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Інструкція з експлуатації
(оригінал інструкції) 

Шановний покупець, дякуємо Вам за покупку фрезерного верстата по дереву. 
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1. ВСТУП
Дана Інструкція з експлуатації (далі Інструкція) поширюється на верстат фрезерний по 

дереву торговельної марки  FDB Maschinen моделі MX5117 (далі верстат) і призначена для 
ознайомлення споживача (користувача) до початку експлуатації верстата з його 
призначенням, основними заходами безпеки при його експлуатації, основними  технічними 
характеристиками, будовою, комплектацією верстата, порядком проведення технічного 
обслуговування. 

Верстат призначений для прямолінійного фрезерування заготовок з деревини 
різноманітних порід вздовж і в поперек волокон й деревних плит з застосуванням фрез 
різноманітної конструкції з ручною подачею заготовки і призначений для використання в 
побутових умовах і дрібносерійному виробництві. 


УВАГА! 
Верстат не призначений для криволінійного фрезерування заготовок. 


УВАГА! 
Верстат не призначений для масового фрезерування заготовок. 

Верстат обладнаний: 
- патрубком для видалення стружка: з під простору над столом;
- планкою для фіксування рухомого стола;
- індикацією швидкості обертання шпинделя.
- вертикальним переміщенням шпинделя;
- розсувними повздовжніми упорами, які встановлені на захисному корпусі;
- регулюванням глибини фрезерування переміщенням захисного корпусу;
- притискним пристроєм з поворотною упорною лінійкою, який встановлюється на рухомий

стіл. Поворотна упорна лінійка дозволяє виконувати фрезерування заготовок під необхідним 
кутом; 

- захисними огородженнями від вертикального і горизонтального переміщення заготовки
під час фрезерування. 

Верстат відповідає вимогам стандартів і технічних умов,  вказаним у сертифікатах 
відповідності та деклараціях відповідності технічним регламентам.  

Дата виготовлення вказана на табличці виробу. 
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 Гарантійні зобов’язання на виріб зазначені у Гарантійному талоні.  
 Правила та умови ефективного і безпечного використання виробу вказані в цій 
Інструкції з експлуатації.  
 Строк служби верстату становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. 
Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, 
захищеному від прямої дії атмосферних опадів та сонячних променів, при температурі від 
плюс 5 °С до плюс 35 °С з відносною вологістю повітря не більше 80%. 
 

Інструкція не містить докладних вказівок щодо методів фрезерування заготовок з 
деревини й деревних плит. 

  

УВАГА! 
До роботи на верстаті допускається персонал, навчений спеціальним знанням, 
методам і навичкам роботи на даному типі верстатів. 

  

УВАГА! 
Не приступайте до роботи на верстаті не володіючи методам виконання 
фрезерних і робіт і не ознайомившись з цією Інструкцією. 

Робоче місце оператора знаходиться зі сторони органів керування по всій довжині 
верстата. Перед початком роботи на верстаті робоче місце оператора повинне бути очищене 
від сторонніх предметів і маслянистих плям і бути освітленим згідно санітарних норм. 
 

  

УВАГА! 
Виробник залишає за собою право на зміну конструкції і комплектації верстата 
без повідомлення постачальника і споживача. 
У зв'язку з постійним удосконаленням верстата, наведені основні технічні 
характеристики, малюнки принципової будови, комплектація верстата 
представляють собою загальну технічну інформацію і актуальні на момент 
видання цієї Інструкції. 
Ця Інструкція не враховує незначних змін, які були внесені виробником в 
конструкцію верстата після видання цієї Інструкції. 

 
 Відомості про виробника вказані в сертифікатах відповідності та деклараціях про 
відповідність. 

Імпортер / уповноважений представник на території України та підприємство яке 
приймає претензії споживачів  на території України ТОВ «ТЕКМАН», місцезнаходження: 02140, 
м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: 044-369-33-03, https://fdb-
maschinen.com.ua/. 
 

  

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!  
Самостійно вносити технічні зміни в конструкцію верстата. 

  

УВАГА!  
При самостійному внесенні змін в конструкцію верстата протягом гарантійного 
терміну експлуатації претензії щодо роботи верстата не приймаються. 

 
Даний верстат пройшов передпродажну підготовку і відповідає заявленим параметрам 

за якістю і заходам безпеки. 
Ця Інструкція є важливою частиною вашого верстата і не повинна бути втрачена в 

процесі експлуатації верстата. При продажу верстата Інструкцію необхідно передати новому 
власнику. 
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2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
Даний верстат обладнаний засобами безпеки персоналу при роботі на ньому. Засоби 

безпеки верстата не можуть врахувати всіх заходів безпеки при роботі на даному верстаті. 
 
