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Voordelen draaibank  TC 1200 – CENTAURO   
  

  

  

Technische uitvoering :  

  

- Hydraulische aandrijving van de kopieergroep via een hydrocilinder en hydropomp  

- Een ronde gietijzeren geleiding diameter 80 mm zorgt voor een trilvrije en lineaire beweging 

van de kopieergroep  

- De kopieergroep is voorzien van 3 beitels :  

• 1 beitel voorzien van HM wegwerpmessen zorgt ervoor dat het hout perfect in de draaibril 

zal passen  

• 1 V-beitel met micrometrische instelling van de afname met schaalaflezing (koers ca 30 mm 

voor de ruwe afname)  

• 1 V-beitel met micrometrische instelling van de afname en schaalaflezing koers ca 30 mm 

voor de fijnafwerking  

- Kopieertaster :  

• Biedt de mogelijkheid van het inbrengen van het origineel houten stuk  

• Kan ook Trespa, aluminium en stalen kopieerplaten opnemen  

• Is in hoogte instelbaar om zo de diameter aan te passen  

  

  

Mechanische voordelen :  

  

- Zwaar stalen gelast frame   

- Aandrijving van het aangedreven meeneemcenter via riemoverbrenging en stalen riemschijven 

met 4 snelheden  

- Gelagerd meedraaiend center  

- Standaard voorzien van kaliber om het center te bepalen van het te draaien werkstuk  

- Voorzien van een gereedschapssupport : dit biedt de mogelijkheid om ook nog manueel te 

werken met handbeitels  

- Voorzien van gelagerde draaibril voor diameters tot max. 90 mm  

- Een één-hands snelspansysteem kan het hout probleemloos opspannen : deze zorgt voor een 

constante druk  

  

Veiligheden :  

  

- Micro veiligheidsschakelaar op de deur van de snelheidswissel  

- Micro eindeloopschakelaar op de koers van de kopieerinrichting  

- Noodstop rood/geel moet herwapend worden na gebruik  

- Verklikkerlampje spanning machine op bedieningsbord  

- Driefasig vergrendelbare hoofdschakelaar gemonteerd op de elektriciteitskast - 

 Elektriciteitskast voorzien van :  

• Overbelastingsveiligheden voor alle motoren  

• Kortsluitbeveiliging (zekeringen)  

• Sturing op laagspanning via scheidingstransfo  

• Genummerde bekabeling en componenten, terug te vinden op de schema’s van de 

handleiding  
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- Stofafzuigmond meelopend met de kopieergroep diameter 100 mm  

- Veiligheidsrooster schermt het volledig draaiend gedeelte af voor de bediener.  Schuift open en 

toe op 4 gelagerde wielen voorzien van vuilschrapers  

- Start/stop met drukknoppen op het bedieningsbord en contactorsturing in de elektriciteitskast  

- CE handleiding voorzien van de veiligheidsvoorschriften en elektrische en hydro schema’s in de 

taal van de gebruiker  

- CE geluidsnormen en stofemissienormen  

- CE machineplaat met naam en adres constructeur, merk, type, serienummer, voltage, amperage, 

bouwjaar, enz.  

- Bedieningsschakelaars/knoppen voorzien van Nederlandstalige of Franstalige opschriften  

- Voorzien van de nodige veiligheidslabels  

- CE attest in de taal van de gebruiker  

- Aarding volgens de huidige normen  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.  

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