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Gereviseerde AI Hembrug DR133 conform DIN 8605 
 

  
 

Kenmerken van de AI DR133 draaibank: 
• Uit één stuk gegoten vaste kop en bed    
• Gietijzeren doosvormige voet 
• Geharde en geslepen stalen leibanen 
• Zware losse kop voorzien van doorlopende schuifbus met inwendig MC4 opname 
• Grote vermogensoverdracht door stabiele motorophanging 
• Geharde spilneus Camlock 4 met inwendig MC5 opname 
• Grote spildoorlaat rond 37mm 

 
Specificaties:  
- draaidiameter over het bed 270mm - draaidiameter over de dwarsslede 150mm 
- doorlaat 37mm  - opname hoofdspindel Camlock 4 
- afstand tussen de centers 600mm - toeren 56-4000omw/min 
- automatische voeding X-Y-as - 3- toeren motor 
- draadsnijden Withworth 180-2,5 gang/1” - draadsnijden Metrisch 0,1-5mm 
- afmeting 1550x610mm (lxb) - gewicht 1100kg 
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Complete revisie bestaande uit: 
 

   
 

• Machine geheel demonteren 
• Bed slijpen en pas-schrapen langs-slede en losse kop op hoogte brengen 
• Lagers van de motor vervangen en wikkelingen opnieuw coaten/lakken 
• Geleidingen langs-slede en dwars-slede schrapen 
• 3 x draadstang met moer controleren eventueel nasnijden en nieuwe bronzen moer 
• Hoofdlagers spindel controleren  
• Poelies controleren en eventueel nasnijden/vervangen 
• Lager bussen schort vervangen 
• Instructie platen controleren en eventueel vervangen 
• Druklagers opspanning transporteur vervangen 
• Losse kop controleren, eventueel vervangen pinola 
• Snelspaninrichting nakijken en eventueel vervangen/repareren 
• Bedieningshendels nakijken en eventueel vervangen 
• V-snaren vervangen 
• Afstrijkers vervangen 
• Machine schuren, plamuren, schuren en laten spuiten in kleur naar keuze (auto spuiter) 
• Gehele machine monteren  
• Leveren en monteren nieuwe digitale uitlezing op 2 assen van Mitutoyo 
• Leveren en monteren ARBO beschermkap met microswitch 
• Leveren en monteren nieuwe machinelamp 
• Machine geometrisch afstellen, nakijken en meetrapport opmaken volgens fabriek waarden 
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De AI Hembrug DR133 draaibank standaard met onderstaande toebehoren: 
 

• meetrapport volgens DIN 8605 norm/fabriek norm 
• spantanginstallatie 
• losse kop 
• nieuwe multifix beitelhouder met 4 losse schuitjes 
• nieuwe digitale uitlezing op 2 assen van Mitutoyo 
• ARBO beschermkap met microswitch 
• nieuwe machinelamp 

 
Optioneel leverbaar tegen meerprijs: 
- achterscherm 
- vaste bril 
- meelopende bril 
- snelboor inrichting 
 
 
Algemene voorwaarden: 
Levertijd:  Uit voorraad, in overleg  
Voorwaarden:  Metaalunie voorwaarden 2014, zie bijlage 
Offerte geldig:  Zolang de voorraad strekt 
Garantie:  1 jaar na levering exclusief gebruikersfouten 
Prijzen:  exclusief  21% btw 
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