Крім засобів безпеки на верстат нанесені вказівні й попереджуючі знаки безпеки:  

 

- загальна безпека; 

 

- небезпечна електрична напруга; 

 

- застосовуйте засоби захисту органів зору; 

 

 
- напрямок руху (обертання0. 

  

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 
Неувага до знаків безпеки і недотримання вимог безпеки, зазначених цими 
знаками може спричинити нанесення шкоди здоров'ю оператора і 
матеріального збитку. 

 

  

УВАГА!  
Під час роботи на верстаті необхідно пам’ятати: 
- що в конструкції використані консерваційні і робочі мастильні та інші матеріали, 
які не можна вважати безпечними для здоров’я при потраплянні в організм;  
- про утворення відходів (пил, стружка тощо) матеріалів, які оброблюються на 
верстат; 
- дотримання правил особистої гігієни: застосовувати відповідні засоби 
індивідуального захисту; очищати робоче місце від накопичених відходів; мити 
руки; не допускати контакту продуктів харчування з виробами і верстатами. 

 
 В доповнення до засобів безпеки для безпечної роботи персоналу, якими обладнаний 
верстат, й до знаків безпеки, які нанесені на верстаті, а також до заходам безпеки, які вказані в 
даній Інструкції, необхідно керуватися загальнотехнічними вимогами безпеки при роботі на 
деревообробних верстатах. 
 
 Складання верстата повинні виконувати два працівники із застосуванням засобів малої 
механізації. 
 

  

УВАГА! 
Перед початком роботи на верстаті ознайомтеся з інформацію про заходи 
безпеки при роботі на даному верстаті, які викладені в даній Інструкції. 

 
До початку роботи верстат повинен бути заземленим і приєднаним до аспіраційної 

системи. 

  

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!  
Працювати на верстаті без його заземлення і приєднання до аспіраційної 
системи. 



 
 

MX5117 – 28.09.2021 Сторінка 5 

 
Освітленість робочої зони повинна бути не менше 500 люкс. 
 
Верстат повинен експлуатуватися при відсутності прямого впливу атмосферних опадів і 

сонячних променів при температурі повітря від + 5 ... 35 ° С і відносною вологістю повітря не 
більше 80%. 

 
Перед приєднанням верстата до електричної мережі перевірте цілісність кабелю 

верстата і цілісність заземлюючого провідника. 

  

УВАГА!  
Перед приєднанням верстата до електричної мережі переведіть всі вимикачі, 
якими обладнаний верстат, у вимкнене положення («O» / «ВИМК» / «OFF»). 

 
 При фрезеруванні заготовки без застосування додаткового рухомого столу: 
     - закріпіть додатковий рухомий стіл в нерухомому положенні; 
     - зніміть з додаткового рухомого столу притискний пристрій з упорною поворотною 
лінійкою.   

Після регулювання висоти й глибини фрезерування заготовки відрегулюйте захисні 
огородження по ширині (для вузької заготовки) і висоті заготовки. 

  

УВАГА!  
Зазор між заготовкою і захисними огородженнями від вертикального і 
горизонтального переміщення заготовки під час фрезерування повинні бути 
мінімально допустимими, але не перешкоджати подачі заготовки при 
фрезеруванні.  

 
 При фрезеруванні заготовки з використанням додаткового рухомого столу: 
     -  встановіть і закріпіть на додатковий рухомий стіл притискний пристрій; 
     - встановіть упорну лінійку притискного пристрою під необхідним кутом фрезерування 
заготовки. Закріпіть упорну лінійку в вибраному положенні; 
     - притисніть заготовку до повздовжнього упору і упорної лінійки притискного пристрою і 
притисніть заготовку притиском. 
 
 Подачу заготовки виконуйте в напрямку проти обертання фрези. 

  

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!  
Виконувати подачу заготовки в напрямку обертання фрези. 

 Подачу коротких і вузьких заготовок виконуйте із застосуванням штовхача. 

   

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!  
Фрезерувати заготовку довжиною менше подвійного діаметру фрези. 

 
 Вибирайте правильну швидкість подачі заготовки. 

