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COBRA 352 SX EVO, Halfautomatische 
zaagmachine 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.
-  Machine met een door MEP ontwikkelde 
microprocessor voor 1 as van de laatste generatie 
voor halfautomatische zaagmachines.

WERKING: Starten van de machine door de 
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worden uitgevoerd: -de machineklemmen sluit 
en de zaagmotor start -de zaagsnede wordt 
gemaakt -de motor stopt -de zaagkop gaat 
omhoog tot de ingestelde positie -de klemmen 
gaan open.
CYCLUS DOWN UP: werk in halfautomatische 
cyclus, de nieuwe functie DOWN laat de 
zaagbeugel en motor stoppen zodra de 
zaagsnede is gemaakt, klemmen blijven gesloten, 
door op UP te drukken gaat de zaagbeugel naar 
de start positie en de klemmen gaan open.
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 ENIGE KENMERKEN:
- Display: 16 karakters op 2 regels voor het 
weergeven van technische parameters zoals: 
+aantal zaagsneden uitgevoerd +zaagtijd 
+ampèremeter +diagnose en oorzaak alarm 
(meer dan 100) weergave.
- Registratie van alarm en gebeurtenissen en de 
mogelijkheid deze weer te geven
- Bedieningspaneel met laagspanning, polyester 
toetsenbord met thermisch gevormde toetsen 
welke een akoestisch signaal geven bij indrukken. 

- De slag van de zaagkop wordt geprogrammeerd 
via het bedieningspaneel aan de hand van de 
afmeting van het te zagen materiaal.
- Draaitafel gemonteerd op een rollager voor een 
goede en nauwkeurige verstekinstelling.
- De machine is voorzien van twee 
materiaalklemmen, die vrij in de langs richting 
kunnen worden verplaatst.
- Instelbare mechanische aanslagen op -45º,0° 
en +45º om de zaagkop snel te positioneren.
- Beschermkap voorbereid voor de montage van 

een spanenzuiger. 
- Inrichting voor het automatisch koelen en 
smeren van het zaagblad alleen als deze draait
- Instelbare lengte aanslag voor zaagsneden van 
gelijke lengte.
- 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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