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OPTICA 
intuïtief te bedienen, 
conventionele bewerkingen   

OPTIMAX
CNC Teach-in, 
cyclus ondersteund  

OPTIMAX PLUS 
PLUS CNC draaibanken

Horizontale draaibanken van 360 tot 1550mm

Schuin bed draaibanken van 500 tot 900mm 

  FV
Conventionele machines 

FV CN 
CNC Frees machines   

Xenon
Bewerkingscentra

Freesmachines van 340 tot 500mm en bewerkingscentra 
van 650 tot 2400mm

Al meer dan 110 jaar marktleider in franse metaalbewerkingsmachines

Horizontale draaibanken
OPTICA
intuïtief te bedienen, 
conventionele bewerkingen   

OPTIMAX
CNC Teach-in, cyclus ondersteund  

OPTIMAX PLUS
CNC draaibanken   

Ons machine programma

Al meer dan 110 jaar marktleider in franse metaalbewerkingsmachines.

Z.I de l’Abbaye - Avenue Denis Crapon
38780 Pont Evêque - France
Tel. +33 (0)4 74 16 20 00 - Fax +33 (0)4 74 57 20 23 
Email : commercial@cazeneuve.fr
www.cazeneuve.fr 



• Bediening op rail

CAZENEUVE helpt u met het maken van de juiste keuze.

DESIGN 
CAZENEUVE’s R&D stategie is gebaseerd 
continue verbeteren van compitiviteit, 
productiviteit en ergonomie. Eigen 
ontwikkeling, een multi-disciplinair engineering 
team (metalurgie, styling, software ontwikkeling 
en mechanisch design), praktijk ervaring met 
verspanen en het nauwe contact met draaiers 
zijn de basis van deze strategie. 

CUSTOMER SERVICE  
CAZNEUVE staat klaar voor haar klanten, 
tijdens de aanschaf, plaatsing en gebruik van 
machine.

Precisie oplossingen efficiënt gebruik van 
middelen leidt tot groei: nieuwe machines, 
revisie of updaten van bestaande machines 
en klantspecifieke modificaties.

Persoonlijke service : continuïteit en 
beschikbaarheid van praktijkgerichte verkoop 
adviseurs

Uitgebreidde service : technische 
ondersteuning, training, troubleshooting, 
onderhoud en reparatie

Long-term service : CAZENEUVE staat 
voor betrouwbaarheid over lange periode. 
Duurzaam door kwaliteit. CAZENEUVE levert 
bijvoorbeeld nog onderdelen voor machines 
van meer dan 40 jaar oud.

PRODUCTIE
CAZENEUVE draaibanken worden gemaakt 
in Pont Evêque (Isère, France). Het machine 
bed is massief gegoten (single cast), de 
bedbanen zijn gehard en geslepen en de 
geometrie geschraapt. Dit verzekert u van een 
goede basis voor een lange levensduur en 
een stabiele verspaning. Efficiënte organisatie 
van het fabricage proces borgen de kwaliteit. 
De gehele productie, zowel mechanische 
bewerking, electronische- en mechanische 
assemblage als kwaliteitscontrole, vindt in 
eigen huis plaats

Schrapen 
van de slede

Engineering kantoor

Installatie van de machine

Inductie harden

CAZENEUVE 
draaibanken 

onderscheiden zich 
door robuustheid, 

precisie, exceptionele 
ergonomie en hoog 
rendement. Al meer 

dan 110 jaar is 
betrouwbaarheid een 
fundamenteel begrip 

in de technologie, 
fabricage en kwaliteit 
bij CAZENEUVE. Elke 

machine, die wordt 
geleverd, draagt dit 
watermerk in zich. 

Het is onderdeel van 
bedrijfscultuur en 

wordt door iedereen 
binnen het bedrijf 

met trots gedragen. 
Al enkele duizenden 

klanten herkennen 
dit in de draaibanken 

van CAZENEUVE. 
Van de kleinste 

instrumentmaker, 
tot de grootste 

multinational!  

CAZENEUVE, de standaard 
in betrouwbaarheid

CAZENEUVE machines hebben state-of-the-art technologie aan boord om een hoog veiligheidsniveau tijdens de bewerking te 
garanderen:
• Strenge veiligeheidseisen tijdens de ontwikkeling
• SAFETY PLC voor maximale bescherming
• Machine risico analyse: electrisch, mechanisch en electronisch
• Conform Machinery Directive 2006/42/EC

Operator
Kennis & kunde

Type productie

Machine 
configuratie

Uitrusting

Basis kennis van draaien, 
weinig ervaring

Enkelstuks

Gedeeltelijke bescherming met:  

• Automatische bescherming 
over de drieklauw

• Spatscherm

• Touch screen en directe visualisatie op scherm
• Manuele bediening middels electronisch handwiel of joystick
• Constante snijsnelheid
• Indexeerbare spindel met rem 
• Geheugen voor 99 gereedschappen
• Basis functies voor stapsgewijs of semi-automatisch bewerken: langs- 

en dwars draaien, draadsnijden en -repareren, steken.
• Visuele ondersteuning bij voor- en nadraaien
• Opslag mogelijkheid middels USB memory stick of Ethernet
• Inlezen dxf bestanden(CAD software beschikbaar)

• Externe voorbereiding van tekeningen (OPTICA Draw als optie)

• SIEMENS SHOP TURN of FAGOR TC
besturing

• Constante snijsnelheid + Indexeerbare
spindel met rem 

• Geheugen voor 99 gereedschappen

• Manuele bediening middels
electronisch handwiel in setup-mode

• Interactieve programering: L
angs- en dwars draaien, draadsnijden 
en -repareren, boren en steken.

