
 
 

COMEV draaibank type CM 
 

 
Deze krachtige, zeer nauwkeurige middel grote draaibank met een 110mm spindel doorlaat is 
100% geproduceed in Italie. De Comev draaibanken type CM zijn leverbaar met een 
draaidiameter over het bed van 520mm tot 800mm en afstanden tussen de centers van 
1000mm tot 4000mm. De hoofdspindel zit geklemd in precicie rollagers en heeft 16 
snelheden. Inclusief Norton versnellingsbak waardoor schakelen van voedingen en 
schroefdraden zeer gemakkelijk te bedienen is. COMEV produceerd sinds 1958 draaibanken 
(inmiddels al meer dan 9000 stuks) en bezit een enorme knowhow. Dit kan u weer terug 
vinden in deze zeer degelijke en perfect afgewerkte draaibank! 
 

   
 
 
 



 
 

Parameters COMEV CM CM260 CM300 CM350 CM400 

Centerhoogte 260 mm 300 mm 350 mm 400 mm 

Draaidiameter over het bed 520 mm 600 mm 700 mm 800 mm 

Draaidiameter over dwars-slede 310 mm 380 mm 480 mm 580 mm 

Afstand tussen de centers   1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm of 4000 mm 

Bedbreedte 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 

Hoofdspindel         

Doorlaat hoofdspindel 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 

Opname hoofdspindel Cam-Lock 8" Cam-Lock 8" Cam-Lock 8" Cam-Lock 8" 

Aantal snelheden 16 (2 x 8) 16 (2 x 8) 16 (2 x 8) 16 (2 x 8) 

Toeren bereik 25-1610 rpm 25-1610 rpm 25-1610 rpm 25-1610 rpm 

Voedingen en draadsnijden         

72 langs-voedingen  0.05-4.45 mm/rev 0.05-4.45 mm/rev 0.05-4.45 mm/rev 0.05-4.45 mm/rev 

72 dwars-voedingen 0.025-2.25 mm/rev 0.025-2.25 mm/rev 0.025-2.25 mm/rev 0.025-2.25 mm/rev 

Withworth draad (54 stuks) 1-56 TPI  1-56 TPI  1-56 TPI  1-56 TPI  

Metrische draad (54 stuks) 0.5-28 mm 0.5-28 mm 0.5-28 mm 0.5-28 mm 

Engels draad (54 stuks) 1/32-1" inch 1/32-1" inch 1/32-1" inch 1/32-1" inch 

Modulair draad (54 stuks) 0.25-14 mm 0.25-14 mm 0.25-14 mm 0.25-14 mm 

Diametral draad (54 stuks) 2-112 D.P. 2-112 D.P. 2-112 D.P. 2-112 D.P. 

Afmeting en verplaatsing dwars en boven-slede       

Afmeting dwars-slede 650 x 250 mm 650 x 250 mm 650 x 250 mm 650 x 250 mm 

Verplaatsing dwars-slede 330 mm 410 mm 460 mm 510 mm 

Afmeting boven-slede 320 x 140 mm 320 x 145 mm 390 x 145 mm 390 x 175 mm 

Verplaatsing boven-slede 200 mm 200 mm 240 mm 240 mm 

Rotatie boven-slede 360 graden 360 graden 360 graden 360 graden 

Losse kop         

Diamater pinola 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 

Opname pinola MK 5 MK 5 MK 5 MK 5 

Lengte van de pinola 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 

Maximale slag pinola 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 

Algemene gegevens         

Motorvermogen 7.35 kW -- 10HP 7.35 kW -- 10HP 9,2 kW -- 12,5HP 9,2 kW -- 12,5HP 

Gewicht 2000mm tussen centers 2650 kg 2650 kg 2700 kg 2750 kg 

Afmeting (lxbxh) 2000mm TC 3850x1100x1320 mm  3850x1100x1360 mm  3850x1100x1430 mm  3850x1100x1480 mm  
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BED 
Uitgebalanceerd met vele bruggen en zeer stabiel bed uit 1 stuk gegoten. De schuine 
doorvoeren in het bed zorgen voor goede afvoer van de spanen. Bed is geslepen en inductie 
gehard/gegrond in eigen fabriek! 
 

