
 

 

 

 

 

Uniek in kwaliteit en service 

F 7 L’invincibile 
Vlakschaafmachine 
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De F 7 L’invincibile biedt een  
constante precisie door de tijd heen.  

Deze machine zorgt voor een op maat gemaakte 
oplossing, dankzij de ervaring, het technisch 

onderzoek en Italiaanse creativiteit. 
 
 
 
 

VOORDELEN 
 
 

 De F 7 L’invincibile beschikt standaard over: 

 

 Een bovenstaand bedieningspaneel. 

 Automatische ster-driehoek start/stop met drukknoppen. 

 Een invoertafel 1775 mm met gemotoriseerde instelling van de afname. 

 Een elektronische digitale aflezing van de afname. 

 Een dispositief om concaaf en convex te schaven. 

 Een wegklapbare geleider voor het schaven van smalle stukken. 

 Schaafas en kontermessen met markeringen voor de positie van de as. 

 CE-gekeurd. 

 

 Hieronder vindt u de ideale opstelling terug van de F 7 L’invincibile vlakschaaf in 

combinatie met de S 7 L’invincibile vandikteschaaf.  

Dit is de ideale werkopstelling die ook weinig ruimte inneemt op de werkplaats. 
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Elk tafelblad is opgehangen op 4 

steunpunten. 

 

Deze stabiele ophanging zorgt ervoor dat 

het tafelblad altijd parallel op en neer 

beweegt. Zo staat de invoertafel altijd 

perfect evenwijdig met de uitvoertafel, dit 

ook bij het schaven van zware en lange 

werkstukken. 

 

 

Het bovenstaand bedieningspaneel is 

ergonomisch opgesteld en voorzien van een 

digitale aflezing van de afname. 

Ze is uitgerust met een automatische ster-

driehoek start/stop met drukknoppen, een 

noodstop en een schakelaar om de rem te 

ontkoppelen bij het wisselen van de 

schaafmessen. 

 

De frontplaat is bovendien afgewerkt in roestvrij staal. 

 

 

 

SMARTLIFTER 

 

De machine kan optioneel worden uitgerust met 

de veiligste schaafbescherming. 

Dit veiligheidsapparaat past zich automatisch aan 

naargelang de dikte van het te schaven hout en 

zakt na het schaven terug tot tegen de vlaktafels. 

De schaafas is ten allen tijde afgeschermd. 

De smartlifter is voorzien van een 

gepatenteerde roterende beugel met 3 

transparante wielen. Deze zorgt ervoor dat de 

lifter ook probleemloos werkt bij de dikste 

werkstukken. 
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De roterende beugel van de smartlifter kan ook 

horizontaal geplaatst worden. De smartlifter 

beweegt in horizontale en verticale richting en 

sluit op deze manier perfect aan tegen het 

werkstuk. 

 

Wanneer het werkstuk weg is, sluit de smartlifter 

automatisch aan tot tegen de schaafgeleider. 

De roterende beugel van de smartlifter kan 

ook onder een hoek van 45 graden 

geplaatst worden. 

 

Te gebruiken bij het schaven van schuine 

werkstukken. 
 

 

 

 

SCHAAFGELEIDER 

 

Dankzij deze zeer stabiele ophanging is de 

gietijzeren schaafgeleider zeer soepel 

instelbaar over de volledige breedte van de 

schaaftafels. 

 

De schaafgeleider beweegt op 2 ronde 

geleidingen. 

De gietijzeren schaafgeleider zit vast aan 4 

gietijzeren beugels. Zo blijft de stabiliteit 

behouden wanneer de schaafgeleider 

onder hoek staat. 

 

 



F 7 L’invincibile 

  5 

 

 

Na het positioneren van de schaafgeleider 

gebeurt het blokkeren ervan via dit handvat 

dat zich juist achter de schaafgeleider zelf 

bevindt. 

 

Op deze manier is het ook zeer eenvoudig 

om de schaafgeleider onder hoek te 

plaatsen. 

Het rechtse handvat moet losgemaakt worden om de 

schaafgeleider onder hoek in te stellen. 

 

De hoekinstelling is afleesbaar via de gradenboog dat 

zich links van de schaafgeleider bevindt.  

 

 

 

 

De F 7 L’invincibile is standaard voorzien van een systeem om concaaf of convex te schaven. 

 

 

 

TERSA-SCHAAFAS 

 
Bij het vervangen van de schaafmessen hoeft u 

enkel de nieuwe messen in de schaafas te schuiven. 

 

Snelwisselsysteem: De messen gaan zichzelf correct 

positioneren door de middelpuntvliedende kracht 

bij het starten van de machine. 
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TECHNISCHE GEGEVENS  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.  

Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren. 

 

F 7 L’INVINCIBILE 

Schaafbreedte mm 520 

Totale lengte schaaftafels mm 3008 

Lengte invoertafel mm 1775 

Lengte afvoertafel mm 1180 

Gietijzeren schaafgeleider mm 175 x 1500 

Diameter schaafas  mm 120 

Rotatiesnelheid as t/min 5000 

4 Schaafmessen mm 4 x 35 x 520 x 3 

Schuinstelling vlakschaafgeleider  90° - 45° 
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