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Bemærk: Maskinens byggeår
Maskinens nummer er trykt på forsiden af Brugsanvisningen. 
De sidste cifre i dette nummer er maskinens byggeår.
f.eks. XXX.XX.XXX.14 -> Årgang 2014

Vigtige henvisninger!
Vi gør opmærksom på, at der alt efter maskinmodel og udførsel kan være funktioner, der ikke forefindes som 
f.eks. ekstra funktioner og taster (ved maskiner i speciel model/udgave).

Brugsanvisningen skal læses grundigt igennem, før maskinen tages i brug. Brugsanvisningen skal  
opbevares omhyggeligt, da den hører til maskinen. Brugsanvisningen skal altid opbevares ved maskinen, så 
den er ved hånden, når der arbejdes ved maskinen, ved vedligeholdelse eller reparation!

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel! Maskinen skal kontrolleres straks efter modtagelsen. Er der 
transportskader, eller mangler der dele, skal der straks udfærdiges en skadesanmeldelse til speditøren, hvor-
efter der oprettes en skadeprotokol. Underret omgående leverandøren!

© 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

HAMMER  Et produkt fra huset FELDER-GRUPPE
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1 Generelt

1.1 Symbolforklaring

De vigtige sikkerhedstekniske anvisninger i brugsanvisnin-
gen er markeret med symboler.
Alle anvisninger omkring arbejdssikkerhed skal over-

holdes. For at undgå personskade eller skader på materi-
el skal der udvises stor forsigtighed.

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Symbolet står for anvisninger, som kan føre til beskadigelse og fejlfunktion eller stop for maskinen, hvis anvis-
ningen ikke følges.

Advarsel! Fare for kvæstelser eller livsfare!
Dette symbol står ved anvisninger, som kan føre til sundhedsskader, kvæstelser, legemsbeskadigelse eller 
livsfare, hvis anvisningerne ikke følges.

Advarsel! Fare for elektrisk stød!
Dette symbol gør opmærksom på risiko for elektrisk stød. Hvis sikkerhedsanvisningerne ikke følges, kan det 
føre til alvorlige kvæstelser eller livsfare. Arbejdet, der skal udføres, må udelukkende udføres af en autoriseret 
faglært elektriker.

Generelt

1.2 Informationer til vedligeholdelsesplanen

Brugsanvisningen beskriver en sikker og fagkyndig  
omgang med maskinen. Endvidere skal sikkerhedshen-
visninger såvel som lokale forskrifter til forebyggelse af 
ulykker, som gælder for det pågældende anvendelsesom-
råde, samt generelle sikkerhedsbestemmelser overholdes.
Før igangsætning af maskinen skal brugsanvisningen, og 
især afsnit «Sikkerhed» læses grundigt igennem.  

Der skal sørges for, at det læste er forstået. Brugsan-
visningen er en del af maskinen og skal opbevares i 
umiddelbar nærhed af maskinen. Brugsanvisningen skal 
endvidere følge med maskinen.

1.3 Beskyttelse af ophavsretten

Brugsanvisningen skal behandles fortroligt. Den er  
udelukkende beregnet til personale, der er beskæftiget 
med eller ved maskinen. Alle tegninger, tekster, billeder 
osv. er beskyttet af loven om ophavsret og anden  
lovbeskyttelse. Ethvert misbrug er strafbart.

Det er ikke tilladt at videregive oplysninger fra  
brugsanvisningen etc. til tredjemand, ligsesom 
 brugsanvisningen ikke må kopieres - helt eller delvist - 
uden tilladelse fra producenten. 
Overtrædelse af ovenstående, kan det føre til erstatnings-
krav - vi forbeholder os ret til at rejse yderligere krav. Vi 
forbeholder os ret til at opretholde krav om industrielle 
rettigheder.

Bemærk:
Dette symbol står for tips og informationer, der skal overholdes for at sikre optimal og fejlfri drift af maskinen.
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1.4 Hæftelse og garanti

Alle oplysninger og henvisninger i brugsanvisningen er 
afgivet efter gældende regler, den tekniske udvikling 
samt vores mangeårige erfaring. Brugsanvisningen skal 
gennemlæses grundigt, inden der arbejdes ved  
maskinen. Hvis henvisningerne i brugsanvisningen ikke 
følges, ydes der ingen garanti for opståede skader og 
fejl. Tekst og billeder kan afvige fra det aktuelt leverede. 
Billeder og figurer er ikke gengivet 1:1. Det levere-
de kan grundet speciel udførelse, ekstra tilbehør eller 
opdatering ifølge den nyeste tekniske udvikling afvige 

fra  billedmaterialet eller beskrivelsen i brugsanvisnin-
gen. Ved eventuelle spørgsmål skal du henvende dig til 
producenten. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer til forbedring af f.eks. anvendelse eller for 
videreudvikling.

1.5 Garantierklæring
Tidsrammen for garantien er afhængig af det  
enkelte lands bestemmelser. Den kan downloades på 
www.felder-group.com.

1.6 Reservedele

Hvis der anvendes uoriginale reservedele, bortfalder 
samtlige garantier, service og skadeserstatninger samt 
krav mod producent eller forhandler.

Der må kun benyttes originale reservedele fra producen-
ten.

1.7 Bortskaffelse

Skal maskinen efter lang og tro tjeneste bortskaffes og 
skrottes, skilles den ad og sorteres efter materialernes art 
således, at de evt. kan genanvendes eller affaldssorte-
res. Konstruktionen består af stål og kan derfor adskilles 
uden problemer. Stål er nemt at bortskaffe og udgør ikke 
nogen miljøbelastning eller risiko for personalet.  

Ved bortskaffelse følges de gældende regler og bestem-
melser for bortskaffelse af maskiner/affald, samt alle 
gældende standarder angående miljøbeskyttelse. 

Generelt

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Forkerte eller mangelfulde reservedele kan føre til skader, fejlfunktioner eller maskinstop.

Bemærk: De originale reservedele er beskrevet i et separat katalog, der leveres sammen med maskinen.

Obs! Elektronisk affald, elektronikkomponenter, smøremidler og andre hjælpemidler skal behandles/bortskaf-
fes som særligt affald i affaldssorteringen-som alternativ kan bortskaffelsen udføres af et specialfirma!
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2 Sikkerhed
Maskinen er driftsikker og på leveringstidspunktet udsty-
ret efter alle gældende tekniske regler.
Maskinen kan være farlig at anvende, hvis den betjenes 
af personale, der ikke er fagligt instrueret eller anvendes 
ukorrekt eller usagkyndigt. I afsnittet »Sikkerhed« er der 
en oversigt over alle vigtige sikkerhedsregler, som skal 
følges for at opnå optimal sikkerhed for personer og sikre 
en fejlfri betjening af maskinen.
Derudover indeholder de følgende afsnit i brugsanvis-

ningen konkrete sikkerhedsanvisninger forsynet med 
symboler – og for at undgå fare, skal disse følges. På 
maskinen er der piktogrammer, skilte og påskrifter, der 
skal følges. De må ikke fjernes og skal altid være  
letlæselige.

2.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse
Maskinen, der er beskrevet i denne brugsanvisning, 
må udelukkende anvendes til bearbejdning af træ og 
lignende spånholdige materialer. Bearbejdning af andre 
materialer end træ er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra 
producenten. Driftssikkerheden kan kun garanteres ved 
bestemmelsesmæssig anvendelse af maskinen.
Under bestemmelsesmæssig anvendelse gælder ligeledes 

overholdelse af samtlige punkter i betingelser for korrekt 
anvendelse samt henvisninger i brugsanvisningen.
Maskinen må udelukkende anvendes med originale mas-
kindele og tilbehør fra producenten.

2.2 Brugsanvisning indhold
Alle personer, der skal udføre arbejde ved maskinen, skal 
gennemlæse brugsanvisningen og forstå indholdet, inden 
arbejdet påbegyndes. Det gælder også, selvom den 
pågældende medarbejder har arbejdet ved en lignende 
maskine eller er blevet instrueret af producenten.
Kendskab til indholdet i brugsanvisningen er en forudsæt-
ning for at beskytte personalet mod skader og undgå 

fejl ved betjeningen, så maskinen kan fungere sikkert og 
uden fejl. Det anbefales, at ejeren sikrer sig, at persona-
let har kendskab til indholdet i brugsanvisningen.

2.3 Ændring og ombygning af maskinen
For at undgå fare og sikre en optimal ydelse må der ikke 
foretages om- eller tilbygninger på maskinen, der ikke 
udtrykkeligt er tilladt af producenten.
Piktogrammer, skilte og mærkater, der er anbragt på 
maskinen, må ikke fjernes og skal holdes i god og læ-

selig stand. Beskadigede eller ulæselige piktogrammer, 
skilte eller mærkater skal straks udskiftes.

