
 

2012 
PINACHO SP165 x 750  

CONVENTIONELE PRECISIE DRAAIMACHINE    
 

 
 

  
 
 
Kenmerken: 
Deze machine is een uitermate gebruiksvriendelijke en soepel werkende draaimachine met een 
zeer stabiele constructie. (Optie: uitneembare zak in bed). Brede bedbanen voor zowel slede als 
losse kop zijn gehard en geslepen. Schort voorzien van oliebad smering. Alle geleidingen (langs-, 
dwars- en beitelslede) zijn nastelbaar. 
 
Draadsnij- en voedingskast in VOL-NORTON-uitvoering met een zeer volledig draadsnijbereik, 
snel-verstelbaar en draaiend in een oliebad. De draadsnijas is beveiligd d.m.v. een breekpen. 
De draadsnij-en voedingsas zijn volledig afgeschermd met een vaste metalen kap. 
 
Geharde, precisie geslepen hoofdspil met Camlock-spilneus. Gelagerd met nastelbare lagers die 
een trillingsvrij verspaning garandeerd. Hoofdspil-aandrijving d.m.v. geharde en geslepen 
tandwielen met een groot toerentalbereik. 
 
Voetrem voor een snelle en veilige stop van de hoofdspil. Joystick bedieningshendel met midden 
arretering aan de schort voor het veilig starten en omkeren van de spiltoerentallen. 
De machine is tevens voorzien van: veiligheidsschakelaar op de wisselwielkast / nulspanning-
beveiliging / thermische beveiliging / omkeerinrichting / noodstop op vaste kop en schort / trafo / 
zekeringen / 24V-stuurstroom en hoofdschakelaar. 
 
 
Capaciteit: 
Centerhoogte 165 mm 
Afstand tussen centers 750 mm 
Draaidiameter boven bed 335 mm 
Draaidiameter boven dwarsslede   175 mm 
Draaidiameter in zak [opti] 490 mm 
Lengte zak, gemeten voor opspanplaat  130 mm 
Dwarsslede verplaatsing  245 mm 
Beitelslede verplaatsing  120 mm 
Beitelhouderopname  16 x 16 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bed: 
Breedte 250 mm 
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Blad 2 PINACHO S90.180 

 
 
Hoofdspindel: 
Spilneusaansluiting  DIN 55029 (CAMLOCK D1-5”) 
Asdoorlaat  42 mm 
Hoofdspilkonus  MK-4 
Aantal spindelsnelheden 9 st 
Bereik spindelsnelheden 60-2000 omw/min 
 
Losse kop: 
Pinolediameter 48 mm 
Slag van de pinole 140 mm 
Pinole opname MK 3 
Dwarsverstelling 10 mm 
 
Voedingen: 
Langsvoedingen 44 st.  0,05 tot 0,75 mm/omw 
Dwarsvoedingen 44 st.  0,025 tot 0,375 mm/omw 
 
Draadsnijmogelijkheden: 
Metrisch 44 st.  0,5 tot 7,5 mm 
Inch 44st.   3,5 tot 42 tpi 
Module 44 st.  0,25 tot 3,75 MD 
Diametral 44 st.  120 tot 8 DP  
Spoed draadsnij-as 6mm  
 
Motoren: 
Vermogen hoofdmotor (4p) 2,2 / 3,4 kW 
Vermogen koelpompmotor  0,6 kW 
 
Afmetingen: 
Benodigd vloeroppervlak  1900 x 950 mm 
Netto gewicht   880 kg 
 
Standaard toebehoren CE uitvoering
 achterspatscherm over volle lengte 
 set stelschroeven 
 reduceerhuls 
 instelbare slipkoppeling 
 service gereedschappen 
 vast center MK 3 
 spanenbak 
 vierzijdige beitelhouder 
 voetrem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 centrale smering langs/dwarsgeleiding 
 kompleet koelsysteem 
 electrische bedieningskast met trafo, 

relais, thermische en 
      nulspanningbeveiliging, hoofdschakelaar, 
 omkeerschakelaar, noodstop etc. 
 bi-kleur, grijs/lichtgrijs 
 CE-markering en Nederlandstalige 

gebruiksaanwijzing. 
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Blad 3 PINACHO SP165x750 
 

 
 
Extra toebehoren: (kan lichtelijk afwijken = van S.90.180, 2012) 
 Zak in het bed €  176,00   
 Zelfcentrerende 3-klauwplaat ø160mm std €  444,00 
 Rohm zelfcenterende 3-klauwplaat 160 mm                                     €       680,00                                        
 Onafhankelijke 4-klauwplaat ø200mm €  654,00 
 Meeneemplaat ø160mm  €  245,00 
 Conus draaiinrichting – capaciteit 10° x 200mm €  926,00 
 Vast bril capaciteit. ø 10 – 115mm €  228,00 
 Vaste bril gelagerd ø 10-115 mm                                                      €        550,00 
 Meelopende bril ø 10-70 mm €  186,00 
 Meelopende bril gelagerd ø 10-70 mm                                             €        509,00 
 Draadsnijklok €  150,00 
 Slede-aanslag 4 posities €  146,00 
 Fijninstelbare slede-aanslag €  325,00 
 Meedraaiend center MK3 €       105,00 
 Set trillings dempers                                                                          €        182,00 
 Andere accessoires   op aanvraag 
 Snelwisselbeitelhouder met 6 houders multifix model € 355,00 
 Digitale uitlezing FAGOR, NVK20 incl. montage 2 linialen €  2460,00  
 Transport + plaatsen en in bedrijf stellen €  375,00  

    
 
Prijzen in €. per stuk, excl. BTW. Wijzigingen in prijs en technische uitvoering onder voorbehoud. 20
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