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shark
452-1 sxi evo

SHARK 452-1 SXI evo, halfautomatische elektro-
hydraulische bandzaagmachine met zaagband 
4500x34x1,1 mm voor het zagen van buis en 
������	���	$%&'*;&	��	��	&<#
Extreem universele machine voor zaagsneden 
van -60° tot +60°.

ZAAGCYCLUS:
Na het invoeren van het materiaal, 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.
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. 
Voor de bediener te bereiken in elke positie 
inclusief de noodstop. 
- Nieuwste generatie hydraulische unit met hoge 
opbrengst en laag energie gebruik.
- Slag van de zaagbeugel in te stellen op het 
bedieningspaneel aan de hand van de afmeting 
van het te zagen materiaal.
- 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.
- Frequentie geregelde variator voor het traploos 
regelen van de   Zaagbandsnelheid van 15÷100 
m/min.
- Draaitafel met gegraveerde gradenverdeling, 
op een kogellager diameter 280mm, met 
voorgespannen druklager
- Support met rol aan de linkerzijde van de 
tafel verplaatsbaar over een lineair geleiding, 
voor eenvoudige verplaatsing tijdens maximaal 
verstekzagen zonder demontage.
- Hydraulisch werkende snelspan materiaalklem 
op lineair geleiding en slede met roterende 
kogels voor verplaatsing van links naar rechts.

- Handmatig hydraulisch spannen van de 
zaagband met een elektronische omvormer
- Verticale geleider op de voorste verplaatsbare 
zaagbandgeleider Handmatig te verstellen, op 
lineair geleiding met kogelomloopsledes
- Spanenborstel
- Koelmiddelpistool voor reinigen van het 
werkoppervlak
- Onderkast met koelmiddelbak en 
spanenopvanglade
- Machine geschikt voor verplaatsing met een 
palletwagen of heftruck.
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- Bedieningssleutels, handleiding en 
onderdelenlijst
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