
Pro-Fit Trechterfreesmachines
Voor iedere werkplaats het perfecte model – 
doordacht tot in de details



Innovative oplossingen –  
ontwikkeld, om uw werk te verlichten



De afzuigschacht kan worden 
verlengd, zodat precies daar, waar 
het stof ontstaat, wordt afgezogen 
en u beschermd bent de frees.

Tussen de frees-as en de 
beschermende afzuigschacht 
wordt eveneens stof afgezogen.
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Ze zijn niet voor niets zo gewild bij 
orthopedisch technici: 
De Trechterfreesmachines van Ottobock 
zijn al vele decennia toonaangevend bij 
het bewerken van orthopedie-technische 
materialen. Ze zijn geschikt voor het 
frezen van traditionele materialen, zoals 
hout, maar eveneens voor het schuren en 
polijsten van moderne materialen als 
kunsten composietstoffen (bijvoorbeeld 
carbon). 

Al meer dan 60 jaar onderscheiden de 
Ottobock trechterfrezen zich vanwege hun 
hoogwaardige kwaliteit, duurzaamheid en 
uiterst rustige werking. Hun uitgekristal-
liseerde techniek verlicht de dagelijkse 
werkzaamheden in orthopedische werk-
plaatsen en maakt ze efficiënter en 
gezonder. 
 
U kunt zich verheugen op een hulpmiddel, 
waarmee u uw werk professioneel verricht 
en de allerbeste prothesen en orthesen voor 
uw klanten kunt vervaardigen.

Pro-Fit Trechterfreesmachines: 
uiterst modern – vanuit traditie

Vloerafzuiging – Na het werk wordt het 
afval verzameld direct afgezogen naar 
de afvalcontainer van de afzuiger.

Geschikt voor het bewerken van alle orthopedie-technische materialen, 
uiterst krachtig en uitgerust met veel slimme functies – Pro-Fit Trech-
terfrezen helpen u bij het leveren van vakwerk tot in de perfectie.

Slimme oplossingen in het kort
• Alles onder controle: met het praktische 

armaturenrek heeft u alle belangrijke gereed-
schappen onmiddellijk onder handbereik.

• Snelle reiniging van de werkruimte: grof 
restafval dat op de grond is gevallen, veegt u 
eenvoudig voor de geïntegreerde vloerafzuiging. 
Het afval wordt volledig opgezogen.

• Flexibele instelmogelijkheden: de zelf-fixerende 
afzuigarm is met één hand te bedienen – u plaatst 
hem eenvoudig daar waar u hem nodig heeft. 

• Optimale bescherming tegen het gezondheids-
bedreigende fijnstof: de afzuiging werkt uiterst 
efficiënt en nagenoeg zonder verlies van 
afzuigkracht.

• Geen extra installatie: de schuifklep is direct 
geïntegreerd - dit bespaart u onnodig hoge  
bijkomende kosten.

• Automatische inschakeling van de afzuigin-
stallatie: de machine stuurt een signaal naar  
de afzuiger, zodat de afzuigcapaciteit onmid-
dellijk beschikbaar is bij de trechterfrees. 

• Afzuiging ter plekke: de afzuigschacht  bij  
de frees-as kan worden verlengd, waardoor  
het afval altijd daar waar het ontstaat, wordt 
afgezogen. 
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Bewezen oplossingen –  
voor maximale zekerheid

Veilige machines
Alle trechterfrezen zijn voorzien van uitstekende 
veiligheidsfuncties.
• Uiterst stabiel: trillingvrij tijdens alle  

werkzaamheden.
• Veilige opstelling: de machines worden met de 

meegeleverde montage-set op de vloer gefixeerd.
• Noodstop: de machines zijn uitgerust met een 

noodschakelaar Aan-Uit en daarnaast een extra 
voetbediende noodstop.

• Uitstekende haltfunctie: de motorrem zorgt 
ervoor dat de machine in een fractie van een 
seconde volledig halt houdt.

