
 

 

 

 

 

Uniek in kwaliteit en service 

TORNADO VD 20 
Langgatboormachine 
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Voordelen VD 20 – TORNADO 
 

- Het frame : 

De VD langgatboormachines zijn vervaardigd uit een zeer zwaar en stabiel stalen monobloc 

frame 

- Het tafelblad : 

Het tafelblad is zeer zwaar en sterk vervaardigd 

Afmetingen VD 20 R en VD 20 RL = 400 x 700 mm (VD 20 F = 620 x 320 mm) 

Deze tafel is vlakgefreesd. In dit tafelblad is links en rechts een montagegroef voorzien om de 

centeraanslag te fixeren. 

Deze groef kan ook gebruikt worden om andere opties te bevestigen. 

- Bewegingen boorgroep : 

Alle VD 20 modellen zijn uitgevoerd met een vaste boortafel. 

Het is de boorkop zelf die links en rechts en voor- en achteruit beweegt. 

De machinebediener staat aan de kant van de boorkop, zo kan hij perfect zien waar hij aan het 

boren is en staat hij bovendien op een veilige positie. 

- Geleidingen boorgroep : 

Alle bewegingen gebeuren via kogelprecisiegeleidingen. 

Dubbele kogelgeleidingen zorgen voor de beweging op/neer, links/rechts en voor- en 

achteruit van de boorgroep. 

De kogelbanen zijn vervaardigd uit gehard stalen geleidingen en zijn nastelbaar zodoende 

altijd een spelingloze en soepele opstelling te hebben. 

- Spanelement boortafel = combinatiespanner : 

VD 20 R en RL zijn voorzien van een extra zwaar en sterk opspanelement. 

Dankzij de excentrische hendel is dit een snelspanner, ideaal voor het herhalen van het 

opspannen van werkstukken met dezelfde dikte. 

Via een interne schroefspindel van diameter 39 mm kan de bediener snel dikte-aanpassingen 

doen. 

De koers van de schroefspindel is ongeveer 50 mm. 

De maximum houtdikte die de spanner kan opnemen is 280 mm. 

De maximum lengte die de spanner kan uitschuiven is 500 mm. 

De spanplaat zelf is voorzien van een kogelgewricht zodat deze geen indruk zal geven in het 

hout. De onderkant is voorzien van een 7 mm dik vilt, ideaal tegen het verschuiven en het 

beschadigen van het werkstuk. 

De bevestiging van het spanelement aan de tafel is volledig in staal (geen broos gietijzer) 

zodat de kracht van het spanelement nooit het bevestigingspunt van de tafel kan afscheuren. 

- Instellingen en meterschalen : 

o De hoogte-instelling : gebeurt via een handwiel dat zich aan de bedieningszijde van 

de machine bevindt. Optioneel is een sico mechanisch digitale aflezing mogelijk 0,1 

mm. De standaardaflezing is correct dankzij de brede aluminium meetlat met 

degelijke en onvervormbare maatpijl. 

o De diepte-instelling : de dikke stalen meetlat is voorzien van een ‘variabele 

nulinstelling’, zo kan de meetlat worden ingesteld naargelang de lengte van de 

gebruikte boor. Een ‘diepteaanslag’ kan op de meetlat worden verschoven tot de 

gewenste boordiepte is bereikt. 

o Links-rechts beweging : hier gebruikt men ook een dikke stalen meetlat voorzien van 

een linkse en rechtse instelbare aanslag. Zo kan op voorhand de juiste koers worden 

bepaald, alsook een verschillende koers worden ingesteld, rechts en links tegenover 

het center van de boortafel. 
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- De boorkop : 

Is een originele ‘OIP’ boorkop. 

Via een inbussleutel gaan de 2 V-klauwen van de boorkop dicht. Op deze manier wordt de 

boor over de volledige opspanlengte opgespannen. 

Een perfecte centrering van de boor in de boorkop is verzekerd. 

De boorkop kan boren opnemen van verschillende opspandiameter en is instelbaar van 0 tot 

20 mm. 

Bij normaal gebruik kunnen boren, opgespannen in deze boorkop, niet meer loskomen. 

Een veiligheidsboorkopsleutel is optioneel verkrijgbaar. Bij het loslaten zal deze sleutel zich 

automatisch uit de boorkop verwijderen zodat deze bij het opstarten niet kan worden 

weggeslingerd. 

Optioneel : boorkop met conische opspancone. Deze conische opspanning is vergelijkbaar 

met deze van CNC freesmachines, nog beter en preciezer. 

- Eén- of tweehandsbediening : 

Beiden zijn mogelijk. 

Bij één-handsbediening wordt het handvat gedragen op 2 kogellagers op kogelgewricht. 

Deze bediening is ook verkrijgbaar met een ‘dodemansknop’. Het moment dat de bediener 

het handvat loslaat gaat de machine in een noodstopsituatie. 

