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Declaração da missão
NA TIGERSTOP, ACREDITAMOS QUE A ESPERANÇA É UM TRABALHO
Um trabalho oferece propósito às pessoas. Oferece dignidade às pessoas e um motivo para
acordar de manhã. Oferece significado.
Trabalhos permitem que as pessoas tenham recursos básicos e, principalmente, uma educação.
Um trabalho significa renda e a capacidade de sustentar a si e a família, o que cria orgulho e um
sentimento de esperança para o futuro.
A TigerStop acredita no crescimento e na proteção de trabalhos de fabricação em todo o mundo.
Porque um setor de fabricação próspero cria comunidades prósperas.
Por que fabricar? Porque cada trabalho de fabricação cria de três a cinco postos de trabalho locais.
Esse fenômeno da fabricação é chamado “Efeito multiplicador da fabricação”.
“Como a fabricação tem tantos vínculos substanciais com tantos outros setores da economia,
sua produção estimula mais atividades econômicas em toda a sociedade do que qualquer outro
setor...” –Industry Week
É por isso que a nossa missão é ajudar os fabricantes a manter os trabalhos em suas comunidades
locais, o que, por sua vez, permite competir no mercado global.
Além de criar postos de trabalho na indústria, a TigerStop acredita na sustentabilidade. Por
sustentabilidade, queremos dizer produzir o que consumimos onde consumimos. Isso é bom para
as economias locais e o ambiente que todos compartilhamos.
A TigerStop acredita em condições equitativas para todos os fabricantes e suas comunidades.
Acreditamos que todas as pessoas devem ter a oportunidade de ter um trabalho e uma
vida significativa.

A TigerStop foi fundada em 1994 em uma garagem por um casal ambicioso que queria ajudar
fabricantes como eles a reduzir o desperdício, medir material com mais precisão e, essencialmente,
produzir artigos de alta qualidade com mais eficiência.
Desde então, a TigerStop se tornou líder global em sistemas automatizados de trava/medição e
empurrador com os nomes de marca TigerStop e SawGear. Sediada em Washington, nos EUA,
a TigerStop é uma fabricante norte-americana com uma segunda instalação de fabricação e
distribuição na Europa, uma rede de distribuição em seis continentes e suporte ao produto em
cinco idiomas.
Mais de 40.000 máquinas da marca TigerStop automatizam o corte, a furação, a perfuração e
a usinagem de madeira, metal, plástico e compósitos em uma variedade de indústrias em todo o
mundo – e esse número continua a crescer. Na TigerStop, temos: Rapidez e precisão… Sempre®
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TigerSPC
TigerSPC é um conjunto de pinças de controle de processo
estatístico projetado para fazer medições de controle de
qualidade de até 6 metros de comprimento.
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Rapidez e precisão

Pinças de controle de processo estatístico
TigerSPC pode ser equipado com uma seleção de acessórios padrão e personalizados, permitindo que seja
configurado especificamente para o seu conjunto de medições essenciais de controle de qualidade.
Acessórios
Com uma variedade de grampos de encaixe,
incluindo grampos de meia-esquadria, grampos
de meia volta Mullion/Muntin e acessório de bloco
móvel, é possível mudar de furos para meiaesquadria para medições gerais em segundos,
sem perder a calibragem. Todos os grampos e
equipamentos TigerSPC são usinados para garantir
o mesmo ponto zero, portanto não é necessária uma
nova calibragem para configurações diferentes.
Atualização do TigerSPC
O sistema é fornecido pronto para atualização com
um transceptor LAN que pode enviar dados para
aplicativos de controle de processo estatístico.

0,008 POL. 20 PÉS

+/-

Precisão repetível
(0,2 mm)

Comprimento
operacional máximo
(6 m)

2 AA BATERIAS
Requisitos de força

Recursos
• Equipado com grampos de alta precisão
que podem ser trocados sem a necessidade
de calibragem.
• Medições em polegadas fracionárias, polegadas
decimais e métricas.
• Comprimentos operacionais de 0 a 20 pés.
• Construção em alumínio anodizado 6061-T6.

CONFIGURE UM TIGERSPC EM 3 ETAPAS FÁCEIS.
Crie o seu acessando:
www.configurator.tigerstop.com
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Escolha suas mesas.
• 14,4 pol. (365 mm)
• 24 pol. (610 mm)

Escolha o seu software.
TigerSPC é fornecido com um
controlador padrão pronto para
atualização com um transceptor
LAN que pode enviar dados
para aplicativos de controle
de processo estatístico,
se necessário.

Acessório de bloco móvel
O acessório de bloco móvel mede de um
centro ao outro. Também gira e permite
conectar outros acessórios de grampo sem
perder o ponto de referência.

CONJUNTO DE GRAMPO PLANO

CONJUNTO DE GRAMPO DE
MEIA VOLTA

CONJUNTO DE GRAMPO DE
MEIA-ESQUADRIA

Saiba mais: www.tigerstop.com
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TigerFence
TigerFence oferece velocidade, precisão e produtividade à sua serra
de mesa. Adiciona automação que pode ser controlada de um lado da
guia e tem uma precisão repetível de +/- 0,003 polegadas (0,07 mm).
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Rapidez e precisão

Guia de alinhamento totalmente automatizada
para a sua serra de mesa
Andar pela serra da mesa deslizante para ajustar uma guia manual pode ser apenas um pequeno inconveniente, mas
ao longo da vida útil da serra, isso resulta em desperdício de tempo e dinheiro.
Não precisa mais configurar
TigerFence move na dimensão desejada ao
pressionar um simples botão. Não é mais
necessário caminhar para ajustar uma guia
manual, medir e marcar material e desperdiçar
preciosas horas de trabalho.
Adaptável
Se precisar de mais produção, não compre uma
serra nova. Turbine sua serra de mesa existente
com o TigerFence! O TigerFence pode ser
acoplado facilmente a praticamente qualquer
serra de mesa.
Treinamento fácil
É possível treinar um operador não qualificado
para usar o TigerFence para posicionar material
com precisão em menos de 10 minutos.

