
Maskinsnedkerbogen er en gammel kending, 
som nu udkommer i en gennemrevideret og 
nyudviklet udgave som webBog.
Maskinsnedkerbogen er udviklet til elever på 
maskinsnedkeruddannelsens hovedforløb, 

men kan anvendes allerede fra grundforløb 
2. Det er hensigten, at eleverne skal kunne 
bruge materialet gennem hele uddannelsen. 
Bogen er også egnet til møbel- og bygnings-
snedkeruddannelsen og til efteruddannelse.

Du har som skole adgang til fase 1 til en særlig introduktionspris  
kr. 399,- ekskl. moms. 
Prisen indeholder adgang til de følgende 3 faser af bogen, efterhånden 
som de bliver færdigudviklet i løbet af 2021.

Hvis skolen har praxisOnline-abonnement, har dine GF2-elever  
mulighed for at få adgang til bogen i 6 måneder med en prøvelicens.

Hvis skolen ikke har praxisOnline-abonnement, kan du købe en  
tidsbegrænset licens, der giver adgang i 6 måneder.  
Prisen for en tidsbegrænset licens er kr. 99,- ekskl. moms pr. elev.

MASKINSNEDKERBOGEN 
I NY OG FINPUDSET UDGAVE SOM WEBBOG

 NYHED



Maskinsnedkerbogen udgives i faser. Når 
den er helt færdigudviklet, vil den inde-
holde en stor del af den grundlæggende 
viden, en maskinsnedker har brug for om 
maskintyper, herunder anvendelsesmu-
ligheder, indstilling og betjening af disse. 
I bogen beskrives også alle væsentlige 
sikkerhedsforhold ved betjening af ma-
skinerne. Eleverne får en gennemgang af 
såvel styringsteknik (pneumatik og el-pne-

umatik) som CNC-styring og robotteknik. 
Derudover lærer de alt om de forskellige 
skærende værktøjer og bearbejdningsda-
ta som skærehastigheder osv. En maskin-
snedkers kendskab til materialet træ skal 
være i top. Derfor er der en grundig gen-
nemgang af træ og dets egenskaber samt 
de mange forskellige muligheder for over-
fladebehandlinger i kapitlerne Materiale-
lære og Overfladebehandling.

FASE 1 ER UDGIVET OG INDEHOLDER KAPITLERNE: 
• Standardmaskiner
• Specialmaskiner
• Bearbejdningscenter og maskingade

• Styringsteknik
• Generelt om sikkerhed

FØLGENDE KAPITLER ER UNDER UDVIKLING (ARBEJDSTITLER): 
• CNC
• Robotteknologi
• Skærende værktøjer

• Bearbejdningsdata
• Materialelære
• Overfladebehandling

webshop.praxis.dk