• Opslag mogelijkheid voor compete
programma’s middels USB memory 
stick of Ethernet

• Grafische simulatie (zowel voor 
als tijdens bewerking)

• Opslag mogelijkheid middels USB
memory stick of Ethernet

• C-as met frees cycli 
(optioneel voor 660+ machines)

• CNC simulatie PC (optie)

Volledige bescherming 
• Bewerken met open deuren 

in manual Optica mode

• Automatische cycli voor stapsgewijs
of semi-automatisch bewerken: langs- 
en dwars draaien, draadsnijden en 
-repareren, boren en steken.

• Het maken en bewaren 
van programma’s voor compleet 
bewerking (program mode option)

• Grafische simulatie (zowel voor 
als tijdens bewerking)

Volledige bescherming met:
• Bewerken met open deuren 

in manual Setup mode

Ervaring in conventioneel draaien, zonder kennis van CNC

Enkelstuks en kleine series (<50 producten)

Ervaring in draaien en CNC programmeren

Kleine- en medium series (<250 producten)

OPTICA OPTIMAX OPTIMAX PLUS

Een oplossing voor elke uitdaging



OPTIMAX PLUS FAGOR 

OPTIMAX PLUS SIEMENS 

Draadsnijden, 

Profiel draaien, 

Langsdraaien, 

Draadsnijden

Steken

Bewerken GUI

Het onderdeel specificeren

Draadsnijden Draad details 

Profiel draaien Bewerkingsdetails

Gereedschap instellingen

CAZENEUVE’s R&D heeft zich gericht op maximale ergonomie, 
productiviteit en veiligheid. Dit heeft geleidt tot 3 innovatieve 
oplossingen voor eenvoudig en veilig bewerken.Bewerken 

Makkelijk maken

O
P

T
IC

A
O

P
T
IM

A
X

 

O
P

T
IM

A
X

 p
lu

s
 

OPTICA en OPTIMAX interfaces 
CAZENEUVE brengt conventioneel bewerken naar de 21ste 
eeuw door eenvoud en efficëntie
• Korte leer curve
• Zeer korte insteltijd

• Standaardisatie van geadvanceerde bewerkingen: langs, 
dwars, radiaal en conisch draaien. 

• Draadsnijden en -repareren en repareren, sneller dan conventioneel
• Eenvoudige, up-to-date interface met groot touch-screen

hoofdscherm
• Real-time 2D and 3D simulatie van het werkstuk 

tijdens het bewerken.

OPTIMAX PLUS interface 
Complexe bewerkingen voor iedereen
• Programma’s voor eenvoudige of complexe cycli
• Frezen (option for 660+ machines)

• Interactieve of ISO programmering
• Draad reparatie
• 3D grafische simulatie van onderdelen (zowel tijdens instellen als 
bewerken)



Draaibank 360

 OPTICA 360

 OPTIMAX 360

 OPTIMAX PLUS 360

Losse kop met precisie boorinrichting SpantanghoudeHard draaien Standaard losse kop Vaste kop 8-voudige turret PARAT turret4-slag automatische turret 

Bed, support 1 Afstand tussen de centers 700 mm

2 Diameter over het bed 390 mm

3 Diameter over de slede 200 mm

4 Support X verplaatsing 180 mm

5 Z as verplaatsing 610 mm

6 Bed breedte 330 mm

Spindel 7 Spindelneus, toerental A1-6, 3000 rpm

8 Diameter klauwplaat 200 mm

9 Spindel doorlaat 54 mm

Losse kop 10 Pinole diameter en conus 60 mm, CM4

11 Pinole verplaatsing 140 mm

Gereedschaphouder 12 Gereedschaphouder, afmeting Multifix B, 20 x 20 mm

Algehele afmetingen Lengte 2000 mm

Breedte 1300 mm

Hoogte 1820 mm

Gewicht 2000 kg

Draaibank 590

 OPTICA 590

 OPTIMAX 590

 OPTIMAX PLUS 590

Bed, support 1 Afstand tussen de centers 1100 / 1800 mm

2 Diameter over het bed 583 mm

3 Diameter over de slede 300 mm

4 Support X verplaatsing 255 mm

5 Z as verplaatsing 950 / 1710 mm

6 Bed breedte 440 mm

Spindel 7 Spindelneus, toerental A2-8, 2500 rpm

8 Diameter klauwplaat 250 mm

9 Spindel doorlaat 80 mm

Losse kop 10 Pinole diameter en conus 100 mm, CM5

11 Pinole verplaatsing 295 mm

Gereedschaphouder 12 Gereedschaphouder, afmeting Multifix C, 25 x 25 mm

Algehele afmetingen Lengte 2860 / 3620 mm

Breedte 1400 mm

Hoogte 1830 mm

Gewicht 2500 / 2800 kg
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Afbeeldingen en foto’s zijn niet bindend. Technische specificatieskunnen afwijken, afhankelijk van model en gekozen opties. De fabricanthoudt zich het rech voor wijzigingen uit te voeren.