0,003 POL. 70 POL.

+/-+/-

Precisão repetível
(0,07 mm)
(0,2 mm)

Comprimento
operacional máximo
(1,77 m)

TRAVA APENAS
Capacidade de empuxo

Rapidez e precisão… Sempre
TigerFence é projetado com rolamentos lineares
de precisão, garantindo sempre uma posição
rígida e totalmente correta. TigerFence tem
uma precisão repetível de +/- 0,003 polegadas
(0,07 mm) para que as peças de hoje tenham o
mesmo tamanho das próximas peças.
Dois tamanhos
TigerFence é fornecido em um tamanho padrão
com um comprimento operacional de 51 pol. e
um comprimento total de 62 pol. TigerFence
Extra é fornecido em um comprimento
operacional de 70 pol. e um comprimento total
de 82 pol.
Recursos e atualizações
• Modo deslocamento
• Alerta de zona segura quando a guia está
perto da lâmina
• Modo calculadora
• Função predefinida
• Polegadas fracionárias, decimais e métricas
• Interface da lista de peças
• Inclui controlador padrão que pode ser atualizado
para um controlador TigerTouch
• Atualização para o software Dynamic Optimization™
• Atualização para o software de download de lista de
corte TigerLink 6
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Escolha suas ferramentas

SERRA DE MESA

SERRA DE MESA DESLIZANTE

Guia com rapidez e precisão

Escolha o seu software

DYNAMIC OPTIMIZATION™

Crie o seu acessando:
www.configurator.tigerstop.com

Saiba mais: www.tigerstop.com
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SawGear
SawGear é uma trava automatizada simples e intuitiva que
pode ser instalada facilmente à sua serra, furadeira ou furador
existente. Não será mais necessário usar fitas métricas e guias
manuais. Produza mais peças com maior precisão hoje mesmo.
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Rapidez e precisão
Automação rápida e precisa para
oficinas de todos os tamanhos
Adicione um SawGear à sua máquina-ferramenta nova ou existente. Digite a medida desejada, coloque o material e
pressione Iniciar. Diga adeus à sua fita métrica. É simples assim.
Configuração rápida
Elimine “medir duas vezes, cortar uma vez”.
Elimine fitas métricas, blocos de trava manual e
braçadeiras do processo de fabricação.
100% de precisão
As peças que cortar hoje serão tão precisas
quanto as que cortar na próxima semana, no
próximo mês e no próximo ano.
Diga adeus ao retrabalho
O controle de qualidade começa com SawGear
da TigerStop.

0,008POL. 20PÉS

+/-

Precisão repetível
(0,2 mm)

Comprimento
operacional máximo
(6 m)

TRAVA APENAS
Capacidade de empuxo

Maior produtividade
Mantenha seus operadores na zona lucrativa:
operando sua serra, furadeira ou furador.
Fácil de operar
É possível treinar um operador não qualificado
para usar o SawGear para posicionar material em
menos de 10 minutos.
Maior rendimento
Os custos de matéria-prima estão aumentando.
Usar o SawGear maximiza os rendimentos e
agrega lucros aos seus resultados financeiros.

CONFIGURE UM SAWGEAR EM 3 ETAPAS FÁCEIS.
Crie o seu acessando:
www.configurator.tigerstop.com
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Escolha suas
ferramentas.
SawGear pode se adaptar
a praticamente qualquer
máquina-ferramenta.

Escolha suas mesas:
• Mesas portáteis
• Sólida
• Rolo de aço
• Rolo de plástico

Escolha seus acessórios.
SawGear pode ser configurado com várias opções
de base de empurrador e opções de controlador.

BASE DE MOLDAGEM DE COROA

BASE DE EMPURRADOR
PADRÃO

Software Crown+MiterPro™
SawGear é fornecido com o software
Crown+MiterPro™ para calcular facilmente
posições para peças com ângulos ou cônicas.
Conclua trabalhos complexos de acabamento
de carpintaria na metade do tempo.

Saiba mais: www.tigerstop.com
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TigerStop
TigerStop® é um empurrador e trava automatizado de
materiais que transformará sua máquina existente em um
ativo de fabricação enxuta. Leve suas operações a um
patamar totalmente novo com o produto que iniciou tudo.
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Rapidez e precisão

Automação rápida e precisa para
oficinas de todos os tamanhos
Adicione um TigerStop à sua máquina-ferramenta nova ou existente. Digite a medida desejada, coloque o material
e pressione Iniciar. Diga adeus à sua fita métrica. É simples assim.
Configuração rápida
Elimine “medir duas vezes, cortar uma vez”.
Elimine fitas métricas, blocos de trava manual
e braçadeiras do processo de fabricação.
100% de precisão
As peças que cortar hoje serão tão precisas
quanto as que cortar na próxima semana,
no próximo mês e no próximo ano. Mais de
40.000 clientes confiam na repetitividade do
TigerStop desde 1994.
Diga adeus ao retrabalho
O controle de qualidade começa com TigerStop.

