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SHARK 331 NC 5.0 spider, elektro-hydraulische 
volautomatische bandzaagmachine die 
ook halfautomatisch kan functioneren voor 
zaagsneden van 0° tot +60°.
Compacte machine
CNC machine met een MEP 5.0 besturing op 
WINDOWS gebaseerd, door MEP speciaal 
ontwikkelde PLC voor volautomatische 
zaagmachines.

ENIGE KENMERKEN:
- 7” aanraakscherm bedienings interface 
en drukknoppen voor alle functies van de 
zaagmachine. Eenvoudig en intuïtief, garandeert 
een betrouwbaar gebruik en controleert alle 
zaagparameters in real-time 
- Bedieningspaneel op een hangend 
verplaatsbaar support vanaf alle posities 
bedienbaar inclusief noodstop.
- Weergave en registratie van alarm en 
gebeurtenissen en de mogelijkheid om deze uit 
te lezen.
- Elektronische inverter voor traploze 
bandsnelheid van15÷100 m/min.
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- Laatste generatie hydraulische unit, hoog 
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- Aanvoerunit met stappenmotor en 
kogelomloopspil en moer en voorgespannen 
conische lagers. Aanvoerlengte in 1 slag 600 mm, 
oneindig herhaalbaar. 
- Beschermkap over de aanvoerunit met 
eindschakelaar machine stopt bij open
- Positioneren van zaagbeugel en aanvoerwagen 
door JOY-STICK
- Automatisch vastleggen van het startpunt van 
de zaagsnede
- Elektronische omvormer voor weergave van de 
zaagbandspanning.

- Automatisch zaagbelasting controle systeem, 
servoklep direct gemonteerd op de cilinder 
- Continu controle van de zaagband rotatie, 
de machine stopt bij gebroken of vastgelopen 
zaagband
- Instelbare rollen voor mechanisch bundelzagen 
in 1 laag
- Afvoergeleider voor gezaagde stukken
- Koelmiddeltank in de voet van de machine met 
dubbele koelmiddelpomp voor het koelen van 
de band. De spanenopvanglade kan worden 
vervangen door een spanentransporteur
- Voorbereid voor de montage van een 
microdoseersysteem (optie). Samen met de 

traditionele koeling. (optie)
- Extra voetpedaalbediening met noodstop 
- Spanenborstel voor het reinigen van de 
zaagband
- Knipperlicht met akoestisch signaal voor alarm 
melding en einde cyclus
- Machine geschikt voor verplaatsing met een 
palletwagen of vorkheftruck.
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materiaal.
- Bedieningssleutels, handleiding en 
onderdelenlijst
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