  

ПАМ’ЯТАЙТЕ!  
Швидкість подачі заготовки залежить від діаметра фрези й швидкості 
обертання шпинделя. 
Швидкість обертання шпинделя залежить від породи деревини і розташування 
волокон. 

 
 Регулярно очищайте простір під фрезою від стружки. Не допускайте напресування 
стружки в просторі під фрезою. 
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 Для очищення верстата використовуйте щітку з м’яким ворсом. 
 

  

УВАГА! 
Зміну фрез, шпинделя, регулювання параметрів фрезерування заготовки, 
очищення простору навколо фрези і під фрезою, робочої зони навколо  
верстата, технічне обслуговування та ремонт верстата виконуйте після 
від'єднання верстата від електричної мережі. 

  

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!  
Працювати на верстаті: 
- з відкритою кришкою захисного корпусу; 
- з відкритими дверцятами відсіку приводу; 
- в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, при прийманні ліків, які 
знижують увагу, при поганому самопочутті; 
- в рукавицях, із забинтованими кінцівками рук, в звисаючих прикрасах, в 
спецодязі із звисаючими кінцями; 
- без застосування засобів захисту органів зору. 

 
 До роботи на верстаті допускається персонал, який пройшов навчання по обробці 
деревини на деревообробних верстатах, в т. ч. й на фрезерних верстатах. 
 

  

УВАГА! 
Інструкція не містить опису методів фрезерування заготовок із деревини і 
плитних матеріалів. 

  

УВАГА! 
Відсутність навичок щодо виконання фрезерних робіт може привести до 
нанесення шкоди здоров’ю оператора та поломки верстата. 

 
Перед встановленням фрези на верста перевірте правильність її вибору породі 

оброблюваної заготовки, її цілісність і правильність її заточення. 
 Безпосередньо перед включенням верстат і фрезеруванням заготовки: 
     - перевірте міцність кріплення змінного шпинделя на шпинделі верстата; 
     - фрези на змінному шпинделі; 
     - одягніть спецодяг. Не слизьке взуття, засоби захисту органів зору. Застебніть спецодяг на 
всі передбачені ґудзики. Зніміть звисаючі прикраси, а довге волосся підберіть під головний 
убір. 
 

  

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!  
- залишати без нагляду працюючий верстат і верстат приєднаний до 
електричної мережі; 
- видаляти стружку при працюючому верстаті; 
- зупиняти фрезу підручними предметами. 

 
3. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСТАТА 

Потужність двигуна 380 В, кВт 4 

Кількість обертів шпинделя, об/хв 10000 / 8000 / 6000 

Тип передачі Клиноремінна 

Діаметр шпинделя, мм 32 

Хід шпинделя. Мм 120 
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Максимальна висота фрезерування, мм 150 

Максимальний діаметр інструмента під нерухливим 
столом, мм 

170 

Максимальний діаметр інструмента над нерухливим 
столом, мм 

 Без обмежень при знятих упорах 
на рухливому столі 

Розмір нерухливого стола, мм 1150x450 

Розмір рухливого стола, мм 1150x310 

Висота робочого столу, мм 830 

Хід рухомого столу, мм 800 

Рівень шуму верстата при роботі без навантаження, дБ ≤79 

Габаритні розміри зібраного верстата (ДхШ), мм 1650x930 

 Вага нетто, кг 400 

  

УВАГА! 
У зв'язку з постійним удосконаленням верстата, наведені технічні характеристики 
представляють собою загальну технічну інформацію й актуальні на момент 
видання цієї Інструкції. 

 
4. ПРИНЦИПОВА БУДОВА ВЕРСТАТА 

 
Мал. 1.1 Принципова будова верстата: 

1 – коробка приєднання електрокабеля; 2 – станина; 3 – патрубок приєднання до аспірації;  
4 – направляючі рухомого столу; 5 – поворот упорної лінійки; 6 – рухомий стіл; 7 – упори  
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нерухомого столу; 8 – притискач; 9 – рухомий стіл; 10 – упор нерухомого столу; 11 – маховик 
переміщення шпинделя; 12 – перемикач; 13 – схема зміни швидкості обертання шпинделя;  

14 – важіль блокування шпинделя для заміни різального інструменту 
 

 
Мал. 1.2 Принципова будова верстата: 

1 – рукоятка переміщення упорів; 2 – рукоятка фіксування кронштейна до нерухливого столу;  
3 – рукоятка фіксування упорів до кронштейна; 4 – рукоятка фіксування переміщення упорів;  