Uitstekende bewerking
Onze trechterfrezen zijn stuk voor stuk  
kwaliteitsproducten. 
• Duurzaam: de motor is ervoor gemaakt om  

gedurende vele jaren betrouwbaar en krachtig  
te werken.

• Hoogwaardig: er worden uitsluitend eersteklas 
materialen gebruikt. 

• Geluidsarme werking: de solide stalen behuizing 
zorgt voor een trillingvrije werking. 

• Accuraat: dankzij de rustige werking van de 
machines kunt u nauwgezet werken.

Ergonomische werkplek 
Gezonde medewerkers zijn een voorwaarde  
een voorspoedig verloop van uw dagelijkse  
werkzaamheden.
• Onze trechterfrezen garanderen een optimale 

bescherming van de gezondheid.
• Ergonomische uitvoering voor een gezonde 

werkhouding.
• Elektrische hoogteverstelling voor een flexibele 

aanpassing aan de lichaamslengte.
• Freesmotor in drie hoeken verstelbaar voor 

comfortabel en veilig werken. 
• Lange en korte afzuigschacht ter afscherming 

van de draaiende as. 
• Efficiënte bescherming tegen stof door de 

inbouw van een uitschuifbare afzuigschacht  
– het stof wordt direct daar waar het ontstaat 
afgezogen.

• De speciaal ontworpen afzuigmond zorgt voor 
een efficiënte grondige afzuiging. 

De veiligheid en gezondheid van onze klanten staat bij ons voorop. 
We hebben daarom de risicofactoren bij alle trechterfrezen zo ver 
mogelijk gereduceerd.



Alles van belang in het kort:  
trechterfreesmachines en toebehoor
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Uitgerust met een vaste werkhoogte van 
1.000 mm en een toerental van 3.000 rpm is  
de Pro-Fit 2000 geschikt voor alle soorten  
frees-, schuur-, slijp- en polijstwerk. Dankzij 
haar compacte bouwwijze en uitermate solide 
motor loopt de machine opmerkelijk rustig.  
Het resultaat is overtuigend: met de Pro-Fit 
2000 kunnen de meest gedetailleerde werk-
zaamheden worden uitgevoerd.
   
De trechterfrees Pro-Fit 2000 in het kort:
• Korte en lange afzuigschacht bij de frees-as
• Aansluiting adapter voor 5/8"- en  

M16-armaturen
• Stabiele stalen constructie voor een  

rustige werking 
• Afmetingen (B x D x H):  

1.220 mm x 800 mm x 1.560 mm
• Aansluitwaarde in V/Hz/kW:  

3 x 400 N/PE / 50 – 60 / 2,2
• Armaturenrek
• Werkhoogte 1.000 mm
• Geluidsniveau 68 dB (A)
• Lengte schacht 395 mm
• Incl. bevestigingsmaterialen en  

veiligheidspakket
• Afzuigarm met vuurvaste afzuigslang
• Afzuigmond met snelwissel-systeem 
• Vrij te kiezen accentkleur (standaard  

accentkleur: antraciet grijs)

U kunt het toerental aanpassen aan uw individuele 
werkwijze en het te verwerken materiaal. Ondanks 
haar enorme afzuigvermogen werkt de trechterfrees 
uiterst geluidsarm.  
 
De trechterfrees Pro-Fit 2000 Vario  
in het kort:
• Variabel toerental, max. 3.500 rpm
• Korte of lange schacht
• Aansluiting voor 5/8"- en M16-armaturen
• Solide constructie voor een zeer rustige werking
• Afmetingen (B x D x H):  

1.220 mm x 800 mm x 1.560 mm
• Aansluitwaarde in V/Hz/kW:  

1x 230 PE / 50 – 60 / 2,2
• Armaturenrek
• Werkhoogte 1.000 mm
• Geluidsniveau 69 dB (A)
• Lengte schacht: 395 mm
• Incl. Bevestigingsmaterialen  

en veiligheidspakket
• Afzuigarm met vuurvaste afzuigslang
• Afzuigmond met snelwissel-systeem
• Accentkleur naar keuze (standaard  

accentkleur: antraciet grijs)

Trechterfreesmachine  
Pro-Fit 2000

Duurzaam, stabiel en veelvuldig aangetoond:  
De Pro-Fit 2000 is de klassieker onder de trechterfrezen.