+/-

0,004 POL. 30 PÉS
Precisão repetível
(0,10 mm)

Comprimento
operacional máximo
(9,1 m)

120 LBS

Capacidade de empuxo com mesa de rolo
(90 lbs com mesa sólida)

Maior produtividade
Mantenha seus operadores na zona lucrativa:
operando sua serra, furadeira ou furador.
Fácil de operar
É possível treinar um operador não qualificado para
usar o TigerStop para empurrar, puxar e posicionar
material em menos de 10 minutos.
Maior rendimento
Os custos de matéria-prima estão aumentando.
Usar um TigerStop, especialmente com o software
Dynamic Optimization™, maximiza os rendimentos.
Isso adiciona lucro aos seus resultados financeiros.

EXISTEM MAIS DE 783.820.800 MANEIRAS DE
CONFIGURAR UM TIGERSTOP. MAS NA
REALIDADE SÃO APENAS 4 ETAPAS.

Crie o seu acessando:
www.configurator.tigerstop.com
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Escolha suas ferramentas.
TigerStop pode se adaptar
a praticamente qualquer
máquina-ferramenta.

Escolha suas mesas.
• Sólida
• Rolo de aço
• Rolo de plástico

Escolha o seu software.
• Backboard Optimization™
• Dynamic Optimization™
• Dynamic Pack Optimization™
• Flooring Optimization™
• TigerSet
• Kit de desenvolvimento de software
de código aberto TigerStopSDK

Escolha seus acessórios.
• Impressão de etiquetas
• Leitura de código de barras
• Acessórios para mesas
• Diversos empurradores
• Kit de interconexão padrão
• Kit de interconexão avançado

GANGSTOP

MINI GANGSTOP

MEDIDOR DE MEIA-ESQUADRIA

AMORTECEDOR DE MOLA

Saiba mais: www.tigerstop.com
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TigerRack
TigerRack™ é uma trava automatizada estilo
engrenagem de cremalheira para empurrar,
puxar ou posicionar material de até 720 libras.
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Rapidez e precisão

Automação rápida e precisa para
oficinas de todos os tamanhos
Adicione um TigerRack à sua máquina-ferramenta nova ou existente. Digite a medida desejada, coloque o material e
pressione Iniciar. Diga adeus à sua fita métrica. É simples assim.
Configuração rápida
Elimine “medir duas vezes, cortar uma vez”.
Elimine fitas métricas, blocos de trava manual e
braçadeiras do processo de fabricação.
Eficiente e confiável
TigerRack oferece precisão, exatidão e velocidade
para suas aplicações de posicionamento industrial.
O sistema de acionamento de engrenagem de
cremalheira de precisão do TigerRack manterá
sua produção em força total. Projetado para
processamento de tubos, barras e materiais mais
pesados de até 720 libras.
Diga adeus ao retrabalho
O controle de qualidade começa com TigerRack.

0,008POL. 108 PÉS

+/-

Precisão repetível
(0,2 mm)

Comprimento
operacional máximo
(32,9 m)

720 LBS

Capacidade de empuxo com mesa de rolo
(541 libras com mesa sólida)

Maior produtividade
Mantenha seus operadores na zona lucrativa:
operando sua serra, furadeira ou furador.
Fácil de operar
É possível treinar um operador não qualificado para
usar o TigerRack para empurrar, puxar e posicionar
material em menos de 10 minutos.
Maior rendimento
Os custos de matéria-prima estão aumentando.
Usar um TigerRack, especialmente com o software
Dynamic Optimization™, maximiza os rendimentos.
Isso adiciona lucro aos seus resultados financeiros.

EXISTEM MAIS DE 783.820.800 MANEIRAS DE CONFIGURAR
UMA MÁQUINA DA MARCA TIGERSTOP.
MAS NA REALIDADE SÃO APENAS 4 ETAPAS.

Crie o seu acessando:
www.configurator.tigerstop.com
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Escolha suas ferramentas.
TigerRack pode se adaptar
a praticamente qualquer
máquina-ferramenta.

Escolha suas mesas:
• Sólida
• Rolo de aço
• Rolo de plástico

Escolha o seu software.
• Backboard Optimization™
• Dynamic Optimization™
• Dynamic Pack Optimization™
• Flooring Optimization™
• TigerSet
• Kit de desenvolvimento de software de código aberto TigerSDK
• Software de download de lista de corte TigerLink 6

Escolha seus acessórios.
• Impressão de etiquetas
• Leitura de código de barras
• Acessórios para mesas
• Diversos empurradores
TigerRack é fornecido com um kit de interconexão
padrão para uma operação semiautomática. Entre
em contato com a TigerStop para saber como pode
automatizar totalmente sua operação com o kit de
interconexão avançada.

GARRA PARA TUBOS E CANOS

EMPURRADOR PADRÃO

FREIO TIGERRACK

CARRO DE MUDANÇA
AUTOMÁTICA

Saiba mais: www.tigerstop.com
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TigerTurbo
TigerTurbo é um empurrador automático de alta
velocidade para o posicionamento preciso de material.
A correia reforçada em aço permite que o TigerTurbo
empurre até 840 libras e opere a até 180 pés por minuto.
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Rapidez e precisão

Alimentador automático de alta velocidade para
posicionamento de material
Adicione um TigerTurbo ao seu equipamento novo ou existente, oferecendo precisão repetível em qualquer aplicação
de empurrar, puxar ou posicionamento.
Precisão de alta velocidade
Definir e redefinir travas manuais é um
processo lento e impreciso. TigerTurbo permite
empurrar materiais pesados de até 840 libras
com rapidez e precisão.
Atualizações
Como a maioria dos produtos TigerStop, o
TigerTurbo é fornecido com atualizações
opcionais. Isso inclui impressão de etiquetas,
controles de tela de toque, software de
distribuição Dynamic Optimization™ para
aumentar o rendimento e muito mais.