5 – рукоятка фіксування захисного кожуха фрези 6 – патрубок приєднання до аспіраційної 
системи; 7 – кронштейн кріплення упорів; 8 – захисний кожух фрези 

 

 
Мал. 1.3. Принципова будова верстата:  

1 – схема зміни швидкості обертання шпинделя; 2 – « 0-вимкн.»; 3 – «1-увімк.» 
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Мал. 1.4 Принципова будова верстата: 

1 – важіль для переустановлення клиноподібних ременів; 2 – шківи шпинделя; 3 – гвинт 
механізму натягу; 4 – клиноподібні ремені; 5 – шківи електродвигуна 

 

 
Мал. 1.5 Принципова будова верстата 

1 – регулювальна вставка столу; 2 – кільце для копіра; 3 – регулювальні кільця;  
4 – притискне кільце; 5 – затискний гвинт 
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Мал. 1.6 Принципова будова верстата: 

1 – рукоятка фіксації шпинделя; 2 – важіль блокування шпинделя для заміни різального 
інструменту 

 

  

УВАГА!   
У зв'язку з постійним удосконаленням верстата, наведені малюнки принципової 
будови верстата представляють загальну технічну інформацію і актуальні на 
момент видання цієї Інструкції. 

 
5. РОЗПАКУВАННЯ Й УСТАНОВКА 

Верстат постачається в упакуванні зі знятими кожухом (поз. 8 мал. 1.2), упорами (поз. 7 
мал. 1.1) і опущеним шпинделем. 

 
Верстат повинен бути встановлений на рівній міцній поверхні. При виборі місця для 

установки верстата необхідно враховувати наявність простору для переміщення додаткового 
рухомого столу із заготівлею, можливість підключення верстата до аспіраційної системи, 
наявність вільного доступу до верстата для його технічного обслуговування і до електрощита 
підключення верстата до електричної мережі, а також наявності освітленості робочої зони 
навколо верстата не менше 500 люкс. 

 
Для транспортування верстата, знімання верстата з піддона й встановлення його на 

заздалегідь підготовлену поверхню використовуйте засоби малої механізації й керуйтесь 
написами на упаковці (вага, габарити, спосіб транспортування і т. п.) та не допускайте ударів 
упакування з верстатом і верстата о поряд розташоване обладнання. 

 
Після транспортування упаковки з верстатом до заздалегідь підготовленого місця його 

установки, розпакуйте упаковку, вийміть складові частини підставки, зняті вузли й станину 
верстата. 

  
Зніміть ковпак упаковки, зніміть верстат з піддона й встановіть на заздалегідь 

підготовлену поверхню. 
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Видаліть захисне антикорозійне покриття із усіх поверхонь за допомогою розчинів для 
знежирення. 

  

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!  
Використовувати  нітророзчинники й інші легкозаймисті рідини для видалення 
антикорозійного покриття.  

  
Виконаєте заземлення корпусу верстата. 

  

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!  
Експлуатація верстата без заземлення його корпуса. 

 
Верстат поставляється виробником з усіма необхідними регулюваннями. 
Монтажні й пусконалагоджувальні роботи повинні виконувати  фахівці, навчені 

зазначеним видам робіт.  

  

УВАГА!  
При самостійному виконанні монтажних і пусконалагоджувальних робіт або 
залученні не навчених фахівців, претензії до якості роботи верстата не 
приймаються. 

 
 

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

  

УВАГА!  
Від'єднайте верстат від електричної мережі при: 
- установці (зміні) різального інструменту; 
- регулюванні висоти різання заготовки; 
- видаленні ошурок; 
- технічному обслуговуванні й ремонті. 

 
Робоче місце оператора знаходиться зі сторони органів керування по всій довжині 

верстата. Перед початком роботи на верстаті робоче місце оператора повинне бути очищене 
від сторонніх предметів і маслянистих плям і бути освітленим згідно санітарних норм. 

 
 Перед установкою (зміною) різального інструменту: 
 - послабте рукоятку (поз. 1 мал. 1.6) фіксації шпинделя від мимовільного опускання; 
 - заблокуйте шпиндель від провертання (поз. 2 мал. 1.6); 

- перемістіть шпиндель у крайнє верхнє положення; 
- відкрутіть затискний гвинт (поз. 5 мал. 1.5); 
- зніміть притискне кільце (поз. 4 мал. 1.5) і регулювальні кільця (поз. 3 мал. 1.5); 

 - установіть різальний інструмент. Різальний інструмент рекомендується встановлювати 
меншим діаметром униз;  

- установіть необхідну кількість регулювальних кілець, притискне кільце й закрутіть 
затискний гвинт. 
 

