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PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA 
 
Maschinenart / Druh stroje: 4-seit 

Hobelmaschine/čtyřstranná hoblovací frézka   

Marke und Typ / Značka a typ: FTC 50 

Baujahr / Rok výroby:  ueberholt 2011   

Hersteller / Výrobce:    TOS Svitavy  

 

 

 

 
 
Technická data: 
Max. šířka obráběného řeziva 500 mm 
Výška obráběného řeziva při 2 stran. frézovaní  5 – 200 mm 
Výška obráběného řeziva při 4 stran. frézovaní  12– 120 mm 
Počet nožů na hřídelích 4 ks 
Otáčky hřídelí  5000 ot/min 
Průměr nožových hřídelí  mm 140 mm 
Průměr Vertikálních hřídelí 40 mm 
Plynule regulovatelný posuv 7 - 30 m/min  
Výkon el. motoru horního nož. hřídele  7,5 kW 
Výkon el. motoru dolního nož. hřídele   5,5 kW 
Výkon el. motorů vertikálních hřídelí   4 kW 
Hmotnost stroje kg 2500  
Rozměry stroje : L 2120 x B 1620 x H 1220 mm 
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Profesionální průmyslová čtyřstranná frézka vhodná především pro hoblování 
stavebního řeziva, nebo jako kalibrovací hoblovka. Na stroji lze vyrábět stavební 
palubky, podlahová prkna. Masivní litinový stroj. Uspořádání válců1. spodní,2. 
horní, 3,4 pravý a levý proti sobě.Každá hřídel pracuje nezávisle, proto lze stroj 
používat podle potřeby. Výkon motoru vertikálního posuvu stolu  1.1 KW. Výkon 
motoru posuvu válců 1,5 KW. Stroj je osazen 2 bočními hoblovacími hlavami. 
  
Jednostranná  protahovačka – stroj pracuje  pouze horním  hoblovacím válcem,  
boční frézky se nastaví mimo dráhu řeziva.  Přední hoblovací válec se pákou 
přesune do roviny hlavního stolu. Max. rozměr obrobku je : šířka  500mm a výšky  
200mm. Stroj je vybaven dvěma podávacími dělenými válci s trnovými unášecími 
hroty a dvěma hladkými vynášecími válci. Síla přítlaku válců se dá nastavit, ve 
spodním stole jsou instalovány pomocné válečky výškově přestavitelné. To 
umožňuje nastavit agresivnější průchod strojem při obrábění nevyschlého třeba 
stavebního dříví, umožněno je i vkládat nestejně tlustý materiál např. stavební 
prkna vedle sebe až do rozdílu síly 4mm, to zase umožňují dělené odpružené 
podávací válce. Není problém stroj nastavit pro přesný jemný průchod třeba 
nábytkových dílců. Před a za nožovou hřídelí jsou instalovány dělené klopny. 
 
Dvoustranka – použije se spodní a horní hřídel 
Třístranka – použije se vrchní válec a boční vřetena 
Čtyřstranka – využijí se všechna 4 vřetena. 
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Technische Daten:  
Max. Hobelbreite 500 mm  
Arbeitshöhe         2-seitig  5-200 mm  
Arbeitshöhe         4-seitig 12-120 mm  
Anzahl der Messer auf der Welle 4 Stück  
Wellendrehzahl  5000 U / min  
Messerwelle Durchmesser 140 mm   
Vertikale Wellendurchmesser 40 mm  
Stufenlos einstellbare Vorschub 7-30 m / min  
Anzahl der Spindeln        4   
Spindelanordnung                         u-o-r+l   
Vorschubmotor                   1,5 kW    
Messerwelle fest eingebaut horizontal   
Motorleistung oberen  Welle 7,5 kW  
Motorleistung untere   Welle 5,5 kW  
Motorleistung vertikaler Welle 2 x 4 kW 
Motorleistung Vorschubmotor  1,5 kW     
Maschinengewich 2500 Kg  
Maschinenabmessungen : L x B 2120 x H 1620 1220 mm 
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(Změny a chyby v technických datech, popisech a cenách a rovněž meziprodej vyhrazeny !) 
(Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten!) 

                                                                                                                