Trechterfreesmachine
Pro-Fit 2000 Vario

Een klassieker, op overtuigende wijze doorontwikkeld:  
De trechterfreesmachine Pro-Fit 2000 Vario is uiterst stabiel 
ontworpen en beschikt bovendien over een variabel toerental.
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Vertrouwde verschijning, verrassende nieuwe elementen: 
De Pro-Fit 3000 overtuigt met spannende innovaties.

Trechterfreesmachine  
Pro-Fit 3000 (701F41)

Deze opvallende nieuwkomer bij de trechterfrezen 
is door Ottobock | Jos America zo ontworpen, dat 
het werk u zo gemakkelijk mogelijk afgaat: 
dankzij het traploos instelbare toerental kunt u 
uw werkstukken steeds optimaal bewerken. Een 
praktisch armaturenrek zorgt ervoor, dat u altijd 
uw gereedschappen bij de hand heeft en dat u ze 
snel kunt vervangen. Daarnaast is de trechterfrees 
zo gebouwd dat de gezondheidsrisico’s tot het 
minimum beperkt worden: het fijnstof wordt 
zowel bij de frees-as als bij de flexibel instelbare 
afzuigmond afgezogen. Bovendien bespaart de 
geïntegreerde schuifklep u de kostbare installatie 
van een externe voorziening. 

De Trechterfrees Pro-Fit 3000  
in het kort: 
• Artikelnummer 701F41 
• Korte en een lange schacht om de frees-as 
• Aansluiting voor 5/8"- en M16-armaturen 
• Solide stalen constructie voor een rustige 

werking 
• Elektrische hoogteverstelling 
• Trechterfreesmotor 180° wend- en  

165° draaibaar 
• Afmetingen (B x D x H):  

1.170 x 930 x 1.200 – 1.600 mm 
• Aansluitwaarde in V/Hz/kW:  

1 x 230 PE / 50 – 60 / 2,2 
• Accentkleur naar keuze  

(standaard accentkleur: antraciet grijs) 

Optioneel:
• 702F191 – LED-verlichting 

Elektrische hoogteverstelling Optioneel: LED lamp

Armaturenrek

Horizontaal 165° draaibaar

Schacht 180° wendbaar

Vrij te kiezen accentkleurAfzuiging bij de frees-as

Geïntegreerde schuifklep

Variabel toerental: 
max. 3.500 rpm

Ogen voor vloerverankering  
(incl. montage set)

702F191
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Ons topmodel combineert uitstekende prestaties met veel slimme functies. 
De trechterfreesmachine is zo aantrekkelijk vanwege haar veelzijdige 
ergonomische instelmogelijkheden en het variabele toerental.

Trechterfreesmachine  
Pro-Fit 4000 (701F43)

De afzuigarm van de Pro-Fit 4000 kan met één 
enkele handbeweging automatisch worden 
gefixeerd (Auto-Fix systeem). In totaal beschikt  
de machine over drie verschillende afzuigopties: 
via de afzuigmond, met ondersteuning van de 
vloerafzuiging en afzuiging bij de frees-as.  
De verschillende afzuigmogelijkheden kunnen 
afzonderlijk of gecombineerd worden angestuurd. 
Het resultaat: u beschikt altijd over de volledige 
afzuigcapaciteit op de gewenste plaats.