+/-

0,008 POL. 42 PÉS
Precisão repetível
(0,2 mm)

Comprimento
operacional máximo
(12,8 m)

840 LBS

Capacidade de empuxo com
mesas de rolo
(381 KG)

Fácil automatização
Com a poderosa plataforma de automação
da TigerStop, você pode automatizar seu
equipamento existente de maneira rápida
e simples. Você decide até onde quer ir.
Processamento manual, semiautomático ou
totalmente automático, o TigerTurbo pode
fazer tudo.
Fácil de aprender
Nem todo mundo pode ler uma fita métrica da
maneira que você pode. Os controles simples
e intuitivos do TigerTurbo permitem que até
mesmo um novato corte como um profissional,
em menos de 10 minutos.

EXISTEM MAIS DE 783.820.800 MANEIRAS DE CONFIGURAR
UMA MÁQUINA DA MARCA TIGERSTOP.
MAS NA REALIDADE SÃO APENAS 4 ETAPAS.

Crie o seu acessando:
www.configurator.tigerstop.com
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Escolha suas ferramentas.
TigerTurbo pode se adaptar a praticamente
qualquer máquina-ferramenta.

Escolha suas mesas:
• Sólida
• Rolo de aço

Suporte
universal

• Rolo de plástico

Esse suporte permite que o
TigerTurbo seja instalado na parte
mais posterior da mesa, maximizando
o espaço de trabalho.

Escolha o seu software.
• Backboard Optimization™
• Dynamic Optimization™
• Dynamic Pack Optimization™
• Flooring Optimization™
• TigerSet
• Kit de desenvolvimento de software
de código aberto TigerStopSDK

REMOÇÃO DE FALHAS COM
LASER

GANGSTOP

AMORTECEDOR DE MOLA

Saiba mais: www.tigerstop.com
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HeavyDuty 2
O HeavyDuty 2 foi projetado e construído para
empurrar, puxar e posicionar materiais pesados de
até 2.100 libras.
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Rapidez e precisão

Alimentador automático para cargas pesadas para
posicionamento de material
Construído para as cargas mais pesadas, este sistema robusto e poderoso pode empurrar, puxar e posicionar até
2.100 libras com precisão repetível, turno após turno.
Velocidade
As atividades de medição e marcação de
material, bem como ajuste de guias manuais em
sua metaleira, serra de fita, furadeira ou outra
máquina-ferramenta podem demorar de 25 a
60 segundos por peça. HeavyDuty 2 reduz o
tempo de configuração para zero segundos.
Precisão
HeavyDuty 2 posiciona o material em +/-0,008
pol. (0,2 mm), oferecendo peças cortadas com
perfeição... Sempre. Retrabalhos caros serão
coisa do passado.
Engrenagem de cremalheira
HeavyDuty 2 usa uma unidade de engrenagem
de cremalheira que oferece uma precisão
repetível de +/-0,008 pol. (0,2 mm), com uma
força de empuxo superior para os trabalhos
mais pesados.

+/-

0,008 POL. 108 PÉS
Precisão repetível
(0,2 mm)

Comprimento
operacional máximo
(32,9 m)

2.100 LBS

Capacidade de empuxo com
mesas de rolo
(381 KG)

Fácil de operar
É possível treinar um operador não qualificado
para usar o HeavyDuty 2 para empurrar, puxar
e posicionar material em menos de 10 minutos.

EXISTEM MAIS DE 783.820.800 MANEIRAS DE CONFIGURAR
UMA MÁQUINA DA MARCA TIGERSTOP.
MAS NA REALIDADE SÃO APENAS 4 ETAPAS.

Crie o seu acessando:
www.configurator.tigerstop.com
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Escolha suas ferramentas.
HeavyDuty 2 pode se adaptar a praticamente
qualquer máquina-ferramenta.

Escolha suas mesas:
• Sólida
• Rolo de aço

Suporte
universal

• Rolo de plástico

Esse suporte permite que o
HeavyDuty 2 seja instalado na
parte mais posterior da mesa,
maximizando o espaço de trabalho.

Escolha o seu software.
• Backboard Optimization™
• Dynamic Optimization™
• Dynamic Pack Optimization™
• Flooring Optimization™
• TigerSet
• Kit de desenvolvimento de software
de código aberto TigerStopSDK

GANGSTOP

AMORTECEDOR DE MOLA

REMOÇÃO DE FALHAS
COM LASER

Saiba mais: www.tigerstop.com
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TigerSaw 1000
TigerSaw 1000™ é a estação de serra de alimentação por
impulso de otimização totalmente automatizada ideal para corte
rápido e preciso de materiais de madeira e plástico. Aumenta o
rendimento, a precisão e a produtividade com o melhor valor do
setor, oferecendo uma qualidade incomparável.
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Rapidez e precisão

Sistema de serra de otimização totalmente automatizado para
madeira e plásticos
Maior rendimento
O software Dynamic Optimization™ é padrão
e determina automaticamente o melhor
rendimento da sua lista de corte. Melhor
rendimento de material economiza dinheiro
e reduz o desperdício. Permite que os
operadores otimizem de maneira ideal, porque
o TigerSaw 1000 faz os cálculos.
Desperdice menos madeira com marcação
de falhas com giz de cera
Os operadores usam um giz de cera UV para
marcar falhas no material. TigerSaw 1000
corta ao redor das falhas e otimiza o material
limpo ao cortar as peças. Ao remover falhas
e otimizar internamente, as oficinas podem
reduzir o custo da madeira e manter a mesma
alta qualidade. Veja sua conta de madeira
reduzir com o TigerSaw 1000.