Sikkerhed

Obs! Det er forbudt at anvende maskinen til andre formål end de af producenten fastlagte arbejdsopgaver/
formål. Krav om erstatning af enhver art, der stilles over for producenten eller dennes repræsentanter, bort-
falder, hvis skaden er opstået som følge af anvendelse af maskinen i modstrid med bestemmelserne. Ejeren 
hæfter for alle skader opstået på grund af forkert anvendelse.



9

Bordfræsemaskine
F 3 e-classic

2.4 Ejerens ansvar

Brugsanvisningen skal opbevares i nærheden af mas-
kinen og  være tilgængelig for de personer, der arbejder 
ved maskinen. Maskinen må kun betjenes i fejlfri og 
driftsikker stand. Maskinen skal kontrolleres for fejl og 
mangler før igangsætning af arbejdet. Samtlige anvisnin-
ger i brugsanvisningen skal overholdes!
Foruden de nævnte sikkerhedshenvisninger m.v. i brugs-
anvisningen skal alle gældende sikkerhedsforskrifter for 
forebyggelse af ulykker, miljøhensyn m.v. overholdes.
Ejeren og det af ham autoriserede personale er ansvar-
lige for fejlfri drift af maskinen og skal have kendskab til 

forhold omkring installation, betjening, vedligeholdelse 
og rengøring af maskinen. Maskinen, værktøj og tilbehør 
skal opbevares utilgængeligt for børn.

2.5 Krav til personalet
Maskinen må kun betjenes af autoriseret, uddannet  
fagpersonale. Personalet skal være bekendt med  
forhold omkring farer og funktioner ved maskinen og 
have gennemgået en uddannelse i brug af maskinen. 
Som faguddannet personale regnes personer, der kan 
vurdere det arbejde, de er blevet pålagt, og som følge af 
deres faguddannelse, viden og erfaring samt kendskab 
til de relevante bestemmelser kan forudse eventuelle  
farer. Hvis personalet ikke har den nødvendige viden, 
skal det oplæres. Ansvaret for arbejde ved maskinen 
(installation, betjening, vedligeholdelse eller reparation) 
skal fastlægges og overholdes. Maskinen må kun betje-
nes af personer, der er pålidelige. Enhver arbejdsform, 
der kan være til fare for personalet, miljø eller maskine, 

skal undgås. Personer, der er under indflydelse af rusmid-
ler, alkohol eller andet som f.eks. medicin, der nedsætter 
reaktionstiden, må ikke arbejde ved maskinen. Ved valg 
af det personale, der skal beskæftiges ved maskinen, skal 
der tages hensyn til de faglige og aldersmæssige for-
hold. Brugeren skal sørge for at uautoriserede personer/
personale opholder sig i tilstrækkelig sikkerhedsafstand 
fra maskinen. Personalet er forpligtet til straks at underret-
te ejeren om opståede forandringer ved maskinen, som 
kan have indflydelse på sikkerheden.

2.6 Arbejdssikkerhed
Hvis de nævnte sikkerhedshenvisninger i brugsanvisnin-
gen følges, kan skader på personer og materiel undgås. 
Hvis sikkerhedsanvisningerne ikke følges, kan det føre 
til fare for personale og skader på eller ødelæggelse 
af maskinen. Hvis sikkerhedsanvisninger/påbud m.v. i 
brugsanvisningen samt forskrifter til forebyggelse af ulyk-

ker og generelle sikkerhedsbestemmelser ikke overholdes, 
hæfter producenten eller leverandøren ikke i tilfælde af 
krav om skadeserstatning.

Sikkerhed
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2.7 Personligt sikkerhedsudstyr

Under arbejde ved maskinen skal følgende overholdes:

Beskyttelsesdragt
Tætsiddende arbejdstøj (ringe trækstyrke, ingen vide ærmer, ingen ringe eller andre smykker osv).

Brug hårnet! Løsthængende hår kan komme i klemme og blive revet med i maskinen.

Det er forbudt at bruge handsker!

Under arbejde ved maskinen skal der principielt altid bæres:

Sikkerhedssko
Som beskyttelse mod tunge nedfaldende dele eller udskridning på glat underlag

Høreværn
Som beskyttelse mod høreskader

2.8 Fare ved brug af maskinen
Maskinen har gennemgået en risikoanalyse og er på  
basis heraf konstrueret efter den seneste  
tekniske udvikling.
Ved korrekt anvendelse er maskinen driftssikker.
Der kan dog stadig være visse restrisici!

Maskinen arbejder med høj elektrisk spænding.

• Før vedligeholdelse, rengøring og reparation skal  
maskinen slukkes helt og være sikret mod genstart.

• Strømmen skal afbrydes under alle former for  
arbejde ved de elektriske installationer på maskinen.

• Sikkerhedsanordninger må ikke fjernes eller sættes ud 
af drift.

Sikkerhed

Advarsel! Fare for elektrisk stød!
Elektrisk stød kan forårsage alvorlige kvæstelser. Skader på isoleringen eller enkelte komponenter kan med-
føre livsfare på grund af elektrisk spænding.
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Generelle sikkerhedsanvisninger:
• Fare for kvæstelser ved skæring og særligt ved skift af 

værktøj.
• Fare for kvæstelser pga. udslyngede emner eller emne-

dele (f.eks. knaster, emnedele).
• Fare for kvæstelser ved tilbageslag af emnet.
• Høreskader på grund af støjbelastning.
• Sundhedsfare i form af støvgener, specielt ved bearbe-

jdning af hårdt træ.
• Fare for at blive klemt, skære sig, blive trukket med og 

for slag og stød.

alt efter udstyr:
• Fare for kvæstelser ved kontakt med den roterende 

rundsav og/eller forridserblad.
• Fare for kvæstelser ved kontakt med det roterende 

fræseværktøj.
• Fare for kvæstelser ved kontakt med den roterende 

høvleaksel (Boreværktøj).
• Fare for kvæstelser ved udslyngede værktøjsdele 

(f.eks. afskårne dele).
• Stå derfor aldrig i savklingens skærelinje, mens saven 

kører (mens den arbejder eller er i tomgang).

2.9 Restrisici

2.10 Sikkerhedshenvisninger for batterier

I enkelte komponenter på maskinen monteres batterier 
(alt efter udstyr).

• Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Batterier 
opbevares utilgængeligt for børn. Bliver et batteri 
slugt, skal man omgående søge læge.

• Ved forkert anvendelse kan der sive væske ud af 
batterierne. Væsken kan føre til hudirritation. Undgå 
kontakt med væsken. Efter kontakt med væsken, skyl 

grundigt. Såfremt man får væske i øjnene, skyl 10 
min. med vand og søg omgående læge.

• Batterier må ikke udsættes for åben ild eller høje 
temperaturer. Der eksisterer eksplosionsfare.

• Tag batterier ud af maskinen, når de er brugt op. 
På denne måde undgås skader, der kan opstå ved 
udsivende væske.

• Brugte batterier må ikke kasseres som husholdnings-
affald. Batterier bortskaffes efter gældende regler.

Sikkerhed

Advarsel! Fare for kvæstelser eller livsfare!

Advarsel! Fare for kvæstelser!
På trods af overholdelse af sikkerhedsanvisningerne kan der være følgende restrisici ved arbejde med mas-
kinen:

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
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 Maskine Bordfræsemaskine F 3 e-classic
 Længde A 830 mm
 Længde: maskinbord B 1000 mm
 Samlet bredde C1 775 mm
 Samlet bredde C2 110 mm
 Bredde på maskinbord D 550 mm
 Arbejdshøjde (ca.) E 888 mm
 Total højde F 1350 mm
 Vægt netto *) 330 kg

 Maskine inkl. emballage
 Længde x Bredde 1470 x 1160 mm
 Højde 1200 mm
 Vægt (ca.)* 300 kg

*) med standard udstyr

3 Tekniske data

3.1 Mål og vægt

Tekniske data
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 Vekselstrømsmotor Trefasemotor
 Motorspænding 1x 230 V 3x 400 V
 Motorfrekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
 Kapslingsklasse IP 54 IP 54

 Motorydelse S6-40%*) 3 kW 3 kW

*) S6 = Belastning- og stop; 40% = relativ driftstid

3.2 Drifts- og opbevaringsbetingelser

3.3 Eltilslutning

Tekniske data

3.4 Motor

De faktiske værdier aflæses på typeskiltet.

