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TIGER 402 CNC HR 4.0 volautomatische 
elektromechanische verticale cirkelzaagmachine 
met een HSS zaagblad, met halfautomatische 
functie voor zaagsneden van -45º tot +60º.
- CNC machine met MEP 40 besturing speciaal 
ontworpen voor volautomatische machines, 
voor het uitvoeren tot 300 zaagprogramma’s op 
dezelfde staf of materiaal in het magazijn CB6001 
(optie) elke met een eigen lengte en aantal.
- CB6001 voor hoge productie van rond, vierkant 
en rechthoekig tot de maximale zaag afmetingen 
zoals in de documentatie moet worden besteld 
gelijktijdig met de machine.
- De TIGER 402 CNC HR 4.0 is volledig omkast 
voor veiligheid van de bediener.  (gedurende 
werkcyclus, toegang tot de zaagruimte is 
geblokkeerd door openen met een timer)
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TIGER 402 CNC HR 4.0 1000 260
900 275

1000 260
900 275

TIGER 402 CNC HR 4.0 + CB 6001

MAX mm MAX mm

TIGER 402 CNC HR 4.0 (RB + 45°- 0°- 45°     )
TIGER 402 CNC HR 4.0 (RB + 45°- 0°- 45°     ) + CB 6001

CB 6001

A A LL

ENIGE KENMERKEN:
- 8” aanraakscherm met bedienings interface 
en drukknoppen voor alle functies van de 
zaagmachine, simpele en uitgerust met zelf 
lerende functie welke een betrouwbaar gebruik 
en controle van alle zaagparameters in real-time 
garandeert.
- Bedieningspaneel met laagspanning. Polyester 
membraam toetsenbord met thermisch 
gevormde toetsen die een akoestisch signaal 
geven bij indrukken
- Slag van de zaagkop op het bedieningspaneel in 
te stellen aan de hand van de afmeting van het te 
zagen materiaal.
- Verplaatsing van de zaagkop op dubbele lineair 

geleiding met kogelomloopwagens 
- Zakken van de zaagkop door pneumatische 
cilinder met coaxiale hydraulische rem voor 
maximale zaag stabiliteit.
- Stress controle systeem
- Overbrenging met trapezium poelies en riemen.
- Zaagbladrotatie door 2 snelheden motor 
1400/2800 omw/min
- Automatische koeling als het zaagblad in 
werking is.
- Draaitafel op pen met voorgespannen conische 
lagers voor grote nauwkeurigheid.
- Aanvoerslag van 1000mm door kogelomloopspil 
en stappenmotor met zijdelingse beweging voor 
de invoer van vervormd materiaal. 

sfrido
corsa

alimentatore 

- Spanenafvoer voorbereid voor de montage van 
een spanenzuiger.(optie)
- Pneumatische klemmen. 
- Pneumatische verticale klem.
- Knipperlicht met akoestisch signaal als de cyclus 
stopt.
- Controle en functiesysteem voor in en 
uitgaande elektrische en elektromechanische 
schommelingen
- Machine geschikt voor verplaatsing met 
palletwagen of vorkheftruck
HM zaagblad Ø400 mm
- Bedieningssleutels, handleiding en 
onderdelenlijst




