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De MAFELL freesmotor
FM 1000

Het toerental van de FM 1000 is 
traploos regelbaar voor een brede 
inzetbaarheid. Digitale regel-
elektronica zorgt voor een rustige 
aanloop, toerentalbeperking bij 
onbelast draaien, een constant 
toerental bij belast draaien en voor 
bescherming tegen overbelasting.

DIGITALE REGELTECHNIEK

1 universele spantang 6 mm 
1 steeksleutel
1 netstroomsnoer 1 m

 Leveringsomvang

 Technische gegevens  

Nominaal vermogen 1.000 W

Nominaal vrijlooptoerental 4.000 – 25.000 1/min

Spanhals / spantang 43 mm / 6 mm

Afmetingen L x H x B 254 x 79 x 73 mm

Geluidsdrukniveau db (A) ≤ 75

Gewicht 1,65 kg

Bestelnr. 9M0001

De FM 1000 wordt onder de 
strengste kwaliteitscontrole 
geproduceerd in Oberndorf 
am Neckar in Duitsland. Elke 
FM 1000 wordt “ingelopen” in 
het laboratorium van MAFELL 
voor hij de fabriek verlaat. Dat 
verlengt de standtijd en de 
levensduur. 

TOP: 
MADE IN GERMANY

Hout, metaal, kunststoffen, schuim, 
styropor (piepschuim), steen

Materialen:

Modelbouw, matrijzenbouw, recla-
metechniek, graveren, sieraden, 
elektrotechniek, steenhouwwerk

Toepassingen

Portaalfreesmachines, snijtafels, 
slijpapparaten, flexibele as 

Inzetgebieden

 Toebehoren  

Wartelmoer 093729

Spantang 3 mm 093731

Spantang 4 mm 093732

Spantang 6 mm 093733

Spantang 8 mm 093734

Spantang 3,175  mm (1/8") 093735

Spantang 6,35 mm (1/4") 093736



<0,05 mm
25 mm
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De FM 1000 is een „made in Germany“ freesmotor ontwikkeld door 
MAFELL. De hoge kwaliteitstandaard en de goed doordachte details 
maken de FM 1000 de beste keuze in zijn vermogensklasse.

De universele spantang maakt 
het mogelijk om met standaard 
frezen te werken.

UNIVERSELE 
SPANTANG

TOP: 
LABYRINTAFDICHTING

De labyrintafdichting beschermt 
de spindel en het lager du-
urzaam tegen de kleinste deelt-
jes, stof en spaanders.

De gesloten dubbele kogel-
lager zorgt ervoor dat axiale 
krachten beter opgevangen 
kunnen worden.

DUBBEL GELAGERDE 
SPINDEL

TOP: 
RONDLOOPPRECISIE

De FM 1000 heeft een uiterst 
nauwkeurige rondloopprecisie van 
< 0.05 mm op 25 mm afstand en 
< 0.01 mm in de conus. Die preci-
sie wordt bereikt door minuscule 
afstemming tussen de verschillende 
onderdelen van de machine, doordat 
het anker en de spindel samen uit 
een stuk zijn vervaardigd en doordat 
alle delen samen gebalanceerd zijn.

SPINDELBLOKKERING

Voor het eenvoudig en com-
fortabel wisselen van frezen 
kan de spindel met een druk 
op de knop vastgezet worden.
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Om echt betere machines te ontwikkelen, hebben 

we bij MAFELL een bijzondere aanpak. We 

zoeken naar nieuwe uitgangspunten en ziens-

wijzen. We delen de machine op in de elemen-

taire onderdelen, om die daarna op geheel 

nieuwe wijze weer samen te voegen. Hierbij 

houden we voortdurend de eisen voor ogen die

vandaag en in de toekomst aan houthandwerk

worden gesteld. 

Uit deze manier van productontwikkeling, en 

door het toepassen van de beste materialen 

en de nieuwste bewerkingstechnieken, ontstaan 

steeds weer verbluffende oplossingen. Bijvoor-

beeld voor functionaliteit en gebruiksgemak. 

Het resultaat hiervan is dat u tijdens uw werk 

niet meer over uw machine hoeft na te denken. 

Dat hebben wij bij MAFELL al uitvoerig voor u 

gedaan. Daardoor kunt u zich vol op uw werk 

concentreren. En voor al het overige geldt:  

Follow your instinct.

Uw MAFELL vakhandel – onze handelspartner:

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · D-78727 Oberndorf a.N. · Duitsland · Tel. +49 7423 812-109

Fax +49 7423 812-102 · E-mail mafell@mafell.de · www.mafell.nl