+/-

0,012 POL. 108 PÉS
Precisão repetível
(0,3 mm)

Comprimento
operacional máximo
(32,9 m)

2.100 LBS

Capacidade de empuxo com
Heavy Duty 2 + mesas de rolo
(952 KG)

Pacotes/lotes de processo
O corte de lotes aumenta drasticamente a
produtividade (por exemplo, cortar dez peças
ao mesmo tempo aumenta a produção em
dez vezes). O envelope de corte ajustável do
TigerSaw 1000 pode acomodar tamanhos de
pacote com envelopes de 6 pol. x 6 pol. a 1
pol. x 16 pol. e o HeavyDuty 2 pode empurrar
cargas de até 2.100 lbs.
Otimização do painel da porta de 5 peças
O processamento de madeira de largura aleatória
para uma colagem perfeita do painel é difícil e
demorado. Ao usar o Dynamic Optimization do
TigerSaw 1000 é possível processar listas de
painéis otimizadas para largura.
Recursos
• Envelope de corte ajustável
• Melhor otimização de materiais da categoria
com Dynamic Optimization™
• Coleta avançada de poeira
• Capacidade de lista de painel e pacote/
lote usando os softwares Dynamic Pack
Optimization™ e Flooring Optimization™
• Otimização do painel da porta de 5 peças
• Empurre até 120 libras com o TigerStop,
840 libras com o TigerTurbo e 2.100 libras
com o HeavyDuty 2
• Software de download de lista de corte
TigerLink 6
• Download de padrões
Opções
• As opções de energia do TigerSaw 1000 são trifásicas 208 V, 230 V e 480 V
• Marcação de falhas com giz de cera
• Fixação pneumática horizontal e vertical automática
• Controle de tela de toque com TigerTouch
• Impressão a jato de tinta ou de etiquetas
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Dynamic
Optimization™

Marcação de falhas
com giz de cera

Dynamic Pack
Optimization™
TigerSaw 1000 - Envelope de corte

TigerSaw 1000 - Envelope de corte

Lâmina de serra de 500 mm

Lâmina de serra de 450 mm

150mm

100mm

6 pol. x 6 pol.
150mm x 150mm

125mm
5 pol. x 10 pol.
125mm x 250 mm
4 pol. x 13 pol.
100mm x 325 mm

75mm

3 pol. x 15 pol.

75mm x 375 mm

50mm

2 pol. x 15,5 pol.

50mm x 385 mm

25mm

1 pol. x 16 pol.
25mm x 400 mm

0mm

0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Largura de corte

*Observação: A lâmina de serra deve ser reposicionada para alcançar cada corte máximo

Altura de corte

Altura de corte
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Saiba mais: www.tigerstop.com
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Largura de corte

*Observação: A lâmina de serra deve ser reposicionada para alcançar cada corte máximo

TigerSaw 2000
TigerSaw 2000™ é a estação de serra de alimentação por impulso
de otimização totalmente automatizada ideal para corte rápido e
preciso de metais não ferrosos. Aumenta o rendimento, a precisão
e a produtividade com o melhor valor do setor, oferecendo uma
qualidade incomparável.
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Rapidez e precisão

Sistema de serra de otimização totalmente automatizado para
metais não ferrosos
Maior rendimento
O software Dynamic Optimization™ é padrão
e determina automaticamente o melhor
rendimento da sua lista de corte. Melhor
rendimento de material economiza dinheiro
e reduz o desperdício. Permite que os
operadores otimizem de maneira ideal, porque
o TigerSaw 2000 faz os cálculos.
Marcação de falhas com giz de cera
Os operadores usam um giz de cera UV para
marcar falhas no material. TigerSaw 2000
corta ao redor das falhas e otimiza o material
limpo ao cortar as peças.
Qualidade de corte incomparável
Ao serrar, calor é gerado nos dentes da
lâmina e depois transmitido por toda a lâmina.
Calor em demasia pode danificar a lâmina e
causar uma qualidade de corte insatisfatória.
O TigerSaw 2000 tem um sistema de névoa
lubrificante patenteado que oferece lubrificação
no ponto de geração de calor para prolongar a
vida útil da lâmina e proporcionar uma melhor
qualidade de corte.

+/-

0,012 POL. 108 PÉS
Precisão repetível
(0,3 mm)

(33 m)

2.100 LBS

Capacidade de empuxo com
Heavy Duty 2 + mesas de rolo
(952 KG)

Pacotes/lotes de processo
O corte de lotes aumenta drasticamente a
produtividade (por exemplo, cortar dez peças
ao mesmo tempo aumenta a produção em
dez vezes). O envelope de corte ajustável do
TigerSaw 2000 pode acomodar tamanhos
de pacote com envelopes de 6 pol. x 6 pol. a
1 pol. x 16 pol. e o HeavyDuty 2 pode empurrar
cargas de até 2.100 lbs.
Recursos
• Spray Mist Coolant System™ líder do setor
• Envelope de corte ajustável
• Melhor otimização de materiais da categoria
com Dynamic Optimization™
• Coleta avançada de poeira
• Capacidade de lista de pacote/lote usando
Dynamic Pack Optimization™
• Empurre até 120 libras com o TigerStop,
840 libras com o TigerTurbo e 2.100 libras
com o HeavyDuty 2
• Software de download de lista de corte
TigerLink 6
• Download de padrões
Opções
•
•
•
•
•
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Comprimento
operacional máximo

As opções de energia do TigerSaw 2000 são trifásicas 208 V, 230 V e 480 V
Marcação de falhas com giz de cera
Fixação pneumática horizontal e vertical automática
Controle de tela de toque com TigerTouch
Impressão a jato de tinta ou de etiquetas

Dynamic
Optimization™

Dynamic Pack
Optimization™

TigerSaw 2000 - Envelope de corte

TigerSaw 2000 - Envelope de corte

Lâmina de serra de 500 mm

Lâmina de serra de 450 mm

150mm

100mm

6 pol. x 6 pol.
150mm x 150mm

125mm
5 pol. x 10 pol.
125mm x 250 mm

Altura de corte

Altura de corte

125mm

4 pol. x 13 pol.
100mm x 325 mm

75mm

3 pol. x 15 pol.

