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TIGER 372 CNC LR 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.
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TIGER 372 CNC LR 4.0 1000 170
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TIGER 372 CNC LR 4.0 + CB 6001

MAX mm MAX mm

TIGER 372 CNC LR 4.0 (RB + 45°- 0°- 45°      )
TIGER 372 CNC LR 4.0 (RB + 45°- 0°- 45°      ) + CB 6001

CB 6001
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ENIGE KENMERKEN:
- Bedieningspaneel met laagspanning. Polyester 
membraam toetsenbord met thermisch 
gevormde toetsen die een akoestisch signaal 
geven bij indrukken
- 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.
- Slag van de zaagkop op het bedieningspaneel in 
te stellen aan de hand van de afmeting van het te 
zagen materiaal.
- 3 traps overbrenging om stabiliteit, 
nauwkeurigheid en zaagprestaties te garanderen.
- Volledige machine afscherming voor 3 
fundamentele zaken:

+Veiligheid van de bediener (gedurende 
werkcyclus, toegang tot de zaagruimte is 
geblokkeerd door openen met een timer) 
+ Geluidsdichtheid + mogelijkheid om te 
produceren met veel koelvloeistof (120 L/min) 
voor koelen van het zaagblad en verwijderen van 
de spanen dit geeft een langere standtijd van het 
zaagblad
- Verplaatsing van de zaagkop op dubbele lineair 
geleiding met kogelomloopwagens
- Zakken van de zaagkop door 
elektromechanische cilinder voor maximale 
stabiliteit en automatisch vergelijk met de 
ingestelde zaagparameters in realtime.
- Zaagbladrotatie door 1 snelheid motor met 
elektronische variator van 15÷150 omw/min voor 
de beste zaag omstandigheden.
- Spanenborstel voor reinigen van het zaagblad

- 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. 
- Pneumatische klem met nastelbare spie.
- Pneumatische verticale klem.
- Speciale klem om het reststuk te reduceren.
- Spanenopvanglade in de onderkast 
welke vervangen kan worden door een 
spanentransporteur.(optie)
- HSS zaagblad Ø350 mm
- Bedieningssleutels, handleiding en 
onderdelenlijst
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