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TIGER 352 SX evo, halfautomatische elektro-
pneumatische verticale cirkel afkortzaagmachine 
voor het zagen van staal van -45° tot +60° met 
een HSS zaagblad.
- Machine met een door MEP ontwikkelde 
microprocessor voor 1 as van de laatste generatie 
voor halfautomatische zaagmachines.

WERKING: Starten van de machine door de 
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worden uitgevoerd: -de machineklem sluit -de 
zaagmotor start -de zaagsnede wordt gemaakt - 
de motor stopt -de zaagkop gaat omhoog tot de 
ingestelde positie -de klem gaat open.
CYCLUS DOWN UP: werk in halfautomatische 
cyclus, de nieuwe functie DOWN laat de 
zaagbeugel en motor stoppen zodra de 
zaagsnede is gemaakt, klem blijft gesloten, door 
op UP te drukken gaat de zaagbeugel naar de 
start positie en de klem opent.
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ENIGE KENMERKEN:
- Laagspannings polyester toetsenbord met 
thermisch gevormde toetsen welke een 
akoestisch signaal geven bij indrukken.
- Display: 16 karakters op 2 regels voor het 
weergeven van technische parameters zoals: 
+aantal zaagsneden uitgevoerd +zaagtijd 
+ampèremeter +diagnose en oorzaak alarm 
(meer dan 100) weergave.
- Registratie van alarm en gebeurtenissen en de 
mogelijkheid deze weer te geven
- De slag van de zaagkop wordt geprogrammeerd 
via het bedieningspaneel aan de hand van de 
afmeting van het te zagen materiaal.

- Dubbele set tandwielen voor hoog rendement. 
- 4 zaagsnelheden 15/30/45/90 omw/min. (optie 
30/60/90/180 omw/min).
-Zaagkop geleiding op dubbele lineair geleiding 
met kogelomloopwagens en kogelomloopspillen.
- Coaxiaal cilinder met “bypass” klep voor 
snelverstelling en omvormer voor weergave van 
de zaagkop positie.
- Draaitafel op centrale pen met axiaal lager voor 
hoge nauwkeurigheid op de ingestelde hoek.
- Verticale pneumatische klem
- Stalen onderkast met deur, spanenopvanglade 
en uitneembare koelmiddelbak.
- Elektrische koelmiddelpomp voor smeren en 

koelen van het zaagblad.
- Spanenborstel voor het reinigen van het 
zaagblad.
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- Instelbare lengte aanslag met mm verdeling 
voor zaagsneden van gelijke lengte.
- Voorbereid voor de montage van een 
microdoseersysteem (optie) samen met de 
standaard traditionele koeling
- Bedieningssleutels, handleiding onderdelenlijst
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