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monometalic 

L....1;...;;..;;..;;..;;....;;._..;;.....i 

Corpul sculelor 
(panza circulara, 
freze, burghie) 
este monometalic 

Corpul sculelor 
(panza circulara, 
freze, burghie) este 
placate CMS 

Corpul sculelor 
(freze, burghie) 
este placat CMS 
sau OR 

f"-i-1� Scule cu placute
� amovibile �i 

placute amovibile reversibile 
reVersibile 

� Capete de frezatl.t2J cu cufite amovibile

� Freze cu alezaj 
� pentru uluc

� Freze cu alezaj 
� pentru falt 

J-

�·_., .-: ·-;.-� 
,/ t·- _

J Freze cu alezaj 
<-. .,-��, .. pentru- -�,... · indreptat cant

Freze cu alezaj 
pentru 

indreptat suprafete 
(rindeluit) 

Freze cu alezaj sau 
capete de frezat ce pot 
realiza un anumit profil 

� Freze cu alezaj

� 
pentru imbinari 

Prelucrare cu 
freze cu coada 
cilindro-frontala 

Prelucrare cu 
freze cu coada 
ptr. sculptura 

� Freze cu coada 

I� I cilindro-frontale

Freze cu coada 
profilate 

[Q Burghiu

l

�

en Panze circulare 
pentru 

i _,,, taiere longitudinala
� ,' (spintecare) 

taiere lonaitudinalo a lemnului 

�aiere longitudinalf 

Panze circulare 
multi lama 

l

(c

mn

i 

Panze circulare pentru 
, taiere transversala 
I� , (retezare) 

taier;;'transversala a lemnului 
Panze circulare pentru 
taiere longitudinala �i 
transversal a 

avans mecani 

Legenda 

Avansul sculelor 
este manual 

Avansul sculelor 
este mecanic W Baza mare sus, 
sens antiorar, 
pentru freze cu 
alezaj 

Baza mare jos, 
sens antiorar, 
pentru freze cu 
alezaj 

W Baza mare sus, 
sens orar, 
pentru freze cu 
alezaj 

[I] -

' 

Baza mare jos, 
sens orar, 
pentru freze cu 
alezaj 

Sens antiorar, 
pentru freze cu 
coada 

Pinze circulare pentru ; 

a lemnului [I] 
taierea lemnului stratifica £' 

Sens orar, 
pentru freze cu 
coada 

' 

Panze circulare 
pentru P.A.L 

Panze incizor 
pentru P.A.L 

Prelucrare cu 
freze cu coada 
ptr. indreptat cant 

SI 

t 
Antiorar 

[I] ' 

Sens antiorar, 
pentru burghie 

Sens orar, 
pentru burghie 

Legenda 
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