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SHARK 652 SXI H 5.0, halfautomatische elektro-
hydraulische dubbelkoloms bandzaagmachine 
met zaagband 6700x41x1,3 mm voor het zagen 
van buis en profiel tot 650x450 mm op 0°. 
Geschikt voor verstek zaagsneden van +60° tot 
-60°.
De machine is te leveren in twee uitvoeringen, 
beide uitgevoerd met een eenvoudig 
aanraakscherm en de laatste generatie MEP 
besturing exclusief ontworpen voor alle MEP 
zaagmachines.
- HANDMATIG POSITIONEREN (handbediende 
verstek instelling van de zaagbeugel met 
handgreep en hydraulische blokkering, de hoek 
wordt digitaal weer gegeven.
- AUTOMATISCH POSTITIONEREN (programmeren 
van de hoek op het bedieningspaneel en 
hydraulische blokkering)
Bij de AUTOMATISCHE POSITIONERING wordt 
de zaaghoek ingesteld met ketting en tandwiel 
overbrenging, 2 cycli zijn beschikbaar
A) AUTOMATISCHE CYCLUS voor zaagsneden met 
1 hoek
B) AUTOMATISCHE CYCLUS voor zaagsneden 
met 2 hoeken geprogrammeerd om na elkaar 
te zagen
Om de hoek instelling te vereenvoudigen kunnen 
beide uitvoeringen A en B worden uitgevoerd 
met hydraulische opdrukrollen ( voor de aan 
en afvoer zijde) Dit voorkomt schuren van het 
materiaal op de zaagtafel bij verstekinstelling 
(optie)

Accessori da PAG 25  -  n° 01 - 02 - 03 - 04 - 29 - 36 - 37



CCS

16

sh
ar

k 
65

2 
sx

i H
 5

.0

T1 T1

ENIGE KENMERKEN:
- Gietijzeren structuur voor absorberen van 
trillingen, een hoge zaagstabiliteit en lange 
levensduur van de zaagband.
- Krachtige 9,5 kW (15pk) motor met inverter 
voor traploze zaagbandsnelheden van 15 tot 150 
m/min.
- Krachtige koelmiddelstroom voor het reinigen 
van het zaagoppervlak en wegspoelen van de 
spanen.
- Laser en machineverlichting voor nauwkeurig 
positioneren voor schoonzagen en niet standaard 
zaagsneden.
- Verplaatsing van de zaagbeugel door dubbele 
hydraulische cilinders en op lineair geleidingen 
met kogelomloopsledes. ( Zaagbeugel 
onder een hoek van 3° voor betere spanen 
afvoer bij horizontale vlakken.)
- Zelfinstellende voedingsdruk door middel van 
een servoklep gemonteerd op de hydraulische 
cilinder.
- Hydraulische unit van de nieuwste generatie 
voor hoog rendement en laag energieverbruik. 

- 7“ aanraakscherm voor weergave van: 
Systeemdiagnose, alarmmelding en oorzaak, 
input- en output status, stuksteller, tijd benodigd 
voor de zaagsnede, absorptie van de zaagmotor, 
zaagbandspanning, zaagsnelheid, numerieke 
weergave van de zaagbeugel positie.
- Twee hydraulische klemmen voor het aan beide 
zijden klemmen van het materiaal, en verticale 
hydraulische klem.
- Automatische verplaatsing van de voorste 
zaagband geleider aan de hand van de 
afmetingen van het te zagen materiaal.
- Instelbare stalen zaaggeleide blokken met WIDA 
platen en groot kogellager.
- Servo systeem voor loopwiel voor 
zaagbandwissel (2250 kg)
- Drie koelmiddelpompen voor hoog rendement 
120 l/min voor koelen en smeren van de 
zaagband en het verwijderen van de spanen van 
het werkoppervlak.
- Aangedreven spanenborstel
- Aangedreven spanentransporteur(optie)
- Machine kan worden verplaatst met een 
heftruck of hijskraan.
- Inclusief BI-Metaal bandzaag
- Bedieningssleutels, handleiding en 
onderdelenlijst