         
 
HOOFDSPINDEL 
De spindel is gemaakt van gehard, geslepen en gegrond Ni-CR-Mo staal. Opgesloten in 
hoogwaardige TIMKEN – SKF. Tandwielen en splijnassen zijn gemaakt van Ni-CR-Mo 
uiteraard ook gehard, geslepen en gegrond. Totaal 16 snelheden met een bereik van 25-1600 
omw/min Spindel is voor en achteruit te zetten d.m.v. een speciale mechanische koppeling 
waar de COMEV draaibanken bekend om staan. Uitgevoerd met een electrisch magnetische 
rem voor een snelle stilstand van de spindel. Geheel door een eigen oliepomp gesmeerd. 
 

         
 
NORTON KAST 
De Norton kast verzorgd een grote range aan voedingen en draadsnijden (Witworth, Metrisch, 
Engels, Modulair en D.P). De kast is volledig gesloten en in een continu oliebad. 
 

     
 
ELECTRISCHE INSTALLATIE 
De gehele electrische installatie is volgens CE en ARBO normen. U schakelt de hoofdmotor 
in d.m.v. een bedieningspaneel welke op een veilige lage voltage werkt. De beschermkap over 
de klauwplaat is aangesloten met een microswitch.   
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SLEDES 
De sledes zijn in een goede en uitgebalanceerde verhouding tot de machine. Voorzien van 
voeding en ijlgang op de langs en dwarsslede. De langs-slede verplaatst zich over een prisma 
en een vlak bed dit garandeert een uitstekende stabiliteit tijdens het gebruik. De langs, dwars 
en boven-slede zijn gemonteerd op lagers met speciale bronzen moeren waardoor een 
verplaatsing zeer soepel en nauwkeurig is. Door middel van een verstelbare spie zijn alle drie 
sledes makkelijk en nauwkeuring na te stellen. Met de hand bedienbare oliepomp kunt u de 
slede voorzien van smering.  
 

      
 
OMKASTING 
De staalgegoten geprofileerde omkasting is speciaal ontworpen om alle vibraties moeiteloos 
op te vangen onder de zwaarste condities. Voorzien van de bediening hendels voor 
draadsnijden, voeding instellingen en snelheden van de draaibank. Door een mechanische 
veiligheid word voorkomen dat de spindel en draad snij inrichting tegelijkertijd gebruikt kan 
worden. Smering in de omkasting is uitgevoerd door middel van een oliebad.  
 

         
 
LOSSE KOP 
Zware uitvoering maar in de juiste verhouding tot de draaibank. Inclusief Ni-Cr pinola welke 
gehard en gegrond is. Handwiel met een duidelijke markering voor makkelijke uitlezing.  
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Brillen CM260 CM300 CM350 CM400 

Diameter meelopende bril    10 ÷ 150mm 10 ÷ 200mm 10 ÷ 200mm 10 ÷ 200mm 

Diameter vaste bril    10 ÷ 240mm 10 ÷ 340mm 10 ÷ 340mm 10 ÷ 340mm 

 

   
 

Standaard toebehoren: 
- Langs en dwars voeding en ijlgang 
- Norton schakelkast t.b.v. draadsnijden 
- Achterscherm 3000mm 
- Conform CE inclusief afschermkappen 
- Meelopende bril vaste stiften 
- Vaste bril vaste stiften 
- Meeloopplaat 
- Vast center 
- Koelinstallatie 
- Machine verlichting 
- Instructieboek (engels) 

 
 
Algemene voorwaarden: 
- Productie tijd ca. 50-60 dagen na opdracht  
- Voorwaarden Metaalunie, excl. 21% BTW 
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