75mm x 375 mm

50mm

2 pol. x 15.5 pol.
50mm x 385 mm

25mm

100mm

5 pol. x 6 pol.
125mm x 150 mm
4 pol. x 10 pol.
100mm x 250 mm

75mm

3 pol. x 12 pol.

75mm x 300 mm

50mm

2 pol. x 14 pol.

50mm x 250 mm

25mm

1 pol. x 16 pol.

1 pol. x 15 pol.

25mm x 400 mm

0mm
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Largura de corte

*Observação: A lâmina de serra deve ser reposicionada para alcançar cada corte máximo
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Largura de corte

*Observação: A lâmina de serra deve ser reposicionada para alcançar cada corte máximo

Crie o seu acessando:
www.configurator.tigerstop.com

Saiba mais: www.tigerstop.com
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TigerSaw Miter
TigerSaw Miter™ é um sistema de serra de corte vertical de alimentação por
impulso totalmente automático para cortar ângulos de meia-esquadria em
alumínio, cobre, fibra de vidro, madeira, plástico e muito mais.
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Rapidez e precisão

Sistema de serra totalmente automatizado para
cortes de meia-esquadria
Aumente a precisão
Corte meia-esquadrias de forma rápida e
precisa até uma tolerância de +/- 0,1° com o
TigerSaw Miter. Diga adeus à medição manual,
marcação de material e posicionamento de
uma serra de meia-esquadria. TigerSaw Miter
empurra com precisão o material e corta as
peças no comprimento desejado – sempre.

0,1

+/-

o

Precisão de angulação
+/- 0,008 pol.

Reduza desperdícios
Os custos de matéria-prima são extremamente
altos. Os operadores não podem eliminar
material perfeitamente bom devido a
imprecisões e erros humanos. TigerSaw Miter
elimina desperdícios com seu posicionamento
rápido e preciso e devolve a receita aos seus
resultados financeiros.

108 PÉS
Comprimento
operacional máximo
(32,9 m)

2.100 LBS

Capacidade de empuxo com
mesas de rolo
(952 KG)

Guia frontal autoajustável
A guia frontal garante que o material fique
nivelado contra a guia posterior, à medida
que o material é empurrado pela serra. Afasta
automaticamente do curso da lâmina da serra,
para que nunca haja um risco de colisão.
Reduza a mão de obra
Muitos operadores cortam todos os
comprimentos retos no tamanho desejado
e depois manipulam novamente o mesmo
material para cortar os ângulos. Isso não é
mais necessário.
Recursos
• Precisão de angulação de +/- 0,1°
• Software de download de lista de corte
TigerLink 6
• Controle de tela de toque TigerTouch
• Velocidade de rotação de 3 segundos ao
passar de -45° para 45°
• Guia frontal autoajustável
• Sistema de lubrificação da marca Unist para
processamento de materiais não ferrosos
• Impressão de etiquetas
• Ótimo para cortar materiais não ferrosos,
madeira e plástico
• Dupla extração de poeira no compartimento
da lâmina e na tampa superior
• Lâmina de serra de 508 mm
• Potência trifásica 230 V
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PRECISÃO DE
ANGULAÇÃO DE +/- 0,1°

ALIMENTAÇÃO POR EMPUXO
TOTALMENTE AUTOMATIZADA

TigerSaw Miter - Envelope de corte

TigerSaw Miter - Envelope de corte

0 mm - 200 mm (0-11 pol.)

0 mm - 280 mm (0-11 pol.)

Espessura (0-5,9) Corte

Largura (largura máxima em 0) reta

Espessura (0-5,9) Corte

Largura (largura máxima em 0) reta

Crie o seu acessando:
www.configurator.tigerstop.com

Saiba mais: www.tigerstop.com
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AutoLoader
O AutoLoader da TigerStop é uma estação de alimentação automática que
aumenta consideravelmente a eficiência do seu sistema de serra TigerStop,
TigerTurbo, TigerSaw 1000 ou TigerSaw 2000 totalmente automatizado,
esteja você processando metal, madeira, plástico ou compósitos.
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Aumente a produtividade

Estação de alimentação automática para
melhoria da produtividade
A operação das máquinas na capacidade máxima geralmente exige dois operadores – um para carregar e outro
para classificar as peças acabadas. Entretanto, o AutoLoader exige apenas um operador, o que economiza tempo e
dinheiro com eficiência.
Economiza o tempo do operador
Um único operador pode carregar até cinco
peças ou lotes por vez na estação de alimentação
automática. O AutoLoader indexa o material e o
alimenta automaticamente pela estação de corte,
reduzindo o tempo de deslocamento na área de
trabalho em até 80%.
Marcação antecipada das falhas
Um funcionário qualificado pode marcar as
falhas no material com um giz de cera UV com
antecedência, e mesmo o seu operador mais
novo pode terminar o trabalho de carregar as
peças na estação de alimentação automática.
Configurável para a sua operação
Personalize o número de estações de
alimentação automática com base no
comprimento do material que você precisa
processar. Você pode integrar de 2 a 7 estações
de carregamento, que acomodam materiais que
variam de 4 a 30 pés.