 Arbejds-/rumtemperatur +10 til +40 °C
 Opbevaringstemperatur –10 til +50 °C

 Netspænding på typeskiltet ±10%
 Sikring se eldiagram
 Tilslutningskabel (H07RN-F) 3x2,5 mm²/ 5x2,5 mm²
 Udløsningskarakteristik C (D*) 

*) ved tung start, betinget af stor centrifugalmasse

3.5 Udsugning

  Fræseranslag 
 Udsugningsstuds Ø 120 mm
 Lufthastighed min. 20 m/s
 Undertryk min. 470 Pa
 Volumenstrøm min. (ved 20 m/sek.) 814 m³/h
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Bordfræsemaskine
F 3 e-classic

3.7 Støjemission

De angivne værdier er emissionsværdier og dermed 
ikke garanterede arbejdspladsværdier. Selv om der er 
sammenhæng mellem emissions- og immisionsniveauet, 
kan det ikke udelukkes, at der skal foretages yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger. Faktorer, der kan være uds-
lagsgivende for immisionsniveauet, er f.eks. arbejdets va-
righed, arbejdsrummets karakter eller anden påvirkning 
fra omkringliggende industri m.v. i nabolaget. De tilladte 
arbejdspladsværdier kan variere fra land til land. Infor-

mationen skal dog sætte brugeren i stand til at afveje 
farer og risici. Placering og andre specifikke betingelser 
kan have en væsentlig indflydelse på de angivne værdier 
for støjemission.

Tekniske data

3.6 Støvemission

Arbejdsområderne for denne maskine gælder efter be-
stemmelserne BGI 739-1 - reduceret støvniveau.

Koncentrationen af det træstøv i luften, der kan indåndes, 
på 2 mg/m³ overholdes.

Dette gælder dog kun hvis betingelserne i kapitlet 
>Udsugning< overholdes.

se kapitel >Opstilling og installation<

Bemærk:

For at holde støjemissionen så lav som muligt bør værktøjet altid være velslebet og omdrejningshastigheden 
være korrekt.

Der skal altid bæres høreværn, men det er selvfølgelig ikke nogen erstatning for velslebet værktøj.

Alle oplysninger i dB(A) og med en måleusikkerhedsfaktor på 4 dB(A).

 Tomgang Bearbejdning
 Lydeffektniveau 
 (EN ISO 3746)
 Emissionsværdier på arbejdspladsen 
 (EN ISO 11202)
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Anvend kun fræseværktøj,
• hvis tilladte højeste omdrejningshastighed er højere end omdrejningshastigheden på fræsespindlen
• som opfylder DIN EN 847-1 og
• som er mærket med »MAN« eller »BG-Test«!

3.8 Værktøj

Bemærk: Vi anbefaler, at der udelukkende anvendes originale HAMMER-værktøjer (HAMMER-katalog).

Tekniske data

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Den maksimale hastighed, der er vist på værktøjet, må aldrig overskrides!

 
 Bordåbning (Ø) 180 mm
 Fræser-Ø maks.
   Fræserbeskytter 230 mm
   Slidsebeskyttelse 275 mm
 Spindel-Ø Standard 30 mm
   ekstraudstyr 1 HG-spindel
   ekstraudstyr 2 1 tomme
 Fast omdrejningshastighed 3000/6000/8000/10000 minˉ¹
 Hastighed HG-spindel 14000 minˉ¹
 Fræserspindelhøjde over bord (anvendelig højde) 100 mm
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4 Transport, emballering og  opbevaring

4.1 Sikkerhedshenvisninger

Transport, emballering og  opbevaring

4.2 Transportinspektion

Efter levering skal der straks kontrolleres for  
transportskader og mangler.
Ved synlige transportskader - leverancen må udelukkende 
modtages med forbehold eller slet ikke modtages. Ska-
dens omfang noteres på speditørens følgeseddel/trans-
portpapirer. Foretag  reklamation.

Mangler, der ikke opdages med det samme, skal anmel-
des straks efter, at man har opdaget dem, da skadeser-
statning kun er mulig inden for den gældende reklamati-
onsfrist.

4.3 Emballering

Hvis der ikke er truffet aftale om retursending, skal  
delene sorteres efter art og størrelse og bortskaffes efter gældende regler.

Bemærk: Gør noget godt for beskyttelse af miljøet!
Emballage er værdifulde råstoffer og kan i mange tilfælde genbruges.

Obs! Bortskaffelse af emballage skal altid ske efter gældende regler for bortskaffelse af affald. I modsat fald 
skal bortskaffelsen overlades til et destruktionsfirma.

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Ved transport eller på- og aflæsning kan der opstå fare for kvæstelser pga. af dele, der falder ned.

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Ved forkert transport kan maskinen beskadiges/ødelægges.

Derfor skal følgende sikkerhedsregler principielt overholdes:

• Løft aldrig laster hen over personer.
• Flyt altid maskinen meget forsigtigt og omhyggeligt.
• Brug kun velegnet fastgørelse og hejseværk med den 

nødvendige hejsekraft.
• Maskinen må aldrig løftes i grundbanen,  

maskinbordet eller skydebord og lign.
• Vær opmærksom på tyngdepunktet i forbindelse med 

transport (fare for kipning).
• Maskinen skal sikres mod udskridning.
• Tove, remme og andet hejseværktøj skal være forsynet 

med sikkerhedskroge.
• Der må ikke benyttes flossede og slidte tove.

• Tove og remme må ikke være med knuder.
• Tove og remme må ikke lægges på skarpe kanter.
• For at undgå skader skal transporten foregå så  

forsigtigt som muligt.
• Undgå mekaniske rystelser. 

Ved transport over sø skal maskinen pakkes meget 
omhyggeligt og være forsynet med tørremiddel mod 
korrosion.
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Maskinen leveres delvis monteret på en palle.

Maskinen er fastgjort til pallen med transportsikringsbes-
lag.

Transportsikringsbeslagene fjernes, før maskinen  
transporteres til opstillingsstedet.

Maskinen kan transporteres med kran, gaffeltruck,  
løftevogn eller kørestel. 

!Transportbeslag

4.5.1 Transportsikring

Fig. 4-1: Transportsikring

4.5 Transport

4.4 Opbevaring

De emballerede dele skal opbevares som angivet med de udvendige markeringer for opstilling og opbevaring, indtil 
delene skal opstilles/installeres.

De emballerede maskindele skal opbevares på følgende måde:

• Må ikke opbevares udenfor.
• Opbevares tørt og støvfrit.
• Må ikke udsættes for aggressive stoffer.
• Beskyttes mod direkte sol.
• Undgå mekaniske rystelser.
• Opbevaringstemperatur: -10 til +50 °C.
• Maks. luftfugtighed: 60 %.
• Undgå høje temperaturer (dannelse af kondensvand).
• Alle blanke maskindele smøres med olie (rustbeskyt-

telse).
• Ved længere opbevaring (> 3 måneder) skal alle 

blanke maskindele smøres ind i olie (rustbeskyttelse). 
Kontrollér emballagen og delene regelmæssigt i op-
bevaringsperioden. Hvis det er nødvendigt, skal kon-
serveringen fornys.

• Ved lagring i fugtige rum skal maskinen emballeres 
godt og beskyttes mod korrosion (tørremiddel).

Transport, emballering og  opbevaring

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Transport af maskinen kun i henhold til anvisningerne i vedlagte transport- og monteringsvejledning.
Maskinen må ikke løftes i arbejdsbordet, skydebordet eller føringsbanen! Tove, remme og kæder må kun 
fastgøres til standeren.

Bemærk:
Transportbredden er under 1000 mm. Gør det muligt at flytte maskinen gennem døråbninger.
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4.5.2 Transport med kran

Fig. 4-2: Transport med kran

Anvend kun remme og kæder til transport

Remme og kæder skal føres gennem åbningerne i  
maskinstanderen

!Remme

4.5.3 Transport med gaffeltruck

Gaflerne indstilles, så de passer i åbningerne i  
maskinstanderen.

!Udsparing på maskinstanderen

Fig. 4-3: Transport med gaffeltruck

Transport, emballering og  opbevaring

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Maskinen må ikke løftes i arbejdsbordet, skydebordet eller føringsbanen! 
Løftemidlerne skal kontrolleres for tilstrækkelig bærekraft, og det skal sikres, at lasten  ikke kan skride ud til 
siden!
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4.5.4 Transport med løftevogn

Fig. 4-4: Transport med løftevogn

Når maskinen fjernes fra pallen, skal der anvendes en 
rampe, som vist på figuren

1. Skub gaflerne på løftevognen ind i åbningerne på  
maskinstanderen.

2. Kør maskinen fra pallen med løftevognen

!Udsparing på maskinstanderen
"Rampe

Transport, emballering og  opbevaring

Obs! Fare for kvæstelser på grund af høj vægt
For problemløs afladning af maskinen kræves der to til tre yderligere hjælpere, alt efter maskinens udstyr.



20

!

Bordfræsemaskine
F 3 e-classic

5 Opstilling og installation

5.1 Sikkerhedshenvisninger

• Inden opstilling og installation skal maskinen kontrolle-
res for fejl og mangler samt at den teknisk er i orden.

• Sørg for, at arbejdspladsen holdes ryddet og rengjort 
Løse maskindele og værktøj, der ligger og flyder, er 
til stor fare for personalet.

• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at arbejde. 

Er der ikke tilstrækkelig afstand til omkringstående 
maskiner, vægge eller andre faste genstande, er der 
fare for kvæstelse ved savning af tvangsførte emner.

• Montér sikkerhedsudstyret korrekt på maskinen, og 
kontrollér, at det fungerer.

5.2 Nødvendigt pladsbehov.

Fig. 5-1: Pladsbehov/Mål

Forudsætninger for opstillingsstedet:
• Arbejds-/rumtemperatur: +10 til +40° C
• Underlaget/gulvet skal have tilstrækkelig stabilitet og 

bæreevne
• Tilstrækkelig belysning ved arbejdspladsen
• Afskærmning eller tilstrækkelig afstand til nærmeste 

arbejdsplads

For betjening og vedligeholdelse skal der mindst være en 
afstand på 2000 mm rundt om maskinen.

Opstilling og installation

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Maskinen må kun anvendes ved drifts-/rumtemperaturer fra +10 til +40°C. Hvis dette ikke overholdes, kan 
lejerne osv. i maskinen beskadiges!

Advarsel! Fare for kvæstelser! Hvis maskinen har fejl eller mangler, eller hvis den er  beskadiget, kan det føre 
til alvorlige skader på personer og materiel. Maskinen (og komponenterne) skal være fuldkommen intakte, før 
opstilling og installationen foretages.

Advarsel! Fare for kvæstelser! Hvis maskinen ikke opstilles og installeres korrekt, kan det føre til alvorlige 
kvæstelser eller materielle skader. Dette arbejde må kun udføres af autoriseret, uddannet personale, der er 
fortrolig med arbejde ved maskinen, og kun ved overholdelse af samtlige sikkerhedsregler.

Advarsel! Fare for elektrisk stød!
Arbejde med elektriske installationer må kun udføres af autoriseret fagpersonale og under hensyntagen til 
sikkerhedsforskrifterne.
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1. Maskinen skal transporteres til opstillingsstedet ifølge 
anvisningerne i afsnittet »Transport« og vedlagte 
transport- eller monteringsanvisninger.

2. For at sikre, at maskinen fungerer præcist og er  
letgående, skal den stilles i vater.

 Maskinen opklodses ved ujævnt gulvunderlag.

!Vaterpas
"Til evt. kiler

Fig. 5-3: Fastgørelse til gulvet

3. Maskinen kan skrues fast til gulvet med  
transportbeslagene, hvis det ønskes

4. Fjern korrosionsmidlet fra alle blanke maskindele.

!Transportbeslag

5.4 Indstilling af systemhåndhjulet

Visernes postion kan ændres under transporten.
For nøjagtig indstilling af uret åbnes klemskruen på  
håndhjulet og drejes, indtil den målte værdi for et  
tidligere bearbejdet testemne vises nøjagtigt.
Sæt uret på håndhjulet igen og fastgør det med  
klemskruen.

!Viser
"KlemskrueFig. 5-4: Systemhåndhjul

5.3 Opstilling og nivellering af maskinen

Fig. 5-2: Opstilling af maskinen

Opstilling og installation
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5.5 Udsugning

Advarsel! Fare for kvæstelser! Udsugningsslangerne skal være brandsikre og elektrisk ledende! Brug kun origi-
nale HAMMER  udsugningsslanger!

Bemærk: Som regel skal alle maskiner udsuges under anvendelsen. Som tilbehør kan maskinen leveres med 
stikkontakt til forsinket start.

• Udsugningen skal være kraftig nok til at køre med 
det korrekte undertryk og den rette lufthastighed på 
20 m/sek. ved tilslutningsstedet. (se „Tekniske data“)

• Kontrollér lufthastigheden, før anlægget tages i brug 
og efter væsentlige ændringer.

• Udsugningen skal kontrolleres for eventuelle mangler 
før første igangsætning og derefter månedligt for 
effektivitet.

• Udsugningsanlægget sluttes til maskinen, så det 
starter op sammen med maskinen.

• Udsugningsslangerne skal være elektrisk ledende og 
forbundet til jord, så elektrostatisk opladning undgås.

• Brug kun støvfri metoder til rengøring af aflejret støv.
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5.6 Eltilslutning

Bemærk: Elskabet på maskinen må ikke åbnes uden udtrykkelig tilladelse fra HAMMER-serviceafdeling. 
Samtlige garantier bortfalder, hvis dette ikke overholdes!

Bemærk: Maskinens strømkabel leveres med åbent kabel - dvs. uden stik.
Maskinens strømkabel skal forsynes med det korrekte stik til elforsyningen i overensstemmelse med de natio-
nale forskrifter.

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Maskinen skal afsikres med en sikringsautomat.

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Inden maskinen tilsluttes elnettet, skal data fra elforsyningen sammenlignes med data på maskinens typeskilt. 
Maskinen må kun tilsluttes, hvis disse data stemmer overens. Strømforsyningen skal være forsynet med det 
rette stik/kontakt (ved trefasemotor CEE).

Krav til den elektriske installation
• Maskinen skal sikres med en jordledning.
• Spændingsforskelle i elnettet må maks.  

udgøre ±10 %.
• Kontaktskabet skal være forsynet med en 

effektafbryder (DIN VDE 0641). 
Poltal 3 (ved vekselstrøm).

• Maskinen må kun benyttes med TN-net (med 
jordforbundet nulleder) (kun 3x400V)

• Tilslutningskabel H07RN-F mindst 5x 2,5 (trefasemo-
tor) henholdsvis 3x 2,5 (vekselstrømmotor).

• Sikring/Tilslutningskabel: 
se „Tekniske data“

• Strømtilførsel og kabel skal beskyttes mod skader 
(føres f.eks. i armeret rør).

• Tilslutningskabler skal lægges/installeres, så der ikke 
opstår knæk eller slid på kablet, og de skal placeres, 
så man ikke kan snuble over dem.

1. Vælg den ønskede omdrejningsretning på valgkon-
takten - Tænd et kort øjeblik for maskinen.

2. Kontrollér motorens omdrejningsretning, når den er 
ved at standse.

3. Hvis omdrejningsretningen skal ændres, ombyttes 
2 faser i tilførselskablet.

Opstilling og installation

Fig. 5-5: Motorens drejeretning

Advarsel! Fare for elektrisk stød!

Arbejde med elektriske installationer må kun udføres af autoriseret fagpersonale og under hensyntagen til 
sikkerhedsforskrifterne.

Kontrol af impedans i fejlkontakten og ændring af fejlstrømsindretningen skal ske på maskinens 
 opstillingssted!
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Betjeningspult
!Grøn trykknap - fræseraggregatet er tændt
"Rød trykknap - maskinen slukkes 

(= Advarselslampe - fræser venstreløb)
#Omskifter for omløbsretning

$Højdeindstilling af fræser (Håndhjul)
%Vindue - fræserens omdrejningshastighed

6 Konstruktion

6.1 Oversigt F 3 e-classic

Konstruktion

Fig. 6-1: Oversigt

Fig. 6-2: Betjeningspult F 3 e-classic

6.2 Betjenings- og displayelementer

!Hovedafbryder (alt efter udstyr)
"Betjeningspult
#Maskinbord
$Fræseranslag
%Slangestuds-Ø 120 mm
&Betjeningselementer - Fræseenhed
/Døre
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6.3 Typeskilt

Typeskiltet er placeret på siden af maskinen.

!Typeskilt

Fig. 6-3: Typeskiltets placering

På typeskiltet er der følgende oplysninger:
• Typebetegnelse
• Maskinnr.
• Spænding
• Faser
• Frekvens
• Effekt
• Strøm
• Produktionsår
• Oplysninger om producenten

Fig. 6-4: Typeskilt

Konstruktion
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Konstruktion

Montering / Indstilling:
se kapitel >Indstilling og klargøring<

Skru fræserafdækningen fast på fræseranslagsdækslet 
med skruer og skiver.

Den vertikale tryksko og/eller den horisontale trykfjeder 
skal passes til.

!Fræserbeskytter

6.4 Sikkerhedsudstyr

6.4.1 Afretterbeskytter

Fig. 6-5: Luk døren

6.4.2 Fræserbeskytter

Advarsel! Fare for kvæstelser!
For at undgå kvæstelser skal fræseranslaget altid være udstyret med fræserafdækning.!

Fig. 6-6: Fræserbeskytter

Deres maskine er forsynet med en sikkerhedskontakt. 
Maskinen kører kun, når slutkontaktens spærreanordning 
i maskinens stander er aktiveret.

Luk døren og lås den med skruen. 

!Døre
"Fingerskrue
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6.4.3 Automatisk bremse

Maskinen er udstyret med en automatisk bremseanord-
ning. Det drejer sig om en vedligeholdelsesfri jævnstrøms-
bremse. Alle nødvendige indstillinger er foretaget fra 
fabrikkens side.