De trechterfrees Pro-Fit 4000  
in het kort: 
• Artikelnummer 701F43 
• Drievoudige afzuiging incl. vloerafzuiging 
• Variabel toerental, max. 3.500 rpm 
• Veelzijdig ergonomisch instelbaar: de trechter-

frees is hoogte verstelbaar, wend- en draaibaar 
• Eenvoudige positionering van de afzuigmond 

met behulp van het vernieuwende Auto-Fix 
systeem 

• Armaturenrek
• LED lamp 
• Accentkleur naar keuze  

(standaard accentkleur: antraciet grijs) 
• Afmetingen (B x D x H):  

1.030 mm x 800 mm x 1.480 – 1.880 mm 
• Aansluitwaarde in V/Hz/kW:  

1 x 230 PE / 50 – 60 / 2,2 

Zelf-fixerende afzuigarm

LED lamp

Bedieningspaneel:
• Vloerafzuiging
• Afzuiging bij de frees-as
•  Afzuiging bij de afzuigarm
•  Elektrische hoogteverstelling
•  Toerental traploos regelbaar
•  Verlichting
• Schakelaar Aan-Uit 
•  Noodstop

Armaturenrek

Accentkleur vrij naar keuze

Accentkleur vrij naar keuze



Aansluiting voor een 
tweede machine voor 
afgewisseld gebruik
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Enorme capaciteit op een gering oppervlak: met deze trechterfrees 
bewerkt u uw producten met de grootste precisie. Bovendien 
beschikt de machine over een krachtige, onafhankelijk te bedienen 
geïntegreerde afzuiging. 

Trechterfreesmachine  
met geïntegreerde afzuiging (701F30=1)

De uitrusting overtuigt: dankzij de ingebouwde, 
uiterst efficiënte afzuiging werkt u schoon en bent 
u beschermd tegen het gezondheidsbedreigende 
fijnstof. De geïntegreerde, onafhankelijk te 
bedienen afzuiging van deze trechterfrees is 
geluidsgeïsoleerd en maakt de aanschaf van een 
afzonderlijke stofafzuiging overbodig – dit 
bespaart zowel ruimte als geld. Met de verticaal 
wendbare frees-as kunt u de machine exact op uw 
lichaamslengte en de specifieke activiteit 
instellen.

De trechterfreesmachine met geïntegreerde 
afzuiging in het kort:
• Aansluiting voor afzuiging van een tweede 

machine, voor afgewisseld gebruik
• Beperkte ruimte vereist 
• Afvalreservoir zonder afvalzak
• Onafhankelijk te bedienen afzuiging 
• Geïntegreerd armaturenrek
• Automatische filterbewaking voorzien van 

waarschuwingslampje 
• Draai- en wendbare afzuigmond 
• Lange en korte schacht voor de frees-as
• Automatische reiniging 
• Geluidsniveau van slechts 68 dB (A) door 

geluidsisolatie van de afzuig-unit 
• Afmetingen (B x D x H):  

1.950 mm x 720 mm x 1.930 mm 
• 701F30=1 Trechterfreesmachine met geïnte-

greerde afzuiging (3 x 400 V, 50 Hz, 3,0 kW) 
• 701F30=2 Trechterfreesmachine met geïnte-

greerde afzuiging (3 x 208 V, 60 Hz, 3,0 kW)

Geïntegreerde afzuiging

Hoogteverstelling frees-asArmaturenrek

Draai- en wendbare afzuigmond

Afvalreservoir zonder afvalzak



Meer accessoires vindt u in de catalogus van 
Planning & Equipping (Art. nr. 646K10=*)