- Veiligheden : 

o Beschermkap rond de boorkop 

o Op de VD 20 RL is de boorkopveiligheid wegklapbaar. Optioneel is een 

microschakelaar verkrijgbaar waardoor de machine niet kan worden opgestart zolang 

de veiligheid niet is dichtgeklapt. 

o Beschermkap rond de motor. Bovenaan is een rubberen mat voorzien waar de 

boorkopsleutel kan worden opgeborgen. 

o Alle bewegende delen voor bijvoorbeeld hoogte-instelling zijn afgeschermd 

o Overbelastingsveiligheid 

o Noodstop rood/geel + moet herwapend worden na gebruik 

o Vergrendelbare driefasige hoofdschakelaar 

o Aansluiting voeding via stekker en stopcontact CEE 16 Amp 

o Minimum en maximum spoel 

o Motor stopt binnen de 10 seconden 

Opties : de VD boormachines zijn de meest geavanceerde langgatboormachines in 

België verkrijgbaar op gebied van veiligheid. De boormachines zijn verkrijgbaar met : 

o Remmotor met schijfremmen : stopt in 1 seconde 

o Start/stop met drukknoppen + aparte elektriciteitskast IP54 voor de contactoren 

o Micro veiligheidsschakelaar op de beschermkap van de boorkop 

o Pneumatische kleminrichting : 1 of 2 stuks naar keuze 

o Dodemansbediening : loslaten = noodstop 

o Aparte driefasige vergrendelbare hoofdschakelaar 

o Speciale boorkopsleutel (verwijdert zich automatisch uit de boorkop) 

o Motor met 2 snelheden : traag 1450 t/min en snel 2990 t/min. 

Boren diameter 6/8/10/12/14/(16) mm hebben hun ideale snelheid aan ongeveer 

3000 t/min. 

Boren diameter (16)/18/20/22/25 mm kunnen maximaal aan ca 1500 toeren 

worden ingezet. 

Indien deze sneller zouden draaien gaan deze boren bij zwaar werk verbranden en 

loskomen uit de boorkop. Dus een gepaste snijsnelheid = veiligheid. 

o Motor met traploos instelbare snelheid via frequentie-omvormer : dit is 

aangeraden voor toepassingen waar extreme grote diameters worden uitgeboord, 

ofwel waar veel boorwissels gebeuren van kleine naar grote diameter. Aangepaste 

snelheid = veiligheid. 
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- Zeer interessante opties : 

o Laser : een ingebouwde laser laat zien waar de bediener de boor zal inzetten. Zo kan 

hij perfect boren op de afgetekende plaatsen. 

o Sicoteller op hoogte-instelling : zonder na te meten op de boor kan u de boorhoogte 

op 0,1 mm precies instellen. Dit is tijdbesparend en levert precies werk. 

o Deugelboorsysteem : deze optie laat toe om de machine ook in te zetten voor veel 

‘nieuwe’ toepassingen : bijvoorbeeld aan elkaar zetten via zware deugels van 

deurverbindingen, poorten, balken, hoeken, enz. Dit systeem is verkrijgbaar met een 

manuele of pneumatische bediening. 

o Verlengtafels : er zijn 2 soorten 

▪ Telescopisch uitschuifbaar : links + 400 mm en rechts + 400 mm 

▪ Zware versie op zwenkarm : links + ca 1500 mm en rechts + ca 1500 mm 

Deze laatste versie is zwenkbaar en dus ook ideaal om grote gebogen stukken vast te 

houden (bijvoorbeeld trapbomen) 

o Remmotor : remt in ca 1 seconde 

Dodemansknop : loslaten is uitschakelen van de machine in een noodstopsituatie. 

Veiligheidsschakelaar voor ‘CE’ uitschakelen remmotor bij gereedschapswissel 

Veiligheidsschakelaar op de veiligheidskap van de boorkop 

Aparte driefasige hoofdschakelaar 

o Motor 2 snelheden of variabele snelheid zodat de kleine boordiameters aan een 

grotere snelheid werken dan de grotere diameters. 

Aangepaste snelheid = veiligheid = beter werken 

 

 

 

 

De uitvoeringen: 

 

VD 20 F :  Vaste tafel 

Bewegende boorunit links en rechts / voor en achter 

VD 20 R :  Roterende tafel +/- 45° 

Bewegende boorunit links en rechts / voor en achter 

VD 20 RL :  Tafel kan 45° naar voor en achter kantelen 

Bewegende boorgroep links → rechts / voor- en achteruit 

Zwenken boorgroep links en rechts 65° 

VD 20 LC :  Tafel kan 45° naar voor en achter kantelen 

Tafel kan 45° naar links en rechts kantelen 

Boorkop beweegt links en rechts / voor- en achteruit 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.  

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