Ved problemer eller fejlfunktioner - kontakt venligst 
FELDER Gruppe Danmark.

Konstruktion
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Indstilling af fræsehøjde:
1. Sluk for maskinen, og foretag sikring af den mod  

 genstart.
2. Indstil fræsehøjden med håndhjulet 

• med uret: højere
• mod uret: lavere

3. For at kompensere for gevindspillet indstilles fræse-
højden altid nedefra og op.

Bemærk: Vigtigt tilbehør
Digitaluret indbygges i systemhåndhjulet til højdeindstil-
lingen.
Med digitaluret kan der foretages indstillinger med en 
nøjagtighed på en tiendedel millimeter.

Yderligere tilbehør samt udsugningsanlæg findes i 
HAMMER-kataloget

! Højdeindstilling af fræser
" Digital display

7 Indstilling og klargøring - Fræseenhed

7.1 Sikkerhedshenvisninger

• Inden arbejdet påbegyndes skal maskinen slukkes og 
sikres mod genstart.

• Inden arbejdet påbegyndes, skal det kontrolleres, at 
maskinen er komplet og i perfekt teknisk stand.

• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at arbejde.

• Sørg for, at arbejdspladsen holdes ryddet og rengjort 
Løse maskindele og værktøj, der ligger og flyder, er 
til stor fare for personalet.

• Montér sikkerhedsudstyret korrekt på maskinen, og 
kontrollér, at det fungerer.

Indstilling og klargøring

Advarsel! Fare for kvæstelser! Forkert indstillings- og klargøringsarbejde kan medføre alvorlige skader på 
personer eller materiel. Dette arbejde må kun udføres af autoriseret, uddannet personale, der er fortrolig med 
arbejde ved maskinen, og kun ved overholdelse af samtlige sikkerhedsregler.

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Alle typer indstillingsarbejde samt værktøjsskift må kun udføres, når maskinen er helt stoppet.

7.2 Indstilling af fræsehøjde

Fig. 7-1: Indstilling af fræsehøjden/fræsevinklen
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Montering:
1. Fræserafdækningen skal være monteret. 

Hvis ikke, monteres den
2. Anbring fræseanslaget sådan på maskinbordet, at 

de to fingerskruer kan skrues ind i gevindborehul-
lerne.

3. Skru fingerskruen fast.
4. Tilslut udsugningen Ø120 mm

!/ "Fingerskrue
#Fræseranslag
$Maskinbord
%Gevindboringer
&Fræserbeskytter

Indstilling af fræseranslaget:
1. Løsn fingerskruen 1.
2. Grovindstil fræseranslaget
3. Skru fingerskruen 1 fast.
4. Finindstil fræseranslaget:

Drej fingergrebet, indtil positionen er nået.
Indstillingen vises på skalaen.

5. Løsn fingerskruen 2. 
Forskyd anlægsflader til venstre og/eller højre til den 
ønskede position.
Skru fingerskruen 2 fast.

/Udsugning Ø120 mm
(Håndgreb
)Anlægsflader for fræseland
BLSkala

Indstilling og klargøring

7.3 Fræseranslag 

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Fræserafdækningen skal være monteret - Hvis ikke, monteres den

Bemærk:
Fræseanslaget "220" egner sig til fræseværktøj med en diameter indtil 220 mm.<br> 
Hver af anlægsfladerne for fræselandet har en længde på 320 mm.

Fig. 7-2: Montering af fræseranslaget

Fig. 7-3: Indstilling af fræseranslaget

7.3.1 Fræseranslag „220“ (Standard)
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7.3.2 Multi indstillingssystem til fræseanslag (Ekstraudstyr)

1. det vil sige, at fræseranslaget, når det er afmonteret 
og monteret igen, bibeholder samtlige indstillinger..

2. Sæt anslaget med føringsdelen på maskinbordet 
således at boltene falder på plads i udboringerne i 
maskinbordet..

!Bolt
"Føringsdelen
#Udboringerne

Bemærk:
Indstilling af skærecirklen fungerer som finindstilling af det samlede fræseranslag i forhold til værktøjets arbe-
jdsdiameter og har gentagelsesautomatik

Bemærk:
For at bibeholde en nøjagtig gentagelse efter afmontering og montering igen af fræseranslaget, skal tilpas-
ningsboltens spil justeres, idet man trækker anslaget let bagud ved indstilling på siden af linealen der kan 
dybdeindstilles.

3. Efter åbning af klemskruen ved fræseranslaget 
grovindstilles til værktøjets arbejdsdiameter.. 

4. Klem skærecirkelklemskruen fast. 
5. Finindstil det samlede fræseranslag til værktøjets 

skærecirkel med håndhjulet.. 
6. På skalaen aflæses arbejdsdiameteren, som den stive 

lineal er indstillet til..
7. Efter denne indstilling fastklemmes fræser-anslaget 

fast til maskinbordet med klemskruen..

!Klemskrue for skærecirklen
"Skala
#Håndhjul

Indstilling og klargøring

Fig. 7-4: Multi-indstillingssystem

Fig. 7-5: Indstilling af skærecirklen
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7.3.3 Fræserbeskytter

Advarsel! Fare for kvæstelser!
For at undgå kvæstelser skal fræseranslaget altid være udstyret med fræserafdækning.!

Montering:
1. Løsn fingerskruen.
2. Klap fræseranslagsdækslet bagud.
3. Skru fræserafdækningen fast på fræseranslagsdæks-

let med skruer og skiver.
4. Kip fræseranslagsdækslet med den monterede 

fræserafdækning forover.
5. Skru fræseranslagsdækslet fast med fingerskruerne.

!Fingerskruer
"Skruer / Skiver
#Fræseranslagsdæksel
$Fræserbeskytter

Indstilling:
Den vertikale tryksko og/eller den horisontale trykfjeder 
skal passes til.
1. Løsn den pågældende fingerskrue.
2. Skub fræserafdækningen op på stængerne og/eller 

til den ønskede position.
3. Skru fingerskruen fast.

!Stænger
"Fingerskrue
#Trykfjeder
$Tryksko

Indstilling og klargøring

Fig. 7-6: Fræserbeskytter

Fig. 7-7: Fræserbeskyttelsen indstilles
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7.4 Sikkerhedsskinner (Ekstraudstyr)

Bemærk: Det anbefales at anvende sikkerhedsskinner (tilbehør) ved fræsning af profiler. Derved etableres en 
gennemgående emneudlægger, der giver mere sikkerhed samt et bedre arbejdsresultat.

Montering/afmontering:
Se montagevejledningen „Sikkerhedsskinner“

Forskydning:
1. Sluk for maskinen, og foretag sikring af den mod  

 genstart.
2. Løsn klemskruen.
3. Forskyd sikkerhedslinealen i højden.
4. Stram klemskruerne.
5. Kontrollér, om fræserværktøjet løber frit. 

Fræserværktøjet må ikke strejfe sikkerhedslinealen.
6. Kontrollér, om linealerne er parallelle med maskinbor-

det.

Indstilling og klargøring

!Klemskruer
"Sikkerhedsskinner
#Anlægsflader for fræseland

Fig. 7-8: Sikkerhedsskinner
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Advarsel! Fare for kvæstelser!
Alle typer indstillingsarbejde samt værktøjsskift må kun udføres, når maskinen er helt stoppet.
Sluk for maskinen på hovedafbryderen.

7.5.1 Forberedelse af værktøjsskift

Indstilling og klargøring

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Fare for kvæstelser ved skæring og særligt ved skift af værktøj

7.5 Udskiftning af værktøj

Fig. 7-9: Forberedelse af værktøjsskift

1. Løsn fingerskruen 1. (2 x)
2. Kip dækslet til fræseranslaget med den monterede 

fræserafdækning bagud.
3. Løsn fingerskruen 2.
4. Træk anslagsskinnerne så langt som muligt fra hi-

nanden.
5. Drej fræsespindlen helt op.

!Fingerskrue 1
"Fingerskrue 2
#Fræseranslagsdæksel
$Anlægsflader for fræseland
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Advarsel! Fare for kvæstelser!
mindste tilspændingsmoment: 30 Nm!

Bemærk:
Vi anbefaler, at der udelukkende anvendes originale HAMMER-værktøjer (HAMMER-katalog).
Tilladte fræseværktøjer - se tekniske data.

7.5.2 Montering/afmontering/skift af fræseværktøjet

Indstilling og klargøring

Nødvendigt værktøj:
• Unbraconøgle 8 mm
• Gaffelnøgle 22 mm

1. Forberedelse af værktøjsskift.
2. Hold fræsespindelhætten fast med gaffelnøglen.
3. Løsn unbracoskruen med en unbraconøgle.
4. Tag fræserspindelhætten og fræserspindelringene af.
5. Afmontér fræserværktøjet ved skift eller afmontering 

af værktøjet.
6. Rengør fræserspindlen for støv og spåner.

