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Beskrivelse

Mange værksteder er i dag udstyret med en stor båndslibemaskine til 
slibning af store flader. Er det ikke tilfældet, da det ikke kan betale sig at 
anskaffe sig så stor en maskine, kan man ikke opnå meget med den 
almindelige rystepudser eller excentersliber. Sliberesultatet er meget 
utilfredsstillende, da både rystepudsere og excenterslibere arbejder meget 
unøjagtigt på flader og efterlader slibespor. Det er ikke tilfældet ved en 
båndsliber, da dens endeløse bånd kun bevæger sig i én retning, nemlig  
på langs ad træets årer. Sammen med sliberammen kan flader såsom 
arbejdsplader, bordplader, døre osv. bearbejdes med et meget godt resultat. 
Uden sliberammen sætter båndsliberen sig hurtigt fast, så der opstår  
furer i den slebne flade.
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B
Maskiner/tilbehør

Basisudstyr:

Betegnelse Bestill.nr.

Båndsliber (BS 75 E eller BS 105 E) *

*Bestillingsnumrene finder du i Festool kataloget eller på hjemmesiden.

Til bearbejdning af flader har man brug for følgende: 

Betegnelse

Den passende sliberamme *

Til udsugning anvendes en Cleantec-støvsuger CT 11-CT 55.

Et fast underlag til den pågældende plade eller dør  
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C
Forberedelse/indstilling

Træf følgende forberedelser før slibning af fladerne:

Før båndsliberen kan monteres i rammen, skal den forreste og   •
bagerste føringsenhed monteres på båndsliberen. Først derefter kan 
maskinen sættes i sliberammen med sine glidetapper.
Båndsliberen justeres ved at lave en prøveslibning som beskrevet i  •
brugsanvisningen.
Indstil slibedybden ved hjælp af de forreste fingerskruer. •

Tilslut støvsugeren til båndsliberens støvudsugning. Hvis du ikke har en  •
støvsuger, kan du i stedet for tilslutte den medleverede longlife-støvpose 
til båndsliberen. Begge varianter skåner helbredet.
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Vort anvendelseseksempel er testet og afprøvet i praksis. Vi har dog ingen indflydelse 
på de givne betingelser. Enhver form for garanti er derfor udelukket. Der kan ikke 
gøres noget retskrav gældende over for Festool på baggrund heraf. Følg under alle 
omstændigheder de vedlagte sikkerhedsanvisninger og brugsanvisningen.

www.festool.dk
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E
Fremgangsmåde

Slib fladerne på følgende måde:

Sæt båndsliberen på den flade, der skal slibes, og kontroller, om bånds- •
liberen er indstillet til den rigtige dybde.
Tænd nu for båndsliberen, og før den hen over arbejdspladen eller døren  •
med S-formede bevægelser. Båndsliberen bør ikke skubbes længere 
frem ad gangen end ca. 2/3 af båndsliberens længde. Ellers kan overgan-
gene mellem de enkelte slibebaner ses.
Båndsliberens bevægelse skal være meget jævn, hvad angår hastigheden.  •
Kun på den måde sikres det, at slibningen er jævn over hele fladen.

Det er også vigtigt, at båndsliberen kun skubbes på langs af træets   •
årer. Sliber man på tværs af årerne, opstår der slibespor, som nærmest 
er umulige at fjerne igen.

Bemærk

Det sorte låsegreb foran på sliberammen anvendes til at sætte båndsliberen 
i "parkeringsstilling", så den slebne overflade også kan kontrolleres under 
arbejdet, mens maskinen kører.

Ses der alligevel slibespor i den slebne plade eller dør efter slibningen, 
skal maskinens justering kontrolleres. Læs i brugsanvisningen, hvordan 
maskinen justeres.


