
Multifunctionele Trapfreesmachine 20600

Machinebeschrijving
Compacte handbediende bovenfreesmachine voor 
het uitfrezen van tredes en stootborden in trap
bomen en spillen.
In één opspanning wordt een combinatie van 
trede en stootbord, zonder  gebruik te maken van 
 mallen, uitgefreesd.
Zwaar, stabiel machineframe op stelvoeten
Bovenbouw draaibaar 90° links en 90° rechts
Verticale bladbeweging d.m.v. handslinger
Constante freesdiepte, onafhankelijk van de hout
dikte
Revolverdiepteaanslag
Instelbare aanslagen voor de dikte en de lengte van 
de trede
Instelbare aanslag voor stootbordlengte (optrede)
Slim inklemsysteem dat zorgt voor een constante, 
ergonomische werkhoogte
Pneumatische blokkering van de freeseenheid in 
zowel in ‘langs’richting als in ‘dwars’richting
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Technische gegevens
Hoogfrequent freesmotor 18.000 rpm, 2.2 kW 
‘Tweehanden’ veiligheidsbediening
Freesdiepte, tredelengte en trededikte aanslagen 
per 0.1 mm instelbaar
Oplegblad 1510 x 425 mm met achteraanslagen
Links + rechts uittrekbare tafelverlenging  
(totale tafellengte bedraagt 3300 mm)
Inklemdikte 25  220 mm
Loopwerk uitgevoerd met industriële, hoog
nauwkeurige, lineair kogelomloopgeleidingen

Opties
2 zwenkwielen + 2 bokwielen
F3: Doorschuifsysteem in het blad
F12: Oplegvoorziening voor deuren
F15: Maldrager + taster

Aansluitingen/gewicht
400 Vac  3 Ph, N, A
6 Bar luchtdruk
Gewicht  500 kg
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• Trede + stootbordnest frezen 
in één opspanning

• Geld- en tijdbesparend
• Multifunctioneel 

(Trappen, Deuren, Ramen en Kozijnen)

OPTIE N12
OPTIE N3

OPTIE N15
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Multifunctionele Trapfreesmachine 20600 (opties)

Doorschuifsysteem in het blad
Lengte van de geleider 4 meter
De trapboom wordt gekoppeld aan de geleider
Tijdens het doorschuiven blijft de ‘freeshoek’ constant
Alle tredes worden parallel aan elkaar ingekroosd 
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Oplegvoorziening voor deuren
Een deur wordt verticaal “opgelegd” en vastgeklemd voor het infrezen van 
scharnieren en slotkasten

•
•

Maldrager en tasterpen
Samen met optie ‘Oplegvoorziening’ voor deuren’ kunnen er o.a. scharnieren, 
sluitkommen en slotkasten gefreesd worden in kozijnstijlen, deuren en ramen
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20600
Voltage 400 Vac  3 Ph, N, A
Gewicht* 500 kg
Afmetingen in mm (LxBxH)* 1510x1600x1900
Luchtdruk 6 bar
Afzuigaansluiting afzuigmond diameter Ø100 mm

* Bij benadering

OPTIE N3

OPTIE N12

OPTIE N15


