fräsverktyg.
• Montera  frässkydd.

5. Ställ in fräshöjd.
6. Spånsugen måste vara ansluten.
7. Starta inte fräsen förrän arbetsstycket som skall fräsas 

ligger på plats. 
8. Vid fräsning matas arbetsstycket förbi fräsverktyget 

med jämna rörelser och slutna fingrar.
9. Använd ev. presskloss i slutet av fräsförloppet.
10. Stäng av maskinen efter fräsningen.
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8.3.6 Insticksfräsning

Drift

Att tänka på: detta arbetsförlopp är nödvändigt när arbetsstycket inte bearbetas i hela sin längd.
Använd återkastskydd!

Bild 8-4: Insticksfräsning

1. Beakta grundläggande hantering vid tillåtna arbets-
sätt.

2. Fräsanhållsskenorna måste ligga i nivå. Ställ in vid 
behov.

3. Låt arbetsstycket vila mot återkastskyddet och tryck 
det försiktigt mot det roterande verktyget.

4. Så snart arbetsstycket ligger an mot skenan på fräs-
anhållet så pressar man det mot anhåll och  
fräsbord samtidigt som man leder det förbi fräsver-
ktyget, med slutna fingrar och tummen vilande mot 
arbetsstycket.

5. När arbetet är färdigt, stäng av maskinen och säkra 
den mot återstart.

!Anhållsplattor
"Hållare för arbetsstycken
#Återkastskydd
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Att tänka på: Denna typ av fräsning (kurvfräsning) används för att fräsa svängda arbetsstycken

Vid kurvfräsning behövs ett kurvfräsningsskydd samt en 
schablon (Verktyg- och tillbehörskatalog)

Använd lagerringar som passar till verktygets diameter.
1. Beakta grundläggande hantering vid tillåtna arbets-

sätt.
2. Skruva fast EURO-skydd för handöverfräs på maskin-

bordet med båda skruvarna.
3. Ställ in en styrskena i höjd med lagerringen, med en 

spalt på 1 till 2 mm.
4. Anpassa ingreppsskyddet till arbetsstycket med hjälp 

av de lettrade skruvarna.
5. Lossa de lettrade skruvarna, placera borsten längst 

fram på lagerringen och drag fast skruvarna igen.

!EURO-skydd för handöverfräs
"Ingreppsskydd
#Styrskena
$Lettrade skruvar
%Lagerring
&Borste

8.3.7 Mallfräsning/kurvfräsning

6. Spänn fast  arbetsstycket på schablonen (t.ex. med 
spännhandtag) 
Om slippapper limmas på  schablonen hindras ar-
betsstycket från att halka.

7. Mata långsamt fram schablonen med det fastspända 
arbetsstycket längs med styrskenan och mot fräsen 
Tryck hela tiden schablonen mot mallringen eller mot 
mallramen.

8. När arbetet är färdigt, stäng av maskinen och säkra 
den mot återstart.

!Arbetsstycke
"Schablon
#Spännspak

Drift

Bild 8-5: Mallfräsning/kurvfräsning

Bild 8-6: Schablon (med spännhandtag)
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Maskinen kan som tillval utrustas med en höghastighets-
spindel.
Se kapitel >Demontera / byt frässpindel<

1. Beakta grundläggande hantering vid tillåtna arbets-
sätt.

2. Montera fräsanhållet eller EURO-skyddet för handö-
verfräsning som skyddsanordning.

3. Pressa arbetsstycket mot anhåll och fräsbord och 
för det förbi fräsverktyget, med slutna fingrar och 
tummen mot arbetsstycket.

4. När arbetet är färdigt, stäng av maskinen och säkra 
den mot återstart.

8.3.8 Fräsning med höghastighetsspindel

Att tänka på: Höghastighetsspindeln passar mycket bra till zink- eller kopieringsfräsarbeten.

Observera! Materialskada!
Beakta rätt ordningsföljd när spänntängerna läggs i muttrarna till HG-spindeln! 
Se monteringsbeskrivning.

Drift

Bild 8-7: Höghastighetsspindel

Bild 8-8: Montering av spänntänger
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Att tänka på: ett demonterbart matarverk får endast användas när matningen startas och stängs av automa-
tiskt med bordsfräsen, d.v.s. när maskinen är försedd med kopplat eluttag.

