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SHARK 350 NC HS 4.0, elektro hydraulische 
volautomatische dubbelkoloms 
bandzaagmachine voor zaagsneden op 0° voor 
afmetingen tot 350x350 mm. Standaard machine 
eigenschappen:
+Spanentransporteur voor de afvoer van spanen 
links en rechts te monteren
+ Variabele klemdrukregelaar om de klemdruk 
in te stellen.
+2 verticale rollen op de aanvoer om het 
materiaal in lijn te houden
- Numeriek bestuurde CNC MEP 40 besturing 
met RISC 32 bit 200 MHZ interface voor: 
- een GSM kaart voor het versturen van SMS 
berichten naar een mobiele telefoon bij alarm 
melding bij onbemand zagen
- Aansluiting op een ETHERNET netwerk voor 
service op afstand
- software updates per e-mail of op USB, SD of 
MMC kaart direct in de besturing
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- Kies in de bibliotheek (door de gebruiker 
uit te breiden) de geometrie en hardheid de 
te gebruiken zaagband en de besturing stelt 
automatisch de zaagvoeding en zaagsnelheid in.
- Indien uitgevoerd met sensoren (optie) 
om het begin en het einde van het materiaal 
te detecteren en zodoende het reststuk te 
optimaliseren, hiervoor heeft de besturing van 
de machine de mogelijkheid 3 cycli te activeren:
1.Progressieve aanvoer cyclus: 
Deze zaagt progressief alle lengtes in 1 
aanvoerslag (600 mm) zodat de zaagtijd wordt 
verkort.
2.Aanvoer reststuk cyclus:
Het reststuk wat niet meer automatisch kan 
worden ingevoerd, wordt gedetecteerd door de 
sensoren en daarna ingevoerd
3.Zaagcyclus herstel reststuk:
Deze cyclus zaag materiaal aan de voorzijde 
en achterzijde om te voorkomen dat de laatst 
geprogrammeerde zaagsnede niet zuiver is. De 
besturing maakt het mogelijk om het reststuk te 
zagen en het goede stuk te klemmen.
- Zaagcyclus schoonzagen
De aanvoer trekt het materiaal terug zodra 
de zaagsnede is beëindigd, dit elimineert 

krassen op het materiaal veroorzaakt door de 
zaagband in de teruggaande beweging 
-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
- De slag van de beugel in te stellen op 
bedieningspaneel aan de hand van de afmeting 
van het te zagen materiaal.
- CNC machine, geheugen voor 300 programma’s 
elk met eigen lengte en aantal.
- Gietijzeren structuur voor absorptie van 
trillingen en lange levensduur van de zaagband.
- Zaagbeugel verplaatsing door koolborstelvrije 
motor en kogelomloopspil diameter van 40 mm 
met moer, 
voor maximale stabiliteit gedurende de 
zaagcyclus en aansturing en controle van de 
ingegeven zaagparameters in real-time.
- Hydraulisch POWER PACK voor zaagbeugel, 
aanvoer en klemmen.
- Traploze zaagband snelheid 15÷115 m/min 
door vector frequentieregelaar.
- Materiaalaanvoer door kogelomloopspil met 

stappen motor slag 600mm
- Minimale reststuk lengte 120 mm in 
volautomatische cyclus.( optie reststukklem voor 
reststuk van 25 mm) 
-  Zelf richtende materiaalklem voor invoer van 
vervormd materiaal.
- Aandrijfwiel geklemd door conische bus welke 
axiale beweging toelaat maar sterke klemming 
garandeert.
- Software voor controle, correctie en instellen 
in real time: zaagvoeding, zaagbelasting en 
zaagbandspanning van de ingestelde waarden.
- Laagspanning bedieningspaneel op een 
scharnierende arm voor veilige bediening vanuit 
elke positie zonder het zicht te verliezen op het 
werkoppervlak.
- Verplaatsbare stalen zaagbandgeleidingen 
met lager en hardmetalen platen, 
koelmiddelsproeiers en voorbereid voor 
microdoseersysteem (optie)
- Loopwiel verplaatsing via toetsenbord voor 
eenvoudige zaagband wissel.
- Automatische verplaatsing van de voorste 
zaagband geleider aan de hand van de afmeting 
van het materiaal.
- Laser en werklamp voor positioneren van het 

materiaal bij schoonzagen en niet standaard 
zaagsneden.
- Elektro mechanisch servo systeem voor 
dynamisch spannen van de zaagband
- Zaagband deflectiesysteem (optie)
- Koelmiddeltank geïntegreerd in de voet.
- 2 koelmiddelpompen voor hoge opbrengst 120 
l/min voor koelen van de band en wegspoelen 
van de spanen en langere levensduur van de 
zaagband.
- Koelmiddelpistool voor reinigen van het 
werkoppervlak.
- Knipperlicht met akoestisch signaal voor 
machine stops.
- Machine voorbereid voor de verplaatsing met 
pompwagen of heftruck.
- BI Metaal zaagband.
- Bedieningssleutels, handleiding en 
onderdelenlijst 




