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Čepovací frézky

Čepovací frézky nebo též čepovačky 
se používají na zhotovení čepů a 

dlabů buď pilovými kotouči, nebo 
kombinací pilových kotoučů a 

čepovacích fréz. 



Čepovací frézky



Čepovací frézky

Nástroje se otáčejí proti směru 
obráběných dílců. Dílce se nejdříve 
upnou na stole čepovacího vozíku 
(ručně) a potom se vedou do řezu 
nebo se nejdříve uloží na podávací 

řetěz za posuvné opěrky 
(mechanicky) a potom se vedou do 

řezu.
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Čepovací frézky

Čepovací frézky jsou buď 
jednostranné frézovací,  pilové, 
anebo dvoustranné frézovací. 

Jednostranné čepovačky mají ruční 
nebo mechanický posuv. 

Dvoustranné čepovačky jsou vždy s 
mechanickým posuvem.



Čepovací frézky

Jednostranná čepovačka je stroj, 
který je určen pro zhotovení čepů a 
dlabů na rámových vlysech. Skládá 

se ze stojanu, na němž jsou na 
přestavitelných suportech uloženy 

jednotlivé pracovní jednotky. 



Čepovací frézky

Každá pracovní jednotka se skládá z 
elektromotoru, obráběcího nástroje a 
jeho krytu. Ve vstupní části stroje je 
krátící pilová jednotka pro zařezání 

čepu z jedné strany. Za pilovými 
jednotkami jsou horní a spodní 

čepovací jednotky pro frézování čepů a 
další čepovací jednotka pro frézování 

dlabů. 



Hlavní technické údaje Čepovací frézky

Největší rozměr vlysů (mm) 200 x 80

Největší délka čepu (mm) 100

Počet obráběcích jednotek 5

Celkový elektrický výkon (kW) 10



Zdroje:

Čepovací frézky: http://www.marshal-
cz.cz/16695/dvoustranne-formatovaci-a-cepovaci-
frezky/

Čepovací fréza: 

http://www.strojehumpolec.cz/strojehumpolec/esh
op/4-1-Nastroje/63-4-SADY-FREZ-NA-VYROBU-
DVIREK-A/5/492-3390-oblouk-Freza-do-sady-
3390-oblouk

http://www.marshal-cz.cz/16695/dvoustranne-formatovaci-a-cepovaci-frezky/
http://www.strojehumpolec.cz/strojehumpolec/eshop/4-1-Nastroje/63-4-SADY-FREZ-NA-VYROBU-DVIREK-A/5/492-3390-oblouk-Freza-do-sady-3390-oblouk