Draaibank 660/720

Spindel en bed VDI 40 8-voudige turret  Aangedreven gereedschap 

 OPTICA 660

 OPTIMAX 720

 OPTIMAX PLUS 660

Modèle 660 720

Bed, support 1 Afstand tussen de centers 2000/3000/4000/6000 mm

2 Diameter over het bed 660 mm 720 mm

3 Diameter over de slede 370 mm 450 mm

4 Support X verplaatsing 350 mm 410 mm

5 Z as verplaatsing 1980/2980/3980/5980 mm

6 Bed breedte 440 mm

Spindel 7 Spindelneus, toerental D1-8, 2500 rpm

8 Diameter klauwplaat 315 mm

9 Spindel doorlaat 105 mm

Losse kop 10 Pinole diameter en conus 100 mm, CM5

11 Pinole verplaatsing 200 mm

Gereedschaphouder 12 Gereedschaphouder, afmeting Multifix C, 25 x 25 mm

Algehele 
afmetingen

Lengte 4000 à 8000 mm*

Breedte 2100 mm

Hoogte 2012 mm

Gewicht 4500 à 8500 kg*

*Afhankelijk van afstand tussen de centers

Draaibank 830/1100

VDI 50 8-voudige turret en aangedreven gereedschapVaste bril Y as, met aangedreven gereedschap 

 OPTICA 830

 OPTIMAX 1 100

 OPTIMAX PLUS 830

Modèle 830 1100

Bed, support 1 Afstand tussen de centers 2000 / 3000 / 4000 / 6000 / 8000 / 10000 mm

2 Diameter over het bed 830 mm 1100 mm

3 Diameter over de slede 500 mm 790 mm

4 Support X verplaatsing 505 mm 610 mm

5 Z as verplaatsing 1980 / 2980 / 3980 / 5980 / 7980 / 9980 mm

6 Bed breedte 650 mm

Spindel 7 Spindelneus, toerental D1-11 D1-11

Snelheid 1800 rpm 1200 rpm

8 Diameter klauwplaat 400 mm

9 Spindel doorlaat 140 mm

Losse kop 10 Pinole diameter en conus 125 mm, MT 6

11 Pinole verplaatsing 200 mm

Gereedschaphouder 12 Gereedschaphouder, afmeting Multifix D1, 32 mm

Algehele afmetingen Lengte 4000 to 125000 mm*

Breedte 3110 mm

Hoogte 2400 mm

Gewicht 7500 to 14000 kg*

*Afhankelijk van afstand tussen de centers
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Afbeeldingen en foto’s zijn niet bindend. Technische specificatieskunnen afwijken, afhankelijk van model en gekozen opties. De fabricanthoudt zich het rech voor wijzigingen uit te voeren.



Draaibank 1150/1350/1550 Voor het bewerken van grote en zware producten

 OPTIMAX 1550

OPTIMAX bedieningHydraulische losse kop
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Afbeeldingen en foto’s zijn niet bindend. Technische specificatieskunnen afwijken, afhankelijk van model en gekozen opties. De fabricanthoudt zich het rech voor wijzigingen uit te voeren.

Modèle 1150 1350 1550

Bed, support 1 Afstand tussen de centers 2000 to 14000 mm (met 2000 mm oplopend)

2
Diameter over het bed 1150 mm 1350 mm 1550 mm

Diameter over de uitsparing 1310 mm 1510 mm 1710 mm

3 Diameter over de slede 700 mm 900 mm 1100 mm

4 Support X verplaatsing 650 mm 750 mm 775 mm

5 Z as verplaatsing 1900 mm to 13900 mm (met 2000 mm oplopend)*

6 Bed breedte 1020 mm Bed uit een stuk

Spindel 7 Spindelneus, toerental , Snelheid A2 15’’ 900 rpm

8 Diameter klauwplaat 630 mm

9 Spindel doorlaat 140 mm

Losse kop 10 Pinole diameter en conus 200 mm, CM6

11 Pinole verplaatsing 300 mm

Gereedschaphouder 12 Gereedschaphouder, afmeting MULTIFIX D2, 40x40 mm

Algehele 
afmetingen

Lengte 5200 à 17200 mm*

Breedte 3300 mm

Hoogte 2600 mm 2800 mm

Gewicht 17000 à 33000 kg*

*Afhankelijk van afstand tussen de centers


