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automatische lengte aanslag van TigerStop®



Automatische lengte aanslag

Van frame naar finish

SawGear is een makkelijk plaatsbare lengteaanslag ter vervanging van uw handmatige aanslagen. Bijvoorbeeld 
bij het instellen van de lengte, maar ook voor complex verstek zagen.Het gebruik van de SawGear verhoogt direct 
uw productiviteit en nauwkeurigheid en vermindert drastisch het aantal fouten. De SawGear opent de weg naar 
automatisering ook voor de kleine werkplaats. Met de speciale software kunt u makkelijk posities berekenen voor 
verstekdelen. Het zagen van uw lijsten wordt hiermee erg gemakkelijk.Toets eenvoudig een maat in op het 
bedieningspaneel en SawGear stelt de exacte lengte in voor uw zaagwerk.

Makkelijk toe te voegen aan uw 
machines.

Te koppelen aan een afkortzaag, boormachine, 
ponsmachine, enz.

Sneller

Dankzij de precisie minder zorgen over levertijd. 
U zult sneller en exacter werken.

Links of rechts

De bediening kan eenvoudig op de linker- of rechterzijde gemonteerd worden.

Tafels

De SawGear kan geleverd worden met bijpassende rol- of glijtafels. Ook kan deze 
op bestaande tafels geplaatst worden. Montage beugels worden meegeleverd.

Eén keer meten, één keer zagen

Hoe vaak per dag komt het meetlint nog tevoorschijn?
Om maar niet te spreken over het potlood.
Gewoon de lengte intoetsen en aan de slag!

SawGear
Herhaalnauwkeurigheid:
0.20mm
Voltage: 
220v 50 Hz
Aandrijving:
32mm staal versterkte riem
Werklengtes:
2,4m, 3,6m of 4,8 meter
Type motor:
DC servo motor

Nauwkeurigheid:
0.2mm herhaalnauwkeurigheid 
voor blijvend maatvast werk.

Eenvoudig te gebruiken:
Korte gewentijd.

Aanpasbaar:
Past op uw afkortzaag, boor-
machine, etc. en kan zowel 
links als rechts gebruikt worden.

Anti diefstal systeem:
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:
Knelbeveiliging voor veilig werken.

Snelheid:
Ca. 38m/minuut

Specificatie

Ideaal voor:
• Aftimmering
• Lijsten
• Ramen en deuren
• Gevelbekleding
• Aluminium profielen
• RVS buizen

Degelijk

De SawGear heeft zich al vele jaren in 
uiteenlopende toepassingen bewezen.
Vele duizenden worden elke dag over de hele 
wereld gebruikt.
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Robuust en makkelijk:
in enkele minuten opgesteld.

Nauwkeurigheid:
0.2mm herhaalnauwkeurigheid voor blijvend maatvast 
werk.

Eenvoudig te gebruiken:
Binnen enkele minuten aangeleerd.

Anti diefstal systeem:
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:
Knelbeveiliging systeem voor veilig werken.

Lengte:
Beschikbaar in 2,4m, 3,6m en 4,8m werklengte

Voltage:
220V 50Hz
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