2a7

Número de estações

30 PÉS

Comprimento
operacional máximo

(9,14 m)

5x100 LBS

Capacidade de carga com
TigerSaw 1000 e TigerSaw 2000
(5 x 45,36 kg)

Incrível valor
Com uma estação de alimentação automática é
possível alcançar o retorno sobre o investimento
muito rapidamente, porque você pode processar
mais material em menos tempo, com menos
pessoas. Ao combinar com o TigerSaw 1000™ e
o TigerSaw 2000™, o AutoLoader aumentará o
rendimento, a precisão e a produtividade, com o
melhor valor do mercado.

Recursos
• Disponível para TigerStops, TigerTurbos e
TigerSaws
• Capacidades flexíveis de comprimento de
material de 4-30 pés
• Configure de 2 a 7 estações de
carregamento em intervalos de 3 ou 6 pés
• Os sensores sinalizam quando o material
está pronto para ser processado
• O AIK (Kit de interconexão avançado) se
conecta à serra para automatizar totalmente
o corte
• Interruptor de segurança e linha de “kill”
percorrem todo o comprimento
• O AutoLoader é uma ótima solução para
o processamento de diversos materiais,
incluindo madeira, metal, plástico
e compósitos
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Crie o seu acessando:
www.configurator.tigerstop.com

Escolha suas ferramentas
O AutoLoader pode ser usado
com madeira, metal, plástico
e compósitos.

Capacidade de carga
Carregue 5 peças ou 5 lotes
de cada vez, pesando até
100 libras por peça ou lote.

1

2

3

4

5

Segurança
• AIK (Kit de interconexão avançado)
• Interruptor de segurança e linha de “kill”
percorrem todo o comprimento

Atualização para marcação
de falhas com giz de cera

Saiba mais: www.tigerstop.com
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Mesas para manuseio
de materiais
As mesas TigerStop são a base ideal para a sua oficina, independentemente
de você ter ou não sistemas de empurrador da marca TigerStop. As mesas
TigerStop são robustas e fabricadas com o aço laminado a frio mais forte. Com
tantas opções de mesa disponíveis, você certamente encontrará um estilo que
se adapte às suas necessidades únicas de espaço e peso.
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Estilo e design encontram
durabilidade

Soluções perfeitas para manuseio de materiais para
oficinas enxutas
Mesas para todas as aplicações
As mesas TigerStop estão disponíveis em
três estilos distintos: sólida, rolo de aço e
de plástico, dependendo dos requisitos de
material e peso necessários. Também é
possível colocar uma mesa sólida após uma
mesa de rolo para desacelerar o material, à
qual chamamos de mesa de atrito.
Uma ampla variedade
As mesas TigerStop estão disponíveis em três
larguras: 14,4 pol., 24 pol. e 31 pol.
Escolha seu nível
Todas as mesas TigerStop podem ser
compradas com suportes inclinados de 10°
para inclinar as mesas e combinar com as
ferramentas inclinadas. Além disso, os sistemas
de mesa TigerStop foram projetados para
serem acoplados à sua ferramenta, mas caso
queira que sua mesa seja independente, lembrese de encomendar um kit de perna extra.

SÓLIDA
ROLO DE PLÁSTICO
ROLO DE AÇO
Estilos

14,4 POL. 24 POL. 31 POL.
Larguras

35 POL. - 45 POL.
Altura ajustável de mesa padrão

29,8 POL. - 39,8 POL.

Altura ajustável de minimesa

Comprimento
A TigerStop oferece mesas de 2 a 108 pés de
comprimento total, e quase todos os tamanhos
entre essas medidas.
Sem pinçamento
As mesas de rolo TigerStop preenchem
o espaço entre os rolos, o que melhora a
segurança e ajuda a evitar pinçamento.

CONFIGURE UMA MESA
PARA A SUA MÁQUINA.
Crie o seu acessando:
www.configurator.tigerstop.com
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Escolha suas ferramentas.
As mesas TigerStop podem se adaptar a
praticamente qualquer máquina-ferramenta.

Escolha suas mesas:
• Sólida
• Rolo de aço
• Rolo de plástico

Espaço de trabalho
versátil
Mesas sólidas, rolo de aço ou de plástico
de 14,4 pol., 24 pol. ou 31 pol. Incline 10°
qualquer uma das configurações acima
mencionadas usando os suportes inclinados.
10 o de in

clinação

máxima

Placa de instalação
da serra
Conecte a placa de instalação da serra à
sua ferramenta independente e conecte
facilmente qualquer sistema de mesa
TigerStop®.

Saiba mais: www.tigerstop.com
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Software
Aproveite ao máximo as suas máquinas com o software
TigerStop para manipulação de dados, remoção de falhas e
otimização de matéria-prima – e muito mais.
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DO DESIGN AO PRODUTO
ACABADO

Software para manipulação de dados, remoção de falhas,
otimização e muito mais

Software de download de lista de corte TigerLink 6

Com o TigerLink 6, é possível baixar listas de corte ou listas de peças da
sua rede e enviá-las diretamente para a TigerStop usando cabos Ethernet.
Não é mais necessário usar listas de corte impressas e confusas.

Dynamic Optimization™

O software Dynamic Optimization oferece o melhor rendimento,
determinando a ordem de corte ideal a partir da sua lista de peças. O
melhor rendimento do material economiza dinheiro com matéria-prima
e reduz desperdícios. Emparelhe o Dynamic Optimization com uma
base de empurrador de remoção de falhas e varredura a laser para
obter uma produtividade ainda maior.

