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Technische gegevens: 
Afstand tussen de centers 250 mm. Centerhoogte 40 mm. Center-
hoogte boven support 25 mm. Motor 220 - 240 V, 100 W, 50/60 Hz. 
Traploze toerentalregeling van 1.000 - 5.000/min. Hoofdspindelbo-
ring 10 mm. Slag van de losse kop met spil 20 mm.
Inclusief 6 spantangen (2 – 3 – 4 – 6 - 8 en 10 mm), opnamedoorn, 
meelopend center en opspanplaat.
NO 27 020                     

Afstand tussen de centers 250 mm. Centerhoogte 40 mm. 
Traploze toerentalregeling van 1.000 – 5.000/min.

MICRO-houtdraaibank DB 250

Hout draaien in kleine afmetingen geeft veel voldoening. Voor 
het poppenhuis: borden, kopjes, sleutels, vazen, zuilen. Voor 
de modelspoorbaan: stroom- en lichtmas-ten, tanks. Voor het 

maken van speelgoed. Voor geleidestangen van marionetten 
en poppen en voor duizend andere toepassingen in de klassie-
ke modelbouw.

Stabiel bed uit dikwandig 
aluminium pro�el.

Stabiele, in hoogte en 
naar alle kanten verstel-
bare gereedschapsteun.

Losse kop met meelopende 
centreerpunt.

Krachtige aandrijving. Regel-
baar van 1.000 – 5.000/min.

Kogelgelagerde spindel met 
doorgaande boring (10 mm)

 voor seriefabricage 
van kleine onderdelen.

Viertandige meenemer met 
centreerpunt en 10 mm-schacht.

HSS houtdraaibeitelset, 5-dlg.
Topkwaliteit in de meest gangbare vormen: staaf, 
vlakke beitel, steekbeitel, schrootstaal en sleufstaal. 
Overzichtelijk verpakt in houten kist. 
NO 27 023                                                                 

Vierklauwplaat voor DB 250
Met individueel verstelbare klauwen.  
Voor het inspannen van asymmetrisch gevormde stukken hout. 
Spanbereik door omkeerbare klauwen inwendig van 1,5 - 35 mm, 
uitwendig van 14 - 67 mm. Met voor de hoofdspindel van de DB 
250 passend binnendraad M 16 x 1 eenvoudig te bevestigen.         
NO 27 024                                                                                

Drieklauwplaat voor DB 250
Centrisch spannend. Uit staal-persgietwerk. Spanbereik met 
omkeerbare klauwen inwendig van 1,5 - 32 mm, uitwendig van 12 - 
65 mm. Voet met binnendraad M 16 x 1 om op de hoofdspindel van 
de DB 250 te schroeven. NO 27 026                            

Inclusief opspanplaat voor 
grotere werkstukken.

Boorkop met spil voor de losse kop van de 
DB 250
Boorkop met spil voor de losse kop van de DB 250 Tot 5,0 mm spannend. Wordt 
gebruikt in plaats van de meelopende centreerpunt. Voeding door verschuiven 
van de complete losse kop.           
NO 27 028                  

De elektronische toerentalregeling maakt het mogelijk met een 
lager toerental zelfs “halfautomatisch” te verven.