7. Ved skift eller montering af værktøj:
 Sæt fræserværktøjet så dybt som muligt på fræser-

spindlen - så vibrationer forhindres
 Sæt så mange spindelringe på, at der mellem 

fræserspindelhætte og fræserspindlen er nok afstand 
(ca. 8 mm) til fastklemning.

 Ved afmontering af værktøj: 
Sæt alle spindelringene på. Sørg for, at afstanden 
mellem fræserspindelhætten og fræserspindlen er stor 
nok (ca. 8 mm).

8. Sæt fræserpindelhætten og unbracoskruen på
9. Sekskantskruen skrues i med unbraconøglen og 

strammes til.

!Unbracoskrue
"Fræsespindelhætte
#Fræsespindelring
$Fræsespindel
%Fræserværktøj

Fig. 7-10: Fræsespindel

Fig. 7-12: Ikke tilladt montering af værktøj

Fig. 7-11: Montering af fræserværktøj
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1. Luk bordåbningen så vidt som muligt med afstand-
sringe.

2. Indstil anslagsskinnerne til værktøjet.
3. Kip fræseranslagsdækslet med den monterede 

fræserafdækning forover.
4. Skru fræseranslagsdækslet fast med fingerskruerne.
5. Beregning/indstilling af omdrejningshastigheden
6. Luk døren
7. Tænd for maskinen.

!Afstandsringe
"Anlægsflader for fræseland
#Fræseranslagsdæksel
$Fingerskruer
%Døre

7.5.3 Klargør maskinen til drift

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Sørg for at indstille den rigtige omdrejningsretning på fræseværktøjet!
Emnet der skal bearbejdes, må kun fræses i den modsatte retning!

Indstilling og klargøring

Bemærk: 
Fræseværktøjet kører kun, når sikkerhedsafbryderen inde i maskinstanderen ikke er aktiveret!
Luk døren og lås den med skruen.

Fig. 7-13: Klargør maskinen til drift

Fig. 7-15: Omdrejningsretning forkert Fig. 7-14: Kontroller drejeretningen!
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7.6.1 Beregning af hastighed

7.6 Beregning/indstilling af omdrejningshastigheden

Advarsel! Fare for kvæstelser! / Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Overhold den korrekte skærehastighed:
• Lavere end: 40 m/s - fare for tilbageslag 
• Højere end: 75 m/s - fare for brud på værktøjet 

Advarsel! Fare for kvæstelser! / Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Grænseværdien (se diagrammet) må ikke overskrides!!

Indstilling og klargøring

1. Ved hjælp af etiketten på standeren bestemmes den rigtige spindelomdrejningshastighed. 
Skærehastigheden skal altid ligge mellem 40 og 75 m/s.

2. Den maksimale spindelbelastning (grænse for omdrejningshastighed) kontrolleres i diagrammet på de følgende 
sider.

3. Indstil den beregnede spindel-omdrejningshastighed.

!Værktøjsdiameter [mm / tomme]
"Skærehastighed [m/s]
#Spindel omdrejningshastighed [minˉ¹]

Fig. 7-16: Beregning af hastighed
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7.6.2 Maksimal spindelbelastning (grænseværdi omdrejningshastighed)

1. Find frem til den maksimale hastighed (grænseværdi) afhængigt af værktøjets diameter og skærets længde i det 
pågældende diagram.

2. Ved hjælp af etiketten på standeren bestemmes den rigtige spindelomdrejningshastighed.
3. Indstil den beregnede spindel-omdrejningshastighed.

Advarsel! Fare for kvæstelser! / Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Grænseværdien (se diagrammet) må ikke overskrides!!

Indstilling og klargøring

Fig. 7-17: Diagrammer - Maksimal spindelbelastning
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Advarsel! Fare for kvæstelser!
Samtlige indstillings- og vedligeholdelsesarbejder på maskinen må kun foretages, når maskinen er stoppet!
Sluk for maskinen på hovedafbryderen.

1. Afbryd strømmen på hovedkontakten
2. Skub låsemekanismen opad.
3. Døren åbnes med skruen.
4. Remspændeskruen løsnes.
5. Remmen lægges på, der hvor remskivediameteren 

bliver mindre: 
Reducering af omdrejningshastighed:
• først lægges remmen på ved motoren.
Forøgelse af omdrejningshastigheden:
• først lægges remmen om fræserspindlen.

6. Spændskruen ved drivremmen fastgøres.
7. Dørene lukkes og skruerne fastgøres.

!Motorremskive
"Remspændeskrue
#Rem
$Fræsespindel
%Døre

7.6.3 Indstilling af fræserspindlens omdrejningshastighed

Indstilling og klargøring

Fig. 7-18: Indstilling af omdrejningshastighed

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel! Drivremmen må ikke overspændes!
Spændeskruen skal spændes, men der skal stadig være plads til tilstrækkelig kraftoverførsel.
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Indstilling og klargøring

7.7 Nedsænkning af fræserspindel

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel! 
Kontrollér, at værktøjet kører frit

Med fastspændt værktøj og indlægsringene taget ud 
kan fræsespindlen indtil en værktøjsdiameter på maks. 
180 mm sænkes ned under bordet i 90°-positionen.

Med fastspændt værktøj og afmonterede indlægsringe 
kan fræsespindlerne sænkes i 90°-position 20 mm under 
bordet indtil en værktøjsdiameter på maks. 220 mm.

Fig. 7-19: Nedsænkning af fræserspindel
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8 Betjening - Fræseenhed

Inden arbejdet påbegyndes:
• Inden arbejdet påbegyndes, skal det kontrolleres, at 

maskinen er komplet og i perfekt teknisk stand.
• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at arbejde.
• Sørg for, at arbejdspladsen holdes ryddet og rengjort 

Løse maskindele og værktøj, der ligger og flyder, er 
til stor fare for personalet.

• Kontrollér, at alle beskyttelsesanordninger er anbragt 
efter forskrifterne

• Alle typer indstillingsarbejde samt værktøjsskift må 
kun udføres, når maskinen er helt stoppet

• Der må kun anvendes tilladt (originalt) værktøj i  
maskinen

• Klemskruen på fræserspindlen trækkes til.
• Indstil en rotationshastighed, der passer til det pågæl-

dende værktøj
• Arbejd kun med velslebet værktøj Det mindsker  

tilbageslagsrisikoen, særlig ved skæring af slidser
• Kontroller, at udsugningssystemet forskriftsmæssigt og 

kontroller, at det fungerer
• Der må kun arbejdes med emner, der kan lægges 

ind og føres sikkert
• Kontrollér emnerne omhyggeligt for fremmedlegemer 

(f.eks. søm og skruer), da de kan have indflydelse på 
produktionen

• Kontrollér, at værktøjet kører frit
• Sørg for at indstille den rigtige omdrejningsretning 

på fræseværktøjet
• Inden igangsætning skal det sikres, at der ikke er andre 

personer i nærheden af maskinen (sikkerhedsafstand).

Under arbejdet:
• Når der skal skiftes emner eller i tilfælde af fejl, skal 

maskinen først slukkes og derefter sikres mod gen-
start.

• Under arbejdet må beskyttelses- og sikkerhedsanord-
ningerne ikke afbrydes, omgås eller gøres ubrugelige

• Fare for kvæstelser ved udslyngede værktøjsdele 
(f.eks. afskårne dele).

Under arbejde ved maskinen skal følgende overholdes:
• Brug hårnet! Løsthængende hår kan komme i klemme 

og blive revet med i maskinen.
• Det er forbudt at bruge handsker!

Under arbejde ved maskinen skal der principielt altid 
bæres:
• Tætsiddende arbejdstøj (ringe trækstyrke, ingen vide 

ærmer, ingen ringe eller andre smykker osv).
• Sikkerhedssko - Som beskyttelse mod tunge nedfal-

dende dele eller udskridning på glat underlag
• Høreværn - Som beskyttelse mod høreskader

Bemærk: Hjælpemidler:
Lange emner skal understøttes med udlæggere (f.eks. Bordforlængere, rullebukke). 
Sørg for at have hjælpemidler til bearbejdning af korte og smalle emner ved hånden. (f.eks.: Skydehåndtag)

8.1 Sikkerhedshenvisninger

Betjening

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Maskinen må kun anvendes ved drifts-/rumtemperaturer fra +10 til +40°C. Hvis dette ikke overholdes, kan 
lejerne osv. i maskinen beskadiges!