Backboard Optimization™

Backboard Optimization™ é um processo desenvolvido e patenteado
pela TigerStop que utiliza o software Dynamic Optimization em
conjunto com uma régua e guia de suporte.

Dynamic Pack Optimization™

O software Dynamic Pack Optimization permite processar rapidamente
pacotes e lotes de material e obter o maior rendimento possível.

Flooring Optimization™

A atualização do software Flooring Optimization para o TigerTouch
é ideal para fabricantes de pisos que precisam enviar produtos
acabados em tamanhos de paletes muito específicos. O software
Flooring Optimization substitui a necessidade de comprar máquinas de
embalagem personalizada para pisos.

Cascading Cut Lists™

As listas de corte em cascata podem ser usadas para o
processamento de metal, madeira, compósitos ou plástico. Após a
conclusão de uma lista designada como “em cascata”, o software
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procura e inicia automaticamente a próxima lista até que todo o
trabalho seja concluído.

TigerSet

A atualização do software TigerSet abre uma porta de comunicação
no seu TigerStop para que você possa usar um PC, PLC ou leitor
de código de barras para controlar seus sistemas TigerStop. Você
também pode criar seu próprio código usando o TigerStopSDK.

TigerSDK™

O kit de desenvolvimento de software da TigerStop é um conjunto de
ferramentas para ajudá-lo a desenvolver seu próprio software para a
plataforma de hardware TigerStop. Se a sua empresa quiser usar sua
ferramenta TigerStop de uma forma para a qual ainda não oferecemos
suporte, isso pode ser feito usando nosso código gratuito no Git Hub:
https://github.com/TigerStop

TigerTouch™

Qualquer TigerStop pode ser aprimorado com o controle de tela de
toque de ponta com o TigerTouch. Usando o controlador de tela de
toque TigerTouch, é possível baixar um número infinito de listas de
corte, exibir três listas de corte por vez para alternar facilmente entre
ordens de serviço e visualizar estatísticas, como status do trabalho,
sobras, peças restantes e rendimento. TigerTouch está disponível para:
•
•
•
•
•

TigerFence
TigerCrossCut
TigerStop
TigerRack
TigerTurbo

•
•
•
•

HeavyDuty 2
TigerSaw 1000
TigerSaw 2000
TigerSaw Miter

Cascading Cut Lists™

Procura e inicia automaticamente a
próxima lista até que todo o trabalho seja concluído.

Backboard Optimization™

Dynamic Optimization™

Dynamic Pack
Optimization™

• Impressão de códigos de barra
• Impressão de etiquetas
• Impressão por transferência
térmica
• Impressão a jato de tinta
• Kit de interconexão padrão

Integrações de
software

• Kit de interconexão avançado

Saiba mais: www.tigerstop.com
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TigerStop Produto
GRÁFICO DE COMPARAÇÃO
Empuxo de
carga máx.

Produto

Requisitos
de energia

Tipo de
Precisão
acionamento

Comprimento
operacional

TigerSPC

Pinça

2 pilhas AA

Correia de 32 mm +/- 0,008 pol.
+/- 0,2mm
Aço reforçado

0’ - 20’
0m - 6m

SawGear

Apenas
parar

110 Vac

Correia de 32 mm +/- 0,008 pol.
+/- 0,2mm
Aço reforçado

8’ - 20’
2,4m - 6m

TigerCrossCut

Apenas
parar

110 / 240 Vac

TigerFence

Apenas
parar

110 / 240 Vac

TigerStop

120 LBS

110 / 240 Vac

Correia de 32 mm +/- 0,004 pol.
+/- 0,1mm
Aço reforçado

4’ -30’
1,2m - 9,1m

TigerRack

720 LBS

110 / 240 Vac

Engrenagem de +/- 0,008 pol.
cremalheira e
+/- 0,2mm
pinhão

12’ - 108’
3,7m - 32,9m

TigerTurbo

840 LBS

+/- 0,008 pol.
+/- 0,2mm

12’ - 42’
3,7m - 12,8m

HeavyDuty 2

2100 LBS

110 / 240 Vac

Engrenagem de
cremalheira e +/- 0,008 pol.
+/- 0,2mm
pinhão

12’ - 108’
3,7m - 32,9m

TigerSaw 1000

2100 LBS

208 / 480 Vac

Correia de 32 mm
em aço reforçado
ou engrenagem
de cremalheira e
pinhão

+/- 0,012 pol.
+/- 0,3mm

8’ - 108’
2,4m - 32,9m

TigerSaw 2000

2100 LBS

208 / 480 Vac

Correia de 32 mm
em aço reforçado
ou engrenagem
de cremalheira e
pinhão

+/- 0,012 pol.
+/- 0,3mm

8’- 108’
2,4m - 32,9m

TigerSaw Miter

2100 LBS

Correia de 32 mm
em aço reforçado
+/- 0,1 º
ou engrenagem
0,008 pol.
+/de cremalheira e
pinhão

8’ - 108’
2,4m - 32,9m

AutoLoader

5x100 LBS

54 KG

326 KG

381 KG

952 KG

952 KG

952 KG

952 KG

5x45,36 KG

110 / 240 Vac

230 Vac

110 / 240 Vac
208 / 480 Vac

3/4”
Parafuso Hi-Lead

3/4”
Parafuso Hi-Lead

75mm Belt
Aço reforçado

Pneumático

+/- 0,003 pol.
+/- 0,08mm

10’
3m

+/- 0,003 pol.
+/- 0,08mm

51” ou 70”
1,29m - 1,77m

N/A

4’ - 30’
1,2m - 9,1m

Certificado pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia.
• Fabricado nos EUA a partir de componentes nacionais
e estrangeiros.

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden
Nederland
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Lada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206