Model 701F39 Pro-Fit 2000 701F40=1 Pro-Fit 2000 
Vario

701F41 Pro-Fit 3000 701F43 Pro-Fit 4000 701F30=1 Trechterf-
rees met geïnte-

greerde afzuiging

Hoogteverstelling Nee Nee Elektrische  
hoogteverstelling

Elektrische  
hoogteverstelling Nee

Geïntegreerde  
afsluitschuif Nee Nee Ja Ja Ja

Freesmoter horziontaal 
zwenkbaar Nee Nee Ja Ja Nee

Freesmoter wendbaar  
en naar boven/beneden 
verstelbaar

Nee Nee Ja Ja Ja

Lengte frees-as 395 mm 395 mm 395 mm 395 mm 395 mm

Vloerafzuiging Nee Nee Nee Ja Nee

Verlichting meegeleverd Nee Nee Nee Ja Nee

Toerental freesmotor Eén snelheid,  
300 rpm

Traploos, max.  
3,500 rpm

Traploos, max.  
3,500 rpm

Traploos, max.  
3,500 rpm

Twee snelheden
1,500/3,000 rpm

Fixatie afzuigarm Hefboomklem Hefboomklem Hefboomklem
Met behulp van 
zelf-fixerende 
kogelgewrichten

Hefboomklem

Armaturenrek Ja Ja Ja Ja Ja

Aansluitwaarde in  
V/Hz/kW

3 x 400 N/PE /  
50 – 60 / 2,2

3 x 400 N/PE /  
50 – 60 / 2,2

3 x 400 N/PE /  
50 – 60 / 2,2

3 x 400 N/PE /  
50 – 60 / 2,2

3 x 400 N/PE /  
50 – 60 / 2,2

Accentkleur Antraciet grijs  
(RAL 7016)

Antraciet grijs  
(RAL 7016)

Antraciet grijs  
(RAL 7016)

Antraciet grijs  
(RAL 7016)

Donker grijs  
(RAL 7026)

Alles van belang in het kort 
technische gegevens 

Freesmachine

Een overzicht van de kenmerken van alle trechterfrezen van Ottobock

Toebehoren

702F191 – LED lamp
De LED-verlichting is veilig, robuust, eenvoudig in te stellen en 
beschikt over een bijzonder lange levensduur. De LED lamp 
kan met haar flexibele arm direct op het te bewerken werkstuk 
gericht worden. Het heldere, sterk gebundelde licht (5.000 K) 
zorgt voor een eersteklas uitgelicht werkgebied.

Die LED-Lamp in het kort:
• Flexibele arm 
• Draaibare kop
• Afmetingen van de voet van de lamp (B x D x H):  

60 mm x 60 mm x 50 mm 

702F193 – Zelf-fixerende afzuigarm
De kogelgewrichten van de afzuigarm zijn zelf-fixerend,  
u kunt de arm met slechts één hand bedienen. Het effect:  
de afzuigarm bevindt zich altijd op de plaats waar afzuiging 
gewenst is. Stof en grof afval worden zo onmiddellijk 
verwijderd.

De zelf-fixerende afzuigarm in het kort:
• Incl. afzuigmond met snelwissel-systeem
• Zelf-fixerende kogelgewrichten voor een vrije positionering 

van de afzuigarm

702F194 – Afzuigmond, groot
De grote afzuigmond is dankzij haar doordachte ontwerp 
geschikt voor de afzuiging van grote hoeveelheden grof afval. 
Met het snelwissel-systeem kan de afzuigmond in een 
handomdraai verwisseld worden.

De grote afzuigmond in het kort:
• Snelwissel-systeem voor het verwisselen van afzuigmonden 
• Afmetingen (B x D x H): 350 mm x 240 mm x 300 mm
• Diameter aansluiting afzuigslang 125 mm

749F16=* – Siliconen schuurkegel-set
De nieuwste norm bij de afwerking van thermoplastische 
kunststoffen: de Ottobock Siliconen schuurkegels zijn 
precies afgestemd op de behoeften van orthopedisch 
technici. Zij helpen u op betrouwbare wijze bramen en 
scherpe randjes te verwijderen.

De siliconen schuurkegel set in het kort: 
• 749F16=5/8 Siliconen schuurkegel set 5/8"- schroefdraad
• 749F16=M16 Siliconen schuurkegel set M16- schroefdraad

Ideaal, om uw werk te verlichten:  
de accessoires voor de trechter- 
frezen van Ottobock. 
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Bezoekadres Showroom Ottobock
Mandenmaker 14 · 5253 RC Nieuwkuijk/Netherlands 
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