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CrazyMill Cool bolkopfrees 
voor perfecte oppervlakken
De CrazyMill Cool van onze Zwitserse leverancier Mikron is een nieuwe 
bolkopfrees met vier snijkanten van volhardmetaal voor titanium en op 
nikkel gebaseerde legeringen.

De CrazyMill Cool frees is gecoat en vanuit voorraad leverbaar met een 
diameter van 1 - 8 mm voor freesdieptes van 2xd, 3xd en 5xd, met een 
freeskop van 1,5xd.

Camga B.V. ● Nijverheidsstraat 6E ● 5331 PT  Kerkdriel 
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Specialist in buisbewerking
Nog sterker dan jij!

Capaciteit Ø 85mm
45˚ links en rechts, 
capaciteit rond 70mm
Hand bediend en handklem

capaciteit van 
Ø20mm tot Ø76mm  
3 kW Motor

Semi automaat 
Capaciteit 270mm
Zaag snelheid 20-100 m/min
Motor vermogen 1,5 kW

Capaciteit 32mm
Wanddikte 2mm
Max. Buigradius 275mm
Motor vermogen 2,2kW
Doorn lengte 1650mm

Ø 50mm walsen
Bovenrol diameter 152mm
Onderrol diameter 162mm

Capaciteit  Ø 105mm
45˚ Links en rechts, 
capaciteit rond 90mm
Pneumatische klem
Hydro-pneumatische zaagkop

UZMA Metaal Cirkelzaag UV 275   

UZMA Buizenuitslijper 

UZMA Bandzaag UBS-S 270 DGH 

UZMA 3 Rollenwals UPB 50

UZMA Buigmachine UZ 32

UZMA Metaal Cirkelzaag UVX 315 
Semi automaat

Alle prijzen zijn exclusief BTW 

Actie prijs
€ 3950,-

Actie prijs
€ 5500,-

Actie prijs
€ 1700,-

Actie prijs
€ 5400,-

Actie prijs
€ 4950,-

Actie prijs 
€ 2200,-

Djons vergroot draaicapaciteit met CMZ draaimachines
Het Westlandse metaalbedrijf Djons 
heeft in geïnvesteerd in twee CNC 
draaimachines van CMZ. Dankzij de 
goede freescapaciteiten kan Djons 
voortaan complexe, as-achtige pro-
ducten in één opspanning afwerken. 
“De built-in motor van de CMZ TC 
35Y is stabiel genoeg om trochoi-
daal te frezen op de draaimachine”, 
zegt John van der Knaap, directeur-
eigenaar van Djons. “In plaats van 
banen trekken, gaan we met de vol-
ledige snijlengte van de frees het 
materiaal in.”

John van der Knaap heeft Djons en-

kele jaren geleden opgericht voor de 
levering van Orkot glijlagers en afdich-
tingen van Trelleborg. Aan die activi-
teit heeft hij het toeleveren van CNC 
frees- en draaidelen toegevoegd. Deze 
activiteit ontwikkelt zich zo goed, dat 
hij de capaciteit in CNC draaien heeft 
uitgebreid met twee machines van de 
Spaanse fabrikant CMZ. De CMZ TC 
35Y is een zware machine, met een 
12.000 toerenspil met een koppel van 
105 Nm en 1350 mm tussen de cen-
ters. De tweede CMZ machine is een 
kleinere versie, de TA20Y. Beide CNC 
draaimachines zijn geleverd door Pro-
mas, de Nederlandse dealer van de 
Spaanse machinebouwer.

Kortere cyclustijden
De keuze voor de CMZ TC 35Y is inge-
geven door de krachtige verspanings-
capaciteit van de 55 kW sterke hoofd-
spindel. Door de dubbele winding 
van de motor freest de machine met 
12.000 omwentelingen per minuut 
frezen én beschikt bij lagere toeren-
tallen over een koppel van 105 Nm. 
John van der Knaap:  “Veel andere 
draaimachines komen met hun aan-
gedreven gereedschappen niet hoger 
dan 4500 toeren of missen dan het 
koppel bij lage toeren.” De built-in ge-
integreerde high torque motor zorgt 
ervoor dat de spindel sneller vanuit 
ruststand op de toerentallen zit waar-
mee wordt gedraaid. Ook afremmen 
gaat sneller. Dit heeft een positief ef-
fect op de cyclustijden. De dubbele rij 
rollenlagers aan de voorzijde kan een 
500 keer méér worden belast dan een 

draaispil met uitsluitend hoekkontakt 
lagers. “Hierdoor kunnen we op deze 
CMZ machine langere werkstukken 
dan gebruikelijk ‘vliegend’ draaien”, 
aldus Van der Knaap. 

Hogere kwaliteit
Dankzij de Y-as met een slag van 
+80/-60 mm kan Djons nu veel frees-
werk op de draaimachine doen. Dat 
scheelt niet alleen omspannen, het 
levert bij een aantal producten even-
eens een hogere kwaliteit op. John 
van der Knaap geeft als voorbeeld 
een velg, die nu wordt voorgedraaid, 
daarna gefreesd op de CMZ en daar-

na worden de spaken in dezelfde 
opspanning nog eens nagedraaid. 
“Daardoor komt het product absoluut 
braamvrij van de machine. Doe je de 
freesbewerkingen op een freesbank, 
dan kun je niet langer nadraaien om-
dat het product niet meer nauwkeurig 
genoeg is opgespannen.” 

Klauwplaat traploos verstellen
Een ander punt waar de CNC draaiers 
bij Djons enthousiast over zijn, is dat 
het open- en dichtgaan van de klauw-
plaat traploos verloopt, bediend met 
het voetbepaal. John van der Knaap 
heeft de eerste CMZ machine gekocht 

omdat hij en zijn medewerkers en-
thousiast waren over de technologie. 
De tweede CMZ draaimachine, de 
kleinere TA20Y, heeft hij gekocht na 
een bezoek aan de fabriek in Spanje. 
Daar is hij overtuigd van de bouw-
wijze van de CMZ machines. “Ieder 
machinebed heeft een warmtebe-
handeling ondergaan en is vervolgens 
gefreesd, gehard en geslepen in een 
‘single set up’, waardoor afwijkingen 
in vlakheid en parallelliteit tussen de 
Z-as en centerlijn draaispil-tegencen-
ter minimaal zijn.” 
www.djons.nl 
www.promascnc.nl 

John van der Knaap bij de grote draaimachine van CMZ.

De CMZ draaimachine beschikt over behoorlijke 
freescapaciteiten, waarmee Djons as-achtige pro-
ducten in één opspanning kan afwerken. 