Advarsel! Fare for kvæstelser! Forkert betjening kan føre til alvorlige kvæstelser og skader på materiel. Dette 
arbejde må kun udføres af autoriseret, uddannet personale, der er fortrolig med arbejde ved maskinen, og 
kun ved overholdelse af samtlige sikkerhedsregler.
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Fig. 8-1: Tilslut fræseaggregat

Tilkobling af maskinen
1. Slut maskinen til el-nettet
2. Hvis der er en hovedafbryder, afsikres den og  

tændes (på stilling »I«).
3. Stil kontakten på stillingen 

• Indstil fræseren på venstregang eller 
• Indstil fræseren på højregang

På vekselstrømsmotorer
4. Tryk på den grønne knap, og hold den inde.
5. Slip trykknappen, når maskinen har nået den  

maksimale omdrejningshastighed.
På motorer med trefasestrøm
6. Tryk på den grønne knap, og slip den igen.

Frakobling af maskinen:
1. Tryk på den røde trykknap og slip igen.
2. Hvis der er en hovedafbryder, kobles den fra  

(stilling »0«) og sikres.
3. Afbryd forbindelsen til elnettet

Nødstop:
(alt efter udstyr)
• Tryk på den røde trykknap
• Tryk på NØDSTOP-knappen

Maskinen stopper øjeblikkeligt.
NØDSTOP-knappen løsnes igen, ved at den drejes.

!Hovedafbryder
"Valgkontakt
#Grøn trykknap - fræseraggregatet er tændt
$Stil kontakten på stillingen 

fræser højreløb
%Rød trykknap - maskinen slukkes
&Nødstop-taste (Ekstraudstyr)

8.2 Tilkobling af maskinen / Frakobling af maskinen / Nødstop

Betjening

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Ikke-sagkyndig betjening kan føre til skader på maskinen. 
Der må IKKE trykkes på den grønne knap, mens maskinen kører!

Advarsel! Fare for kvæstelser ved manglende forberedelse!
Maskinen må kun sættes i gang, når forudsætningerne for arbejdsgangen og forarbejdet er opfyldt. Derfor 
skal beskrivelserne af indstilling, klargøring og betjening (se det pågældende kapitel) altid gennemlæses, 
inden maskinen startes.
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Betjening

Fig. 8-2: Arbejdsplads/arbejdspositioner

Advarsel! Fare for kvæstelser! 
Fare pga. værktøj eller emnedele der slynges væk

8.3.2 Tilladte arbejdsmetoder

8.3.3 Forbudte arbejdsmetoder

8.3.1 Arbejdsplads

8.3 Arbejdsmetoder

• Fare for kvæstelser som følge af emner og dele af 
emner der slynges ud (fx afskårne dele, knaster).

• Arbejd altid fra højre mod venstre ved maskinen.
• Undtagelse: ved specielle arbejdsgange (fx buefræs-

ning med fræseren kørende i omdrejningsretning 
med uret) skal der arbejdes fra venstre mod højre.

Følgende arbejdsteknikker et tilladt med fræseaggregatet:

• Fræsning af profiler og længdesnit (anvendelse af fræseranslag)
• Fræsning af brudt not
• Buefræsning (anvendelse af Buefræseanslag)
• Anvendelse af højhastighedsspindel
• Anvendelse af fremtræk

Det er forbudt at udføre følgende arbejdsteknikker med fræseraggregatet:

• Samtlige arbejdsteknikker uden brug af fræseanslag eller buefræseanslag
• Synkroniseret fræsning (fræserens omdrejningsretning svarer til fremtræksretningen)
• Anvendelse af højere hastighed eller større diameter end vist på hastighedsdiagrammet.
• Slidsearbejde med rundsavsklinger
• Anvendelse af værktøj med større værktøjsboringer, ved brug af reduktionsmuffer.



43

!

"

Bordfræsemaskine
F 3 e-classic

8.3.5 Fræsning af længder og profiler

Bemærk: Ved brug af højdeindstilling i forbindelse med forskellige fræsehoveder og profilmålere er der mange 
profilmuligheder. Fræsning af profiler svarer til fræsning i længderetningen.

Advarsel! Fare for kvæstelser! 
Fræsning af profiler kun ved brug af sikkerhedsskinner! 
Brug skubbestok eller skubbeklods ved emnets ende.

1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte 
arbejdsmetoder.

2. Indstil den aftagende anslagsskinne nøjagtigt til fræ-
serværktøjets skærediameter.

3. Indstil spånaftaget med den tilførende anslagsskinne.
4. Indstil fræserhøjden og/eller fræservinklen. 

Fræserbeskyttelsen indstilles.
5. Tryk emnet mod anslaget og fræserbordet, og før 

det forbi fræserværktøjet med lukket hånd (tommelen 
ind).

6. Hvis der ikke arbejdes videre, skal maskinen slukkes 
og sikres mod genstart.

!Aftagende anslag
"Tilførende anslag

Fig. 8-3: Fræsning af profiler

8.3.4 Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte arbejdsmetoder

Betjening

1. Sluk maskinen før indstillingsarbejdet sættes i gang.
2. Sørg for tilstrækkeligt underlag (tilbehør)
3. Hold hjælperedskaber, der skal bruges under  

bear-bejdningen, klar: 
(Værktøjs- og tilbehør katalog)
• Skubbestok; træ med holdemagneter
• Skubbestok; kunststof
• Skydehåndtag

4. Afhængig af forrige job på maskinen:
• Montér fræserværktøjet.
• fræserafdækningen.

5. Indstilling af fræsehøjde.
6. Udsugningen skal være tilsluttet.
7. Start først fræseren, når det emne, der skal fræses, er 

rigtigt positioneret. 
8. Under fræsningen føres emnet forbi fræserværktøjet 

med lukket hånd.
9. Ved afslutningen på fræserarbejdet anvendes evt. 

skubbestok.
10. Efter fræsningen afbrydes maskinen.
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8.3.6 Indsatte fræsninger

Betjening

Bemærk: Denne arbejdsgang er nødvendig, hvis emnet ikke skal bearbejdes over hele længden.
Brug tilbageslagssikringer!

Fig. 8-4: Indsatte fræsninger

1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte 
arbejdsmetoder.

2. Linealerne skal flugte med fræseranslaget. Hvis ikke, 
skal de indstilles.

3. Lad emnet støde mod tilbageslagssikringen og stik 
det forsigtigt ned i det roterende værktøj.

4. Så snart emnet støder mod linealen på fræserans-
laget, trykkes emnet mod anslag og fræserbord og 
føres med lukket hånd (tommelen ind) forbi fræser-
værktøjet.

5. Hvis der ikke arbejdes videre, skal maskinen slukkes 
og sikres mod genstart.

!Anlægsflader for fræseland
"Føringsholder med fastspænd
#Tilbageslagssikring
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Bemærk: Denne arbejdsmetode (kaldet påløbsfræsning eller buefræsning) bliver anvendt ved fræsning i buede 
emner.

Til anløbsfræsning behøves anløbsbeskyttelsesanordnin-
gen samt en skabelon (Værktøjs- og tilbehør katalog)

Der anvendes påløbsringe, som passer til værktøjets  
diameter.
1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte 

arbejdsmetoder.
2. EURO påløbsfræserafdækningen skrues fast til mas-

kinbordet med de to skruer.
3. Indstil stoplisten i højde med påløbsringen med et 

mellemrum på 1–2 mm.
4. Indstil adgangsbeskyttelsen til emnet med  

fingerskruerne.
5. Løsn fingerskruen, stil børsten i det forreste punkt på 

påløbsringen, og skru fingerskruen fast igen.
!Anløbsfræsebeskytter
"Stopliste
#Adgangsbeskyttelse
$Fingerskruer
%Påløbsring
&Børste

8.3.7 Påløbsfræsning/buefræsning

6. Spænd emnet fast på skabelonen (fx med spændet-
vinger). 
Ved at lime slibepapir på skabelonen, undgås det at 
emnet "glider".

7. Før langsomt skabelonen med det påspændte emne 
langs anløbslisten ved fræseren. 
Tryk altid skabelonen mod anløbsringen eller anløbs-
brillen.

8. Hvis der ikke arbejdes videre, skal maskinen slukkes 
og sikres mod genstart.

!Emne
"Skabelon
#Spændhåndtag

Betjening

Fig. 8-5: Påløbsfræsning/buefræsning

Fig. 8-6: Skabelon (med skruetvinger)
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Maskinen kan udstyres med en højhastighedsspindel 
(tilbehør)
se kapitel >Afmontering/udskiftning af fræserspindlen<

1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte 
arbejdsmetoder.

2. Monter afdækningen ved fræseranslaget eller EURO-
påløbsfræsebeskytteren.

3. Tryk emnet mod anslaget og fræserbordet, og før 
det forbi fræserværktøjet med lukket hånd (tommelen 
ind).

4. Hvis der ikke arbejdes videre, skal maskinen slukkes 
og sikres mod genstart.

8.3.8 Fræsning med højhastighedsspindel

Bemærk: Sinke- eller kopifræsearbejder udføres nemt med højhastighedsspindel.

