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Svislá spodní frézka nebo též spodní 

frézka je stroj, který frézuje dřevěný 

materiál frézou (kotoučovou, 

frézovací hlavou apod.) upnutou na 

svislém vřetenu, které je uloženo ve 

spodní části stroje pod pracovním 

stolem.



1/ fréza

2/ pracovní stůl

3/ matice vřetena

4/ hřídel

5/ řemenice

6/ elektromotor

7/ šroub suportu





Fréza se otáčí jedním směrem 

rovnoměrnou rychlostí, materiál je 

veden do řezu ručně nebo posuvným 

zařízením ve směru kolmém k ose 

otáčení nástroje.



Spodní frézky rozdělujeme na 

jednovřetenové a dvouvtřetenové, s 

ručním nebo mechanickým posuvem. 

K mechanickému posuvu se  používá 

válečkový posun nebo řetězka a 

šablona.



Na stojanu je uložen pracovní stůl, na 

který lze umístit buď vodící pravítko a 

přírubu pro válečkový posouvač, nebo 

opěrnou konzolu s ramenem pro 

uložení prodloužené části horního 

frézovacího vřetena při použití 

čepovacích nástrojů. 



Pro čepovací vozík je stroj opatřen 

otočnou konzolou a vedením. 

Čepovací vozík je vybaven 

výstředníkovou upínkou a pravítkem.



Při frézování se boky dílce vedou podél 

vodícího pravítka a posouvají se ručně 

nebo válečkovým posouvačem. Při 

čepování se dílce upnou upínkou na 

čepovací vozík a spolu s ním se ručně 

posouvají do řezu.



Výšková přestavitelnost vřetena (mm) 120

Počet otáček vřetena (mm-1) 3000-9000

Výkon elektromotoru (kW) 3 až 4

Hmotnost (t) 0,65



Spodní frézka:  http://www.youtube.com/watch?v=qZD36HaSPAw

http://www.youtube.com/watch?v=qZD36HaSPAw

