
gazetanarzedziowa.pl

 12 gazeta narzędziowa
marzec - kwiecień 2017

Pilarka Festool HK 85 to nie tylko maszyna przeznaczona do cięcia, 
ale także do frezowania czopów, wpustów i wręgów w belkach 
stosowanych w budownictwie drewnianym. Żeby przezbroić 
pilarkę Festool HK 85 w narzędzie do frezowania, należy zamon-

tować w niej specjalną głowicę frezującą, która znajduje się w jej dodat-
kowym wyposażeniu i wraz z osłonami górną oraz dolną dostarczana 
jest w Systainerze (fot. 1.). Głowica wyposażona jest w 12 wymiennych, 
4-stronnych płytek nożowych z węglików spiekanych  (fot. 2.). Sześć 
bocznych noży wycina boki frezowanego wpustu, zaś drugie sześć wy-
biera z niego materiał drewniany. Szerokość głowicy, a tym samym sze-
rokość frezowania można regulować co 0,5 mm w zakresie od 16 do 25 
mm. W tym celu należy rozłożyć głowicę (fot. 3.) i odpowiednio dobrać 
podkładki dystansowe. O ich grubości informują liczby wygrawerowane 
na każdej z nich (fot. 4.). Mamy więc dwie podkładki o grubości 0,5 mm, 
jedną – 1 mm, dwie – 2 mm, i jedną 3 mm. Szerokość frezowania zależy 
od ilości i grubości użytych podkładek. W celu wykonania prawidłowej 
regulacji tego parametru podkładki mocujemy na trzpieniach wewnątrz 

głowicy (fot. 5. i 6.), przy tym używamy odpowiedniej ich kombinacji dla 
danej szerokości frezowania. Podkładki nieużyte do regulacji montuje-
my na zewnątrz głowicy (fot. 7.) za pomocą głównej śruby mocującej 
(fot. 8). Czynność regulacji kończy skręcenie dwóch głównych elemen-
tów korpusu głowicy za pomocą tej śruby (fot. 9.).
Montaż głowicy do frezowania rozpoczynamy od demontażu tarczy 
pilarskiej (fot. 10.) i jej podkładki centrującej (fot. 11.). Następnie mo-
cujemy osłonę dolną frezu do ruchomej osłony pilarki (fot. 12.), a po-
tem górną osłonę frezu do stałej pokrywy tarczy w maszynie (fot. 13.). 
Gdy to wykonaliśmy, przystępujemy do mocowania frezu. Najpierw 
odchylamy dolną osłonę i nakładamy głowicę frezującą na wrzeciono 
napędowe (fot. 14.), a następnie dokręcamy śrubę mocującą (fot. 15.). 

Ta operacja kończy montaż głowicy frezującej w pilarce Festool HK 85 
(fot. 16).
W następnym odcinku naszego cyklu artykułów poświęconych pilarce Fe-
stool HK 85 opowiemy o frezowaniu za pomocą omówionej głowicy do 
wpustów VN-HK85 130x16-25.

ST (Festool), pins

f e s t o o l  r a d z i

w czwartym odcinku naszego cyklu, którego tematem jest pilarka 

Festool HK 85, opowiemy o stosowaniu w niej głowicy Vn-HK85 

130x16-25 służącej do frezowania materiałów drewnianych.

Demontaż podkładki centrującej tarczę pilarską

Montaż głowicy frezującej na wrzecionie pilarki

Montaż dolnej osłony frezu Montaż górnej osłony frezu

Pilarka Festool HK 85 z zamontowaną głowicą frezującą

łowica wyregulowana na minimalną szerokość frezowania 16 mm Demontaż tarczy pilarskiejPodkładki nieużyte do regulacji mocujemy na zewnątrz głowicy

Podkładki nieużyte do regulacji mocujemy na zewnątrz głowicy

Podkładki służące do regulacji szerokości frezowaniaElementy głowicy frezującejGłowica frezująca wyposażona w 12 płytek nożowych

Głowica frezująca, osłony dolna i górna oraz pilarka Festool HK 85
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Festool HK 85 – pilarka, jakich mało (cz. IV)

Dane techniczne pilarki Festool hK 85
Pobór mocy 2300 W

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1500–3300 min-¹

Średnica tarczy pilarskiej 230 mm

Zakres regulacji kątowej 0–60 °

Głębokość cięcia 0°; 90° 0–85 mm

Głębokość cięcia przy 45°/60° 62/47 mm

Średnica przyłącza do odsysania pyłu 27/36 mm

Ciężar 7 kg