Att tänka på: Ett eluttag med startfördröjning finns som tillbehör.

8.3.9 Fräsning med matarverk

Montering:
Matarverket sätts fast på maskinstativet.

Inställning och användning:
Separat bruksanvisning 

”Matarverk“

1. Beakta grundläggande hantering vid tillåtna arbets-
sätt.

2. Montera matarverk vid behov.
3. Ställ in matarverk.
4. När arbetet är färdigt, stäng av maskinen och säkra 

den mot återstart.

!Matarverk
"CEE-anslutning för extrautrustning

Drift

Bild 8-9: Fräsning med matarverk
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9 Skötsel

9.1 Säkerhetsanvisningar

• Maskinen måste vara frånkopplad och säkrad mot åter-
start innan arbetet påbörjas.

• Håll ordning på arbetsplatsen och se till att den är 
ren. Lösa eller kringströdda delar och verktyg  innebär 
en olycksrisk.

• Se till att rörelsefriheten är tillräcklig.
• Efter utfört underhållsarbete måste skyddsanordnin-

garna installeras igen enligt anvisningarna och deras 
funktion måste kontrolleras.

Skötsel

Observera! Materialskada!
Följande servicearbeten måste utföras enligt angivna tidsintervaller!

Varning! Skaderisk!
Felaktigt utfört underhållsarbete kan leda till allvarliga person- och sakskador. 
Detta arbete får därför endast utföras av behörig, utbildad personal som är förtrogen med maskinens arbets-
sätt och som följer samtliga säkerhetsföreskrifter.

Varning! Fara i samband med elektrisk ström.
Arbeten på elektriska installationer får endast utföras av behörig branschpersonal som följer säkerhetsföre-
skrifterna.

9.2 Underhållsschema

Intervall Komponent Arbete som ska utföras
Varje dag Maskin Tag bort damm och spån.

Bordsytor Tag bort damm och spån. Kontrollera 
funktion och tag bort hartsrester om 
detta behövs

Spånsugsystem Kontrollera med avseende på fel
Varje vecka Maskin Rengör grundligt
Efter 40 driftstimmar, Minst en gång 
per månad

Höjdspindel Smörjning
Höjdreglering Tag bort damm och spån.

Varje månad Drivrem Kontrollera, spänn om det behövs 
eller byt ut.

Spånsugsystem Kontrollera funktion
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Observera! Materialskada!
Endast högkvalitativt fett, beställnr. 10.2.001, får änvändas till smörjning!
Sprayoljor med grafit- och MoS2-sprayer förstör styrbanorna!

Observera! Materialskada!
Använd aldrig rengöringsmedel som är frätande eller som innehåller slipmedel.

Remspänningen har ställts in optimalt hos tillverkaren.

Eftersom remmarna kan töjas ut allteftersom tiden går le-
der detta till att även kraftöverföringen försämras.
Remmen måste då efterspännas.

Om man upptäcker sprickor eller revor på sidan vid den 
månatliga kontrollen måste remmen i fråga omgående 
bytas ut

9.3 Allmänna serviceanvisningar

9.3.1 Remspänning

9.3.2 Rengöring och smörjning

Skötsel

Att tänka på: skötsel- och rengöringsmedel finns som tillbehör (Felder katalogen).

Bild 9-1: Rengöringsmedel

Daglig borttagning av spån och damm från maskinen, 
framför allt från bord- och glidytor, rekommenderas.

Rengör knappsatsen med en fuktig trasa.

Använd aldrig rengöringsmedel som är frätande eller 
som innehåller slipmedel.

Detta kan skada tangentbordet och påverka funktionen.
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1. Stäng av maskinen och säkra den så att den inte kan 
slås på igen.

2. Skilj maskinen från elnätet.

Tag bort skyddet.
1. Lossa skruven, skjut fästdelen inåt, drag fast skruven 

(4×).
2. Tag bort skyddet.

Smörj höjdspindel
1. Kör fräsaggregatet till den avbildade positionen.
2. Rengör höjdstyrning och höjdspindel 

(Tag bort spån-, damm- och fettrester).
3. Smörj höjdspindel och höjdstyrning med normalt 

maskinfett.
4. Kör fräsen till nedersta och sedan till översta position.

