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Minimax drevelboormachine, type Advance 21 
 14-06-2011 

 
 
Standaard uitvoering: 
*  Handmatige verplaatsing voor kantelen (horizontaal – verticaal) van de boorgroep. 
*  Blokkering van de boorgroep bij 45°. 
*  2 Bovenliggende pneumatische klemcilinders voor de blokkering van de werkstukken 
 tijdens het boren. 
*  Hoogteverstelling van de boorgroep door handwiel met mechanische digitale weergave. 
*  Diepteregeling van het boren van 0 tot 60 mm, door revolverkop met 5 aanslagen. 
*  Boorkop met 21 spindels voorzien van snelwisselsysteem en 10 futters met opname 10 mm. 
*  Achteraanslag om constructieboringen te kunnen maken. 
* Zijaanslag L=3000 mm met wegneembare aanslagen voor panelen met grote afmetingen. 
*  Langsaanslagen verstelbaar over een ronde geleidestang.  
*  Snelheid retourgang van de boorunit instelbaar. 
* Afzuigmond bij bewerkingsunit 
 
Technische gegevens: 
Afmetingen werktafel  905 x 372 mm 
Hoogte werktafel  900 mm 
Aantal spillen   21 
H.o.h. afstand van de spillen 32 mm 
Max. diameter boren  40 mm 
Tussenafstand max. van het boren 640 mm 
Max. hoogte bij horizontaal boren 60 mm 
Toerental van de spillen  2.800 omw./min. 
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Min. paneeldikte  10 mm 
Max. paneeldikte  85 mm 
Max. paneelbreedte onder de brug 833 mm 
Max. slag boorkop  80 mm 
Motorvermogen  1,5 kW (2 PK) 
Werkdruk    6 BAR 
Luchtverbruik lucht  3,5 NL/cyclus 
Netto gewicht basismachine 280 kg 
  
01.14.38 Minimax Advance 21 drevelboormachine  5.123,00 
 
Meerprijzen:  
58.01.03 Pneumatische omstelling van de boorbalk 305,00 
58.01.18 1 Extra pneumatische klemcilinder voor klemming van bovenaf 176,00 
58.01.00 11 Futters met opname 10 mm. 152,00 
58.01.01 Aanslag voor horizontale boringen onder 45°. 141,00 
58.01.02 Lichtnetmotor 65,00 
58.10.14 Groep voor de bewerking van de scharnieren voor kastdeuren 1035,00 
 Boorunit t.b.v. scharnierboringen, bestaande uit: 

 2 boorunits welke op de boorbalk worden geplaatst 

 4 fixeerklemmen geschikt voor heavy duty booropname 

 2 gereedschappen met een grote diameter 

 4 gereedschappen voor bevestiging Ø 8mm. 
 

    
 
U kunt kiezen uit de volgende scharniertypen: 
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