  

УВАГА!  
Діаметр отвору в нерухомому столі повинен бути більше діаметра ріжучої 
частини різального інструменту зверненого в низ. 

 
 Відрегулюйте висоту фрези, розсувні упори відповідно до передбачуваного виду й 
розмірів заготовки. 
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 Після закінчення регулювання висоти фрези й розсувних упорів по глибині 
фрезерування: 

- підтягніть рукоятку фіксації шпинделя (поз. 1 мал. 1.6) від мимовільного опускання; 
- затягніть рукоятки фіксації фіксування кронштейна до нерухливого стола (поз. 2 мал. 

1.2), фіксування упорів до кронштейна (поз. 3 мал. 1.2), фіксування переміщення упорів (поз. 4 
мал. 1.2), фіксування захисного кожуха фрези (поз. 5 мал. 1.2); 

- перевірте відсутність тертя фрези про розсувні упори й поверхня нерухливого стола 
шляхом прокручування шпинделя із фрезою в ручну. 

  

УВАГА!  
Не допускайте тертя фрези про поверхню нерухливого стола й упорів. 

 
 Перевірте відповідність швидкості обертання шпинделя оброблюваному матеріали й 
виду фрезерування по розташуванню клиноподібного ременя на шківах. 
 Для зміни швидкості обертання шпинделя: 
 - переведіть важіль (поз. 1 мал. 1.4) убік електродвигуна для ослаблення натягу 
клиноподібних ременів: 
 - установіть клиноподібні ремені на шківи двигуна й шпинделя у відповідність обраної 
швидкості по індикації (поз. 1 мал. 1.3); 

- переведіть важіль (поз. 1 мал. 1.4) убік шпинделя; 
- перевірте натяг клиноподібного ременя шляхом натискання на нього рукою. Прогин 

повинен бути в межах 1-2 мм.  Відсутність прогину ременя не припустиме. Регулювання натягу 
виконуйте натягом гвинта (поз. 3 мал. 1.4).  

  

УВАГА!  
Не правильний натяг ременя сприяє передчасному зносу вузлів і скорочує 
термін його експлуатації. 

 

  

УВАГА!  
До роботи на верстаті допускається персонал, навчений спеціальним знанням, 
методам і навичкам роботи на даному типі верстатів. 

 

  

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!  
Працювати на верстаті з відкритими дверцятами корпуса верстата. 

   
 Приєднайте верстат до електричної мережі способом, передбаченим конструкцією 
верстата. 
 
 Увімкніть верстат і дайте йому попрацювати без навантаження (на «холостому» ході). 
Зверніть при цьому увагу на рівномірність обертання фрези й відсутність сторонніх шумів, 
відповідність швидкості обертання. 
 
 Подавайте заготовку проти обертання фрези притискаючи її до упорів (поз. 7 мал. 1.1) і 
нерухомому столу. При використанні для подачі заготовки рухомий стіл, притисніть заготовку 
до рухомого столу притискачем (поз. 8 мал. 1.1). 

  

УВАГА! 
Розмір заготовки повинен бути  довше готового виробу. 
Довжина заготовки повинна бути не менш 500 мм. 
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УВАГА!  
Не допускайте фрезерування деформованої заготовки. 

 
 У процесі й після закінчення роботи очищайте верстат від ошурок і деревного пилу. 
  

При зміні різального інструменту очищайте порожнину під фрезою від стружки. 

  

УВАГА!  
Не допускайте нагромадження стружки під порожниною фрези. 
Це може привести до загоряння. 

  
Перед початком роботи на верстаті перевірте: 
- надійність кріплення рухомого столу, шпинделя, двигуна до посадкових місць, шківів 

шпинделя й двигуна на посадкових місцях, верстата до фундаменту; 
- цілісність електричного кабелю й сполучної вилки; 
- натяг клиноподібного ременя. 

  
Кожні 6 місяців міняйте змащення підшипників шпинделя. Для змащення підшипників 

виробник рекомендує використовувати кальцієве змащення («calcium grease») або його 
аналог. 
  
 При необхідності виконання регулювальних або ремонтних робіт протягом гарантійного 
строку експлуатації звертайтеся в сервісну організацію ТОВ «ТЕКМАН». 
 
 Сервісна організація ТОВ «ТЕКМАН» також виконує післягарантійне сервісне 
обслуговування. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