Skruva på skyddslocket
1. Sätt på skyddslocket.
2. Lossa skruven, skjut fästdelen utåt, drag fast skruven 

(4×)-
!Torxskruvar (15 IP plus)
"Hållare
#Skyddskåpa
$Höjdspindel
%Höjdreglering (Frässpindelport)

9.4 Underhållsarbeten - Fräsenhet

Skötsel

9.4.1 Smörj höjdspindel och höjdstyrning  fräs

Bild 9-2: Smörj höjdspindeln fräs
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Skötsel
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10 Felsökning

10.1 Säkerhetsanvisningar

10.2 Åtgärder vid störning

Principiellt gäller:

• Stäng omedelbart av maskinen genom att trycka på 
NÖDSTOPP-knappen vid fel som innebär fara för 
personer och egendom, eller som äventyrar driftsä-
kerheten.

• Koppla sedan bort strömförsörjningen till maskinen 
och säkra den mot återstart.

• Informera omedelbart arbetsplatsansvarig om felet.
• Låt behörig fackpersonal fastställa felets typ och 

omfattning, utröna orsaken och åtgärda problemet.

10.3 Åtgärder efter felavhjälpning

Kontrollera följande innan maskinen startas igen:

• Fel och felorsak har avhjälpts på ett 
 fackmannamässigt sätt

• Alla säkerhetsanordningar har monterats enligt 
 anvisningarna och är tekniskt och funktionsmässigt 
felfria

• Inga personer befinner sig inom maskinens 
 riskområde

Felsökning

Varning! Skaderisk!

Varning! Skaderisk!
Felaktigt åtgärdande av störning kan leda till allvarliga person- eller sakskador.
Detta arbete får därför endast utföras av behörig, utbildad personal som är förtrogen med maskinens arbets-
sätt och som följer samtliga säkerhetsföreskrifter.

Varning! Fara i samband med elektrisk ström.
Arbeten på elektriska installationer får endast utföras av behörig branschpersonal som följer säkerhetsföre-
skrifterna.
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Felsökning

10.4 Fel, orsaker och åtgärder

Störning Orsak Åtgärd
Maskinen startar inte säkerhetsslutbrytare utlöst Förbered för drift

Fel i elektrisk anslutning Kontrollera den elektriska anslutnin-
gen (tillflöde, säkring). 

Huvudbrytaren är frånslagen (läge 
„0“).

Slå på huvudbrytaren (läge ”I”).

Remmarna tjuter när maskinen slås på 
respektive då den sätts i rörelse.

Remspänningen är för lös. Efterspänn matarrem
Matarremmen utnött Byta ut matarrem

Motor arbetar, fräs går inte runt Matarremmen trasig Byt matarrem
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11 Bilaga

Bilaga

11.1 Försäkran om överensstämmelse F 3 e-classic

EG-Försäkran om överensstämmelse
enligt maskindirektiv 2006/42/EG

Härmed försäkrar vi att nedan angiven maskin, baserat på dess arbetssätt, sammansättning och konstruktion samt i  
av oss distribuerat utförande, uppfyller de grundläggande säkerhets- och arbetsmiljökrav i EG:s maskindirektiv. 

Denna försäkran om EG-överensstämmelse är endast giltig om maskinen är försedd med ett CE-märke.

Ombyggnad eller förändring av maskinen utan tillstånd från oss innebär att detta intyg omedelbart förlorar sin  
giltighet.

Undertecknaren av denna förklaring är den ansvarige för 
sammansättning av de tekniska underlagen.

Johann Felder, verkställande direktör FELDER KG
KR-FELDER-STR.1 • A-6060 Hall in Tirol

Tillverkare: Felder KG
 KR-FELDER-STR.1
 A-6060 Hall in Tirol

Produktbeteckning: bordsfräs

Fabrikat: HAMMER

Typbeteckning: F 3 e-classic

Följande EG-direktiv har använts: 2006/42/EG
 2006/95/EG
 2004/108/EG

Följande harmoniserade standarder har använts: EN 848-1



55

Bordsfräs
F 3 e-classic

Bilaga



© Felder KG
KR-FELDER-STR.1
A-6060 Hall in Tirol

Tel.: +43 (0) 5223 / 58 50 0
Fax: +43 (0) 5223 / 56 13 0

E-post: info@felder.at
Internet: www.felder.at


	1 Allgemeines
	1.1 Symbolerklärung
	1.2 Informationen zur Betriebsanleitung
	1.3 Urheberschutz
	1.4 Haftung und Gewährleistung
	1.5 Garantieerklärung
	1.6 Ersatzteile
	1.7 Entsorgung

