SawGear

®

Ontworpen om uw bestaande of nieuwe
apparatuur snel te automatiseren. Het
brengt u herhaalbare positioneering precisie op uw werkplaats.

www.tigerstop.eu

+31 546 57 51 71

SawGear

Draagbare Automatische Lengtemeting

Van Frame naar Finish
In tijden van krimpende marges en meer
concurrentie heeft u gereedschap nodig waarbij u het karwei sneller kunt
klaren, met meer nauwkeurigheid en minder afval:
U heeft een SawGear nodig.

Draagbaar
Mits gekocht met een SawGear® tafel systeem, is de SawGear® in enkele minuten op
te stellen. En het systeem is zodanig robuust
dat u het iedere dag op de bouwplaats kunt
zetten.

Precisie op de bouwplaats!
Met SawGear® bent u verzekerd van precisie
werk. Geen zorgen meer: het stuk zal bij de
eerste keer de goede lengte zijn.

Sneller dan de deadlines
Dankzij de precisie geen zorgen meer over
het op tijd afleveren van de gevraagde stukken. U zult sneller en beter werken.

Eén keer meten, één keer zagen.
Hoe vaak per dag komt die meetlint nog
tevoorschijn? Om maar niet te spreken over
het potlood! Gewoon de lengte intoetsen en
gaan!

De SawGear automatische lengtemeting voor uw afkortzaag stroomlijnt
het productieproces op de bouw of in de werkplaats.
SawGear werkt met 0,2 mm nauwkeurigheid, is robuust en zeer gebruiksvriendelijk.
Toets eenvoudig een maat in op het bedieningspaneel en SawGear stelt
de exacte lengte in voor uw zaagwerk.

Een slimme uitbreiding voor iedere werkplaats. Past goed bij een
afkortzaag, boormachine, etc.
Makkelijk toe te voegen aan uw machines

SawGear® Specificaties

Accuracy
Precisie
Max Lengte
SawGear is lichtgewicht om makkelijk
mee onderweg te gaan.

Tafels: voor een permanente
opstelling op een werkplaats.

0.2
mm

Herhaalbaarheids
nauwkeurigheid
0.20 mm

Stroom
5.4m

220/110Vac 50Hz

Aandrijving
32 mm Staal Versterkte Riem

Werklengtes

2,4 3,6 of 4,8 meter

Motor Type

DC servo met optische encoder

Uw SawGear
Opties en functies
die u zou wensen

Draagbaar en Robuust: in enkele minuten opgesteld in de werkplaats of op locatie.
Precies: 0.2mm herhaalnauwkeurigheid voor blijvend maatvast werk.
Makkelijk in gebruik: binnen enkele minuten aangeleerd.
Aanpasbaar: past op uw afkortzaag, boormachine, etc. en kan zowel links als rechts
gebruikt worden.
Diefstal werend: Het systeem is met een wachtwoord te beveiligen.
Geheugen: 10 lijsten van 10 posities elk, ideaal voor herhaalopdrachten.
Nulpuntcompensatie: bij het werken onder verstek.
Veilig: knelgevaar systeem voor veilig werken.
Snelheid: 38m/min.
Lengte: Beschikbaar in 3 4 en 5 meter lengte.
Voltage: 220v 50Hz
Ideaal voor:

•
•
•

• Houtskeletbouw
• Meubelmakers
• Aftimmering

•
•
•

• Lijstenmakers
Ramen en deuren
• Gevelbekleding

•
•

• Aluminium profielen
• RVS buizen

Opties
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Een afstandsbediening maakt het
mogelijk om de aansturing op een
gewenste plek neer te zetten

SawGear is makkelijk te monteren an
uw machines.

TigerStop B.V.

Postbus 11
NL 7640 AA, Wierden
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Het bedieningspaneel kan zowel links als rechts gemonteerd worden.

www.tigerstop.eu

• Phone +31 546 57 51 71
• info@tigerstop.nl

