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SHARK 282 SXI EVO, halfautomatische elektro-
hydraulische bandzaagmachine 
voor zaagsneden van -45° tot +60° welke ook 
handbediend en halfautomatisch-dynamisch 
kan functioneren. Machine met een door MEP 
ontwikkelde microprocessor voor 1 as van 
de laatste generatie voor halfautomatische 
zaagmachines.
- Halfautomatische cyclus: Start de cyclus door 
de relevante drukknop, door volgende stappen 
worden uitgevoerd: 
- De klem sluit en motor start – de zaagbeugel 
daalt voor de zaagsnede – de motor stopt – de 
zaagbeugel keert terug naar de start positie – de 
klem gaat open.
- Halfautomatische/dynamische cyclus, de 
zaagbeugel wordt handmatig boven het materiaal 
gebracht, de halfautomatische cyclus start door 
indrukken van de bedieningshandgreep
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:
- Bedieningspaneel met alle bedieningsknoppen 
centraal gemonteerd op een verplaatsbare arm
- Laagspannings polyester toetsenbord met 
thermisch gevormde toetsen welke een 
akoestisch signaal geven bij indrukken.
- Display voor de volgende meldingen: +Diagnose 
+alarm (oorzaak omschrijving) +input en output 
status +zaagsnede telling +tijd per zaagsnede 
+absorptie van de motor +zaagband spanning  
+zaagband snelheid +numeriek display voor 
positie van de zaagbeugel.
- Bedieningshendel voor handcyclus 24V, IP55 
- Programmeerbaar met diverse zaagcycli.
- Laatste generatie hydraulische unit, hoog 
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- Groot werkoppervlak met draaibare tafel 
gemonteerd op een voorgespannen lager, 
diameter 265mm
- 2 zaagsnelheden (36/72 m/min) of als 
optie een frequentieregelaar voor traploze 
zaagbandsnelheid  (van 15÷100 m/min). 
- De slag van de zaagbeugel wordt 
geprogrammeerd via het bedieningspaneel 
aan de hand van de afmeting van het te zagen 
materiaal.
- Handbediende zaagbandspanning met 
elektronische omvormer met uitlezing op het 
display.
- Stalen onderkast met uitneembare 
koelmiddelbak.
- Elektrische koelmiddelpomp voor koelen en 

smeren van de zaagband.
- Voorbereid voor de montage van een 
microdoseersysteem (optie).
Samen met de standaard Geleverde traditionele 
koelmiddelinrichting.
- Spanenborstel voor het reinigen van de 
zaagband.
- Machine geschikt voor verplaatsing met een 
palletwagen of vorkheftruck.
- Instelbare lengte aanslag voor zaagsneden van 
gelijke lengte.
- Materiaal oplegsteun met rol voor montage van 
een aanvoerrollenbaan.
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materiaal.
- Bedieningssleutels, handleiding en onderdelenlijst
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