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Profila Pro plus

Profila E plus

Voordelen en kenmerken
– Eenvoudige en traploze fijninstelling van de freesdiepte 

door het draaien aan de freeskop
– Geschikt voor alle standaard frezen
– Kleine variabele freesopening 25 of 34 mm
– Speciale laag verhindert sporen van slijtage op het werkstuk
– Grote steunplaat
– Hoog toerental garandeert precieze freeskwaliteit

Profila E plus, Profila Pro plus
– Uitsparing in de bodemplaat maakt het mogelijk om  

uitstekende kanten te bewerken met de steunplaat op het 
vlak in plaats van op de kant en verhindert zo het wankelen 
en laat zo de bewerking van gebogen werkstukken toe.

– Geschikt voor het bewerken van overstekende PVC-kanten

Profila E plus  Art.nr.
Profila E plus, steunplaat met uitsparing ........................

Profila Pro plus  Art.nr.
Profila Pro plus, steunplaat met uitsparing ..................... 

Standaard uitrusting
Machine met: 
HW-afrondfrees Z2 radius 2 mm schacht 8 mm, spantang van  
8 mm en 6 mm, werktuigenset, handleiding, afzuigopzetstuk 

Profila
De kantenprofielfrees met  
elektrische of pneumatische  
motor om vlak te frezen, om af  
te kanten en te ronden, ook bij  
gebogen werkstukken

 
Kanten vlakfrezen of ronden

Profila E plus (elektrische motor) 
Voor iedere werkplaats, ergono-
misch, overal inzetbaar

Profila Pro plus (pneumatische 
motor) Licht en gemakkelijk 
hanteerbaar, slechts 1 kg 

Technische gegevens
 Profila E plus Profila Pro plus
Vermogen ...................................740 W .........................400 W
Uitvoering ...................................230 V
Toerental .....................................31’000 minˉ¹ ...............22’000 minˉ¹
Steunplaat ..................................Ø 100 mm met boring 34 mm, reductie-inzet 25 mm
Gewicht ......................................1.8 kg .........................1 kg
Luchtverbruik ..................................................................180 l /min
Werkdruk ........................................................................max. 6.5 bar
Luchtaansluiting ..............................................................¼" NPT

 
Afzuigopzetstuk

Traploze fijninstelling

Alle standaard frezen
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Drukfouten en veranderingen in het assortiment voorbehouden

©Lamello AG. Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gebruikt  
voor enig ander doel zonder de schriftelijke toestemming van Lamello AG.
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Verdeling: 
Lamello Belgium N.V. 
Verbindingstechniek  
Kazerneweg 19 – Bus: 1001 
BE-9770 Kruishoutem 
info@lamello.be 
www.lamello.be 
www.lamello.nl

Fabrikant: 
Lamello AG 
Verbindungstechnik 
Hauptstrasse 149 
CH-4416 Bubendorf 
Tel. +41 61 935 36 36 
Fax +41 61 935 36 06  
info@lamello.ch 
www.lamello.ch
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