
Nyhet Professional solutions

Fres  Ovvo  AB181
Fresemaskin for innfresing av spor for Ovvo beslag for 
permanent eller demonterbar sammenføyning



AB181
Professional solutions

Fres for 
sammenføyningsbeslag

Spesialdesignet maskin for innfresing av spor 
for OVVOTM connector for sammenføyning av 
plater. Maskinen er enkel i bruk og gir en rask 
og nøyaktig utfresing.

Patentert modell

Kraftig motor på  
1000 W med 
elektronisk 
hastighetsregulering 
og konstant hastighet
 

Fresing i alle 
vinkler

Avsugstuss for tilkobling til 
støvsuger

Rask innstilling av 
fresedybde for tilpasning tili 
forskjellig størrelse Ovvo 
beslag. Ingen verktøy 
nødvendig

Skråstillbart anlegg for 
utfresing i ønsket vinkel

Rask og nøyaktig 
innstilling av tykkelse
Fresedybdeinnstilling 

Faste stopp for 0°, 45° og 
90°.

Stoppere og skalastreker for nøyaktig 
posisjonering uten bruk av måleverktøy

Anti-friksjons grunnplate, 
ripebeskyttet

Fresing i 90° Fresing i  45° Fresing i 0°



Patented

Nyhet OVVO™
festesystem
OVVO™ connector/festebeslag system er 
tidsbesparende og gir mulighet til å demontere 
møblene for transport. Det sparer tid både i 
produksjonen og i monteringen, og gir små 
produsenter muligheten til å transportere sine 
produkter flatpakket. Systemet bruker ikke lim eller 
skruer, og er totalt usynlig, og man kan enkelt 
demontere delene om nødvendig.

Usynlige og demonterbare fordindelser uten lim

Enkelt i bruk. Man presser emnene mot hverandre til 
man hører et klikk, og festebeslaget låser seg til en 
solid og sterk sammenføyning. Ingen skruehull for 
nøkkel el.l.  Totalt usynlig sammenføyning.

OVVO™ festebeslag kan brukes til mange forskjellige typer 
sammenføyning, også ut av vinkel eller flatt.

Demonterbar 
connector/ 
festebeslag

Permanent 
connector/ 
festebeslag

 Ref.  Beskrivelse Forp.  
7905005  Demonterbar  connector  12x51 1000  

7905006 Demonterbare connector 12x51 300 un.

 7905007 Demonterbar connector 12x51 100 un.

OVVO™ connector/festebeslag

 Ref.  Specifications Boxes 
 7905008 Permanent connector 12x51 1000 un.

 7905009 Permanent connector 12x51 300 un.

 7905010 Permanent connector 12x51 100 un.
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AB181 fres er 
universal 
AB181 er en multifunksjonell fres som også 
kan benyttes med andre freseforsatser, for 
bruk som overfres, kantfres, omkantfres, 
slipemaskin.

Tilvalg
Freseforsats for kantfresing
 av rette og buede emner
Ref. 5600060

Tilvalg
Freseforsats med føring og anlegg gjør 
fresen om til en håndoverfres
Ref. 5646670

Tilvalg
Rund fresehode for 
omkantfresing av kantlist
Ref. 5646365

Uten forsats kan den 
brukes til sliping

Tilvalg

HM fres for connector  12x51 ref. 7940398 (1 stk følger med maskinen)1

Støvsugerslange 5 m ref. 1746245
Støvsugerslange  2.25 m ref. 6446073

Spesifikasjon
Motoreffekt 1,000 W
Turtall 14,000-27,000/min
Spennhylse 8 mm
Vekt 4,7 kg

Importør Norge


