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Zebrano, 
met een volledig 
gietijzeren frame:
• Grote bedhoogte voor grotere stijfheid en 

geïntegreerd diagonale vakwerkconstructie 
versterkingen voor extra torsiestijfheid

• Het onderstel is in het bed geïntegreerd 
voor een betere stabiliteit die rechtstreeks 
door de voeten aan het bed over een grote 
breedte wordt doorgegeven

• Het onderstel heeft instelbare voeten, met 
45mm verticale afstelling.

• Aan het bed en het onderstel zijn rondom 
 rond en op verschillende hoogte 
 afgewerkte koppelingsvlakken 

aangebracht voor bedverlenging en 
buitendraaiïnrichting 

• Eenvoudige montage : de voeten blijven 
autonoom staan waardoor het bed er door 

 2 personen kan opgelegd worden

Zebrano, vaste kop: 
•  Ergonomische vormgeving
•  280mm centerhoogte
•  Excentrisch en instelbaar spansysteem. 

Parkeerpositie voor hendel
•  Verdraaibare en verschuifbare kop, met index voor 

verdraaien kop
• Fijnafstelling nul-positie voor precieze uitlijning 

van de centers
•  5 riemposities voor gepaste snelheden en 

draaimoment
•  Lagering op uiterste posities
•  Uniek cassettesysteem voor eenvoudige 

riemvervanging, zonder demontage lagers
•  Eenvoudig opsturen cassette systeem voor 

professionele vervanging, onderhoud en revisie 
lagers

•  Drie verschillende spindles/lageringen voor 
 1, 2 & 3 PK
•  Variabele speedinstelling  60-3.600tr/min
•  Grote transparante kap, zichtbare riempositie
•  Index 24 posities
•  Asblokkering
•  M33 x 3.5 met bescherm- en afduwknop, conform 

aan de nieuwe Europese Afloopbeveiliging

• Geïntegreerde frequentieomvormer ingebouwd in 
stofwerende kap

• Geïntegreerd 1 (2) extra stopcontact voor kleine 
hulpmachines of verlichting

•  Bewezen asynchrone motoren met frequentie-
omvormer en variabele snelheid

ZEBRANO
De nieuwe norm in stabiliteit, kwaliteit en veiligheid.

Extreem trillingsarm
Robuuste uitvoering
Laag zwaartepunt door de volle 
gietijzeren voeten & lage bedpositie.



Zebrano, ergonomische 
Control Box:
• Met pulstoetsen in membraanfolie en daardoor 

stofongevoelig 
• Geheugenfunctie, rpm en noodstop
•  Verplaatsbaar met sterke magneet

Zebrano, 
voor actieve veiligheid: 
•  Kleuren geven machinestatus aan, waarschuwing rood bij 

noodstop en deur open, rpm memory functie
•  Veiligheidsslot met speciale sleutel
•  Deurcontacten met noodstop bij openen

Zebrano, 
ingenieuze beitelsteun:
•  Verplaatsbaar naar achterkant Banjo. Vooraan 

excentrisch in te stellen positie
•  Gebogen vorm voor betere toegang uithollen 

grotere werkstukken
•  Klassiek instelbare, excentrisch spansysteem, met 

verstelbare hendel
•  Asymetrische vorm voor kortere werkstukken en 

toegang tot kleinere werkstukholtes

Zebrano, losse kop: 
•  Ergonomische, verbeterde asymmetrische vorm
•  Klassiek instelbaar excentrisch spansysteem
•  Parkeerpositie meedraaiende en meeneem center
• Nonius mm/inc
•  Koers 100mm
•  Blokkeerknop
•  Axiale druklager
•  Auto uitwerpen MK2 hulpstukken
•  Extreem soepele werking

De decennialange expertise van Wivamac® in houtdraaibanken kristalliseert zich in het nieuwste model: de 
Zebrano. De Zebrano is letterlijk een zwaargewicht, maar ziet er toch elegant en ongemeen aantrekkelijk 
uit. Hij is met voorsprong de meest innovatieve en stabiele houtdraaibank in zijn prijsklasse. De Zebrano 
koppelt de klassieke, goed functionerende en bewezen Wivamac-oplossingen en kwaliteit aan moderne 
ergonomie en veiligheid. Over alle onderdelen van de Zebrano werd grondig nagedacht:

Extreem trillingsarm
Robuuste uitvoering
Laag zwaartepunt door de volle 
gietijzeren voeten & lage bedpositie.



Standaard accessoires: 
•  Meenemer
•  Meedraaiend center
•  Uitstootstang
•  Meeneemplaat: dia 75mm/3”

Uitbreidingen: 
• Bedverlengingen
•  Buitendraai-inrichtingen

(*) ook beschikbaar in tafelmodel

Prijs: afhankelijk van model: 4.200€ - 5.400€

Levering: vanaf einde Februari 2017

Lanceerprijs offerte: aanvraag via: info@wivamac.com

Reserveer uw machine via: info@wivamac.com
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600 mm 800 mm 1000 mm

1 PK     x (*) x x

2 PK x x x

3 PK x x x

Onderhoudsvrij
10 jaar garantie op constructie
Leveranciersgarantie op elektronica-onderdelen.
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ZEBRANO
De ultieme draaibank in alle maten, en met alle 
accessoires en uitbreidingen:
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Wivamac® hanteert een beleid van continue productontwikkeling en innovatie. Specificaties zijn niet bindend en kunnen in de loop van 
de tijd zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden. Bepaalde machines kunnen anders uitgevoerd zijn dan op de foto’s afgebeeld 
afhankelijk van model en constructiedatum. (NL V2)


