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SHARK 230 NC HS 5.0, elektro hydraulische 
volautomatische dubbelkoloms 
bandzaagmachine voor zaagsneden op 0° 
��	������	��	"�����������	"��	������	=>?	��	
legeringen met een reststuklengte van 70 mm dat 
niet meer automatisch kan worden ingevoerd.
- Zaagt afmetingen tot 230x230 mm en kan ook 
halfautomatisch functioneren.
- CNC machine met aansturing van 2 assen om 
uit dezelfde staf 1000 verschillende stukken te 
zagen elk met een eigen lengte en stuk aantal.
- CNC machine met een MEP 5.0 besturing met 
7” aanraakscherm op WINDOWS gebaseerd, 
door MEP ontwikkelde PLC voor volautomatische 
zaagmachines.
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ANDERE KENMERKEN:
- 7” aanraakscherm met drukknoppen voor alle 
functies van de zaagmachine. Eenvoudig en 
intuïtief, garandeert een betrouwbaar gebruik en 
controleert alle zaagparameters in real-time
- Veldbus communicatie systeem met dubbele 
microprocessor met serieel aansluiting.
- Gietijzeren structuur G25, ter voorkoming van 
trillingen en een betere stabiliteit en langere 
levensduur van de zaagband.
- Ergonomische aan de voorzijde van de machine 
gemonteerde bedieningskast met overzicht van 
alle machinefuncties en programmering.
- Elektronische AC inverter voor traploze 
bandsnelheid van15÷100 m/min.
- Automatisch vastleggen van het startpunt van de 
zaagsnede
- Zaagbeugel beweging op lineair geleiding met 
kogelomloopspillen en kogelomloopwagens.
- Positioneren van de zaagbeugel en 
aanvoerwagen met JOY-STICK.
- Automatisch zaagbelasting controle systeem, 

servoklep gemonteerd op cilinder.
- Handbediende zaagbandspanning met LED 
uitlezing op bedieningspaneel
- Hydraulische unit voor zaagbeugel verplaatsing, 
en de aanvoer-en machineklem. Variabele 
klemdrukregeling.
- Aanvoerlengte in 1 slag 500 mm, met 
stappenmotor en kogelomloopspil
-  Aanvoerklem met zijdelingse beweging voor de 
invoer van vervormd materiaal.
- Automatisch terugtrekken van de achterste bek 
van de aanvoerklem (optie) voor het invoeren 
van enorm vervormd materiaal.
- Aandrijfwiel voorzien van klembus voor stevige 
klemming en axiale verstelling
- Verstelbare stalen zaagbandgeleide blokken 
met hardmetalen inlegplaten en koelmiddel 
kranen voor traditionele koeling, voorbereid voor 
microdoseersysteem (OPTIE)
- Automatisch instelbare voorste 
zaagbandgeleider aan de hand van de 
afmetingen van het te zagen materiaal.

- 2 Verticale rollen voor invoer van het materiaal
- Instelbare geleiding voor het gezaagde product
- Zaagband rotatie controle met stop in real time 
ingeval van blokkade.
- Gesloten stalen omkasting met koelmiddeltank 
en spanenlade, welke kan worden vervangen 
door een spanentransporteur (optie)
- Spanenborstel door loopwiel aangedreven
- Signaallamp en akoestisch signaal voor 
machinestop
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- Bedieningssleutels, handleiding en 
onderdelenlijst
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