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Overhold den rigtige montagerækkefølge når spændetængerne lægges i højhastighedsspindlernes møtrikker! 
Se montagevejledningen.

Betjening

Fig. 8-7: Højhastighedsspindel

Fig. 8-8: Montering af spændtænger
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Bemærk: Det er kun tilladt at anvende et aftageligt fremtræksapparat, hvis der tændes og slukkes automatisk 
for fremføringen samtidig med, at maskinen tændes og slukkes, dvs. når maskinen er udstyret med en koblet 
stikdåse.

Bemærk: Som tilbehør kan maskinen leveres med stikkontakt til forsinket start.

8.3.9 Fræsning med fremtræksapparatet

Montering:
Fremtræksapparatet fastgøres på maskinstanderen.

Indstilling og anvendelse:
Separat betjeningsvejledning til "fremtræksapparatet".

1. Bemærk den principielle fremgangsmåde for tilladte 
arbejdsmetoder.

2. Montér fremtræksapparatet ved behov.
3. Indstil fremtræksapparatet.
4. Hvis der ikke arbejdes videre, skal maskinen slukkes 

og sikres mod genstart.

!Fremtræksapparat
"CEE-kobling til ekstra apparater

Betjening

Fig. 8-9: Fræsning med fremtræksapparatet
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9 Vedligeholdelse

9.1 Sikkerhedshenvisninger

• Inden arbejdet påbegyndes skal maskinen slukkes og 
sikres mod genstart.

• Sørg for, at arbejdspladsen holdes ryddet og rengjort 
Løse maskindele og værktøj, der ligger og flyder, er til 
stor fare for personalet.

• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at arbejde.
• Efter vedligeholdelsesarbejdet skal sikkerhedsudstyret 

anbringes/installeres forskriftsmæssigt igen og  
efterprøves for funktion

Vedligeholdelse

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Følgende vedligeholdelsesarbejde skal udføres med nedenfor nævnte tidsintervaller!

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Forkert udført vedligeholdelse kan føre til alvorlige kvæstelser eller skade på maskinen. 
Dette arbejde må kun udføres af autoriseret, uddannet personale, der er fortrolig med arbejde ved maskinen, 
og kun ved overholdelse af samtlige sikkerhedsregler.

Advarsel! Fare for elektrisk stød!
Arbejde med elektriske installationer må kun udføres af autoriseret fagpersonale og under hensyntagen til 
sikkerhedsforskrifterne.

9.2 Vedligeholdelsesplan

Interval Konstruktionsdel Arbejde, der skal udføres
Dagligt Maskine Rengøres for støv og spåner.

Bordflader Rengøres for støv og spåner. Harpiks-
rester ved behov

Udsugningssystem Kontrolleres for mangler
Ugentlig Maskine Rengøres grundigt
Hver 40. arbejdstime, mindst en 
gang om måneden

Højdespindel Smøring
Højdeføring Rengøres for støv og spåner.

Månedligt Drivrem Kontrolleres og spændes efter eller 
udskiftes ved behov

Udsugningssystem Kontrollér for funktion
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Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Til smøring må der udelukkende anvendes det højkvalitative fedt best. 10.2.001!
Sprayolie såsom Grafit- og MoS2 sprays ødelægger føringsbanerne!

Obs! Fare for tilskadekomst/skade på materiel!
Brug aldrig ætsende eller skurende rengøringsmidler.

Remspændingen er allerede justeret/indstillet korrekt  
fra fabrikken.

Remmen kan med tiden give lidt efter, hvilket kan mindske 
kraftoverførslen.
I dette tilfælde skal remmen efterspændes.

Hvis der konstateres revner eller flænger i remmens sider 
ved den månedlige kontrol, skal den pågældende rem 
udskiftes med det samme.

9.3 Generelle anvisninger vedrørende vedligeholdelse

9.3.1 Remspænding

9.3.2 Rengøring og smøring

Vedligeholdelse

Bemærk: Pleje- og rensemidler kan fås som tilbehør (Felder kataloget).

Fig. 9-1: Rengøringsmiddel

Det anbefales at rengøre maskinen dagligt, især bord- og 
føringsfladerne, for spåner og støv.

Rengør betjeningsfolien med en fugtig klud.

Brug aldrig ætsende eller skurende rengøringsmidler.

De beskadiger folietastaturet og begrænser funktionen.
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1. Sluk for maskinen, og foretag sikring af den mod  
 genstart.

2. Afbryd strømmen til maskinen.

Afmontering af beskyttelsesdækslet.
1. Løsn skruen, skub holderen indad og stram skruen 

(4x).
2. Afmontering af beskyttelsesdækslet.

Smøring af højdespindlen
1. Fræseaggregatet køres i position som vist på tegnin-

gen.
2. Rengør højdeføringen og højdespindlen. 

(Spåner, støv og rester af fedt fjernes).
3. Smør højdespindlen og højdeføringen med 

almindeligt maskinfedt gennem standeråbningen.
4. Kør først fræseren i nederste position og dernæst i  

øverste position igen.

Beskyttelsesdækslet skrues fast.
1. Sæt beskyttelsesdækslet på.
2. Løsn skruen, skub holderen udad og stram skruen 

(4x).
!Torxskruer (15 IP plus)
"Holder
#Afskærmning
$Højdespindel
%Højdeføring (Fræsespindelbøsning)

9.4 Vedligeholdelse - Fræseenhed

Vedligeholdelse

9.4.1 Smøring af højdespindel og højdeføring fræser

Fig. 9-2: Smøring af højdespindel
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Vedligeholdelse



52

Bordfræsemaskine
F 3 e-classic

10 Fejlfinding

10.1 Sikkerhedshenvisninger

10.2 Forholdsregler i tilfælde af fejl

Som udgangspunkt gælder:

• Stop maskinen med NØDSTOP-tasten ved fejl, der 
kan udgøre en fare for personer, materialer eller 
betjeningssikkerheden.

• Afbryd maskinen ved strømstikket og foretag sikring 
mod genstart

• Underret omgående den ansvarlige person på  
arbejdspladsen om fejlen

• Oplys det autoriserede fagpersonale om fejlens  
omfang, så årsagen findes og fejlen afhjælpes

10.3 Forholdsregler efter afhjælpning af fejl

Inden maskinen tilkobles igen, skal det kontrolleres:

• at fejlen og årsagen er afhjulpet korrekt
• at alle sikkerhedsanordninger er monteret  

forskriftsmæssigt korrekt og er i teknisk og  
funktionelt fejlfri stand

• at der ikke befinder sig personer i fareområdet  
omkring maskinen

Fejlfinding

Advarsel! Fare for kvæstelser!

Advarsel! Fare for kvæstelser!
Forkert afhjælpning af fejl kan føre til alvorlige kvæstelser eller store materielle skader.
Dette arbejde må kun udføres af autoriseret, uddannet personale, der er fortrolig med arbejde ved maskinen, 
og kun ved overholdelse af samtlige sikkerhedsregler.

Advarsel! Fare for elektrisk stød!
Arbejde med elektriske installationer må kun udføres af autoriseret fagpersonale og under hensyntagen til 
sikkerhedsforskrifterne.
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Fejlfinding

10.4 Fejl, årsager og afhjælpning

Fejl Årsag Afhjælpning
Maskinen starter ikke Sikkerhedskontakten er aktiveret. Klargør maskinen til drift

Fejl i den elektriske forbindelse. Kontrollér de elektriske forbindelser 
(tilslutning, sikringer). 

Hovedafbryderen er slukket  
(stilling »0«).

Tænd på hovedafbryderen  
(stilling »I«)

Remmen piber ved start og  
igangsætning.

Remmen er for løs.  Efterspænd drivremmen
Drivremmen er slidt. Udskiftning drivremmen

Motoren kører, men fræseren roterer 
ikke

Drivremmen er revnet. Udskiftning af drivremmen
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11 Bilag

Bilag

11.1 Konformitetserklæring F 3 e-classic

EG-Konformitetserklæring
iht. maskindirektivet 2006/42/EG

Hermed erklærer vi, at den nedenfor anførte maskine på grund af udformning og konstruktionsmåde samt den  
udførelse, vi markedsfører, stemmer overens med de grundlæggende sikkerheds- og helbredskrav i  
EF-maskindirektivet. 

EU-konformitetserklæringen er kun gyldig, hvis maskinen bærer et CE-mærkat.

Alle garantier bortfalder, hvis der foretages ombygning af maskinen, som ikke er aftalt med os.

Undertegnede for denne erklæring har fuldmagt for  
sammensætning af det tekniske materiale.

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

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

Produktbetegnelse: fræser

Fabrikat: HAMMER

Typebetegnelse: F 3 e-classic

Følgende EF-direktiver er anvendt: 2006/42/EG
 2006/95/EG
 2004/108/EG

Følgende normer er anvendt: EN 848-1
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