	2 Sicherheit
	2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
	2.2 Inhalt der Betriebsanleitung
	2.3 Veränderungen und Umbauten an der Maschine
	2.4 Verantwortung des Betreibers
	2.5 Anforderungen an das Personal
	2.6 Arbeitssicherheit
	2.7 Persönliche Schutzausrüstung
	2.8 Gefahren, die von der Maschine ausgehen können
	2.9 Restrisiken
	2.10 Sicherheitshinweise zu Batterien

	3 Technische Daten
	3.1 Abmessungen und Gewicht
	3.2 Betriebs- und Lagerbedingungen
	3.3 Elektrischer Anschluss
	3.4 Antriebsmotor
	3.5 Absaugung
	3.6 Staubemission
	3.7 Lärmemission
	3.8 Werkzeuge

	4 Transport, Verpackung und Lagerung
	4.1 Sicherheitshinweise
	4.2 Transportinspektion
	4.3 Verpackung
	4.4 Lagerung
	4.5 Transport
	4.5.1 Transportsicherung
	4.5.2 Transport mit Kran
	4.5.3 Transport mit Gabelstapler
	4.5.4 Transport mit Hubwagen


	5 Aufstellung und Installation
	5.1 Sicherheitshinweise
	5.2 Benötigter Platzbedarf
	5.3 Aufstellung und Nivellierung der Maschine
	5.4 Systemhandrad einstellen
	5.5 Absaugung
	5.6 Elektrischer Anschluss

	6 Aufbau
	6.1 Übersicht F 3 e-classic
	6.2 Bedien- und Anzeigeelemente
	6.3 Typenschild
	6.4 Schutzeinrichtungen
	6.4.1 Sicherheitsendschalter
	6.4.2 Frässchutzeinrichtung
	6.4.3 Automatische Bremseinrichtung


	7 Einstellen und Rüsten - Fräseinheit
	7.1 Sicherheitshinweise
	7.2 Fräshöhe einstellen
	7.3 Fräsanschlag
	7.3.1 Fräsanschlag „220“ (Standard)
	7.3.2 MULTI-Einstellsystem für Fräsanschlag (Option)
	7.3.3 Frässchutzeinrichtung

	7.4 Sicherheitslineale (Option)
	7.5 Werkzeugwechsel
	7.5.1 Vorbereiten zum Werkzeugwechsel
	7.5.2 Fräswerkzeug einbauen/ausbauen/wechseln
	7.5.3 Betriebsbereitschaft herstellen

	7.6 Drehzahl ermitteln/einstellen
	7.6.1 Drehzahl ermitteln
	7.6.2 Maximale Spindelbelastbarkeit (Grenzdrehzahl)
	7.6.3 Drehzahl der Frässpindel einstellen

	7.7 Frässpindel versenken

	8 Bedienung - Fräseinheit
	8.1 Sicherheitshinweise
	8.2 Einschalten / Ausschalten / Stillsetzen im Notfall
	8.3 Arbeitstechniken
	8.3.1 Arbeitsplätze
	8.3.2 Erlaubte Arbeitstechniken
	8.3.3 Verbotene Arbeitstechniken
	8.3.4 Grundsätzliche Vorgehensweise bei erlaubten Arbeitstechniken
	8.3.5 Fräsen von Längsseiten und Profilen
	8.3.6 Einsetzfräsen
	8.3.7 Anlauffräsen/Bogenfräsen
	8.3.8 Fräsen mit Hochgeschwindigkeitsspindel
	8.3.9 Fräsen mit Vorschubapparat


	9 Instandhaltung
	9.1 Sicherheitshinweise
	9.2 Wartungsplan
	9.3 Allgemeine Wartungshinweise
	9.3.1 Riemenspannung
	9.3.2 Reinigung und Schmierung

	9.4 Wartungsarbeiten - Fräseinheit
	9.4.1 Höhenspindel und Höhenführung Fräse schmieren


	10 Störungen
	10.1 Sicherheitshinweise
	10.2 Verhalten bei Störungen
	10.3 Verhalten nach Beheben der Störungen
	10.4 Störungen, Ursachen und Abhilfe

	11 Anhang
	11.1 Konformitätserklärung F 3 e-classic


