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COBRA 352 NC 5.0, volautomatische/ 
halfautomatische Electro pneumatische CNC 
cirkelzaagmachine voor het zagen van aluminium 
en lichtmetaal met een hardmetaal zaagblad
- De machine zaagt van -45° tot +45°, de zaagkop 
kan van 0° tot +45° neigen.
- CNC machine met een MEP 5.0 besturing 
op WINDOWS gebaseerd, door MEP speciaal 
ontwikkelde PLC voor volautomatische 
zaagmachines.

ENIGE KENMERKEN:
- Bedieningskast op verplaatsbaar support zodat 
de bedieningsman in elke positie de machine 
kan bedienen evenals de noodstop.
- 7” aanraakscherm met drukknoppen voor alle 
functies van de zaagmachine. Eenvoudig en 
intuïtief, garandeert een betrouwbaar gebruik en 
controleert alle zaagparameters in real-time 
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- Weergave en registratie van alarm en 
gebeurtenissen deze zijn uit te lezen.
- Aanvoerunit met stappenmotor en 
kogelomloopspil en moer en voorgespannen 
conische lagers. Aanvoerslag 600 mm, oneindig 
repeteerbaar
- Bedieningspaneel met laagspanning, polyester 
toetsenbord met thermisch gevormde toetsen 
welke een akoestisch signaal geven bij indrukken.
- Positioneren van zaagbeugel en aanvoerwagen 
door JOY-STICK
- Automatisch vastleggen van het startpunt van de 

zaagsnede
- Draaitafel gemonteerd op een rollager voor een 
goede en nauwkeurige verstekinstelling.
- Materiaal wordt aan beide zijden geklemd 
met pneumatische klemmen in de langsrichting 
verplaatsbaar.
- Instelbare mechanische aanslagen op -45°, 0º 
en +45º om de zaagkop snel te positioneren
- Beschermkap en spanenbak voorbereid voor de 
montage van een spanenzuiger.
- Automatisch zaagbelasting controle systeem 
- Verticale pneumatische klem

- Inrichting voor het automatisch koelen en 
smeren van het zaagblad alleen als deze draait
- Akoestisch signaal met indicatie lamp wanneer 
de veiligheidskap is gedeactiveerd, voor alarm 
melding en einde cyclus
- Machine wordt geleverd zonder zaagblad
- Voorbereid voor de montage van een 
microdoseersysteem (optie) samen met de 
standaard traditionele koeling
- Bedieningssleutels, handleiding  en 
onderdelenlijst.
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