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D-BD-M12

TAPARMEN
Elektrisch (met display in werkarm)

D-BD



Met de D-BD serie elektrische tapmachines, 
staat de machine altijd gebruiksklaar en 
zijn de omsteltijden snel, aangezien de 
tapmachine standaard is voorzien van een set 
snelwisselhouders voor uw tappen.

De tapmachines zijn zowel handmatig als 
automatisch te bedienen en hebben een 
variabel toerental. U kunt onder andere de 
diepte voor het tappen instellen, kiezen uit 
materialen en de hoofddraairichting instellen.

De elektrische tapmachine laat u efficiënter 
werken; in plaats van het werkstuk te 
positioneren onder de tap, gaat u eenvoudig 
met de tap naar het gewenste tapgat. U kunt 
gegarandeerd haaks (90°) tappen of werken 
onder de gewenste hoek.

Hierdoor werkt u altijd veilig. En aangezien 
de snelwisselhouders standaard zijn voorzien 
van een slipkoppeling, heeft u minder last van 
tapbreuk.

Kenmerken

• Geen perslucht nodig
• In plaats van het werkstuk te 

positioneren onder de tap, gaat 
u eenvoudig met de tap naar het 
gewenste tapgat

• Snelle omsteltijden omdat de 
machine altijd gebruiksklaar staat

• Gegarandeerd haaks (90°) tappen 
of werken onder de gewenste hoek 
(D-BD-M12 t/m D-BD-M52)

• Lage investerings- en 
onderhoudskosten

• Een set snelwisselhouders met 
slipkoppeling en sleutel inbegrepen

• Helder display met diverse 
instellingsmogelijkheden:
• Variabel toerental
• Handbediend of automatisch
• Diepte
• Materiaalkeuze
• Hoofddraairichting
• Schroefdraadkeuzes: 

Metrisch/Whitworth/Gas(G)/
Gas(Rc)/UNC/NPT
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Technische gegevens

Model D-BD-M8 D-BD-M8-E D-BD-M12 D-BD-M12-E D-BD-M16 D-BD-M16-E D-BD-M30 D-BD-M52

Tapbereik M3-M8 M3-M8 M3-M12 M3-M12 M3-M16 M3-M16 M6-M30 M20-M52

Draaisnelheid (omw/min) 750 750 375 375 187 187 58/205 33/134

Instelbare hoek (°) 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90 n.v.t.

Motorvermogen (W) 700 700 700 700 700 700 850 1900

Max. koppel motor (Nm) 9 9 28 28 48 48 250 920

Werkbereik (mm) 180-1.000 180-2.000 180-1.000 180-2.000 180-1.000 180-2.000 320-1.400 550-1.500

Tappotjes (aantal) 5 5 7 7 9 9 12 9

Gewicht (kg) 22 24 30 32 32 34 46 82

Magnetische voet 

De magnetische voet is de 
meest flexibele manier voor het 
gebruik van uw taparm. Deze 
kan op iedere werkplek (van 
staal) worden geplaatst.
De magnetische voet is ook zeer 
geschikt voor het tappen van 
gaten op grote werkstukken, 
zoals gesneden platen, 
bewerkte frames etc.

Optioneel

Werktafel

Uw taparm wordt een compleet 
werkstation als u deze op de 
werktafel plaatst. De tafel is 
verplaatsbaar op wielen, heeft 
een solide 50 mm tafelblad 
met T-sleuven en draadgaten 
voor de eenvoudige montage 
van de tapmachines. De tafel 
beschikt ook over deuren en 
een lade waarin gereedschap 
kan worden opgeborgen.


