
TigerFence® en TigercrosscuT®

Programmeerbare aanslag voor uw formaatzaagmachine

WAARSCHUWING: TigerStop, TigerFence, and TigerCrossCut zijn machine componenten bedoeld voor het gebruik op poten-
tiel gevaarlijke machine Het gebruik van deze componenten maakt de machine niet veilig. De productebn van Tigerstopzijn niet 
bedoeld ter vervanging van veiligheidsvoorzieningen in welke wijze dan ook of samen met andere machines.  Deze onderdelen 
moeten op de machine geplaatst worden door gekwalificeerd personeel zodat de veiligheid van de machine gewaarborgd blijft en 
overeenkomt met de geldende normen   Tevens dienen de Tigerstop produklten TigerFence en TigerCrossCut bediend te worden 
door personeel welke met de veiligheidsnormen bekend is.  Afbeeldingen van de tigerstop, TigerFence en igerCrossCut zijn niet 
bedoeld ter illustratie van de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen.

©2005 TigerStop LLC. All rights reserved. TigerStop and the TigerStop logo are registered trademarks of TigerStop LLC.

Werklengtes: 
  TigerFence: Standaard 1295 mm, langere uitvoering leverbaar tt 1770 mm 
  TigerCrossCut:  1626 mm  Stop 1 , plus 1524 mm verlenging tot 3150 mm

Afmeting geleiding: 108 mm x 108 mm
Motor Box Afmeting: L  140 mm  W x 108 mm H x 274 mm L
Voltage:   220Vac @ 50/60 Hz @ 10 amps, isolated circuit
Motor Type: DC servo optische encoder
Aandrijving: 3⁄4” multi-start Hi-Lead® spindel drive
Sne;heid: 
 TigerFence: Instelbaar  : 100 - 250 mm / sec 
 TigerCrossCut: Instelbaar  : 100 - 250 mm / sec
 Herhaalnaukeurigheis: +/-  010 mm
 Display Type: 2 linijnig 16 characters hoog contast LCD scherm
 Seriële Interface: RS232C

Aantal geheugenplaatsen: tot 99 verschillende maten of lijsten kunnen worden opgeslagen en gebruikt  Totaal  2000 lengtes over 99 lijsten 
in hoeveelheden van 998 voor elke lengte.  
Maximaal aantale maten per zaaglijst  999.

Standard opties: Aanslaglijst
Patroon mode
Zaagsnede compensatie
Electronische nul put korrektie
Meertalig
Invoer van millimeters of  inches,
Increment funktie
Eventueel is aanpassing van bestaande machine noodzakelijk , afhankelijk van model 

Uitbreiding: Bar code scanner
Data downloading 

Label Printer:  50  of 100 mm labels

TigerStop behoud het recht voor om om technische veranderingen door te voeren.
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TigercrosscuT

Een geavanceerd programma met onder 
andere incrment funktie, aanslaglijsten. 

zaagsnedekompensatie  etc.

TigerStop oplossingen voor uw tafelcirkelzaag

De robuste verstelbare aluiminium geleiding zorgt voor  een stabiele aanslag en 
nauwkeurige werking 

Snelle montage en instelling voor perfekte 
uitlijning met het zaagblad

DC Servo motor met precisie spindel zorgen voor
een herhaalnaukeurigheid van 0,10 mm

De bediening kan geplaatst worden waar deze 
nodig is

Eenvoudige bediening  met comfortabele
standaard software 

1295 mm werklengte , mogelijk tot 1770 mm 

Makkelijk te monteren , past op de meeste
formaatzagen 

Tot 3150 mm werklengte

Makkelijke montage  en demontage 

TigerFence

Met  de  aanschaf   van   een TigerStop  crosscut and  ripfence voor uw
formaatzaagmachine kan elke medewerker u beste zager worden  U haalt 30 
tot 40 % meer capaciteit uit uw machine met een ongekende nauwkeurigheid.  
De 300 mm plaat die u vandaag zaagt zal dezelfde zijn over een maand of over een 
jaar. 

TigerFence en TigerCrossCut zijn het perfekte produktieteam voor uw machine 
Het robuste ontwerp van beide systemen zorgt voor een jarenlange perfekte 
produktiekwaliteit

KAN GEMoNTEERD WoRDEN 
oPDE MEESTE MACINES ZoALS:

Altendorf ,™  Bauerle,™  Casadei,™   
Chambon,™  Delta,™  Ema,™  Forma,™   
Giben,™  Griggio,™  Grizzley,™  HolzHer,™  
Jet,™   Kamro,™  Kufo,™  Laguna,™  Lazzari,™  
Lobo,™  Martin,™  Minimax,™  Panhans,™  
Paolini,™   Powermatic,™  Robland,™  Rojek,™  
Sac,™  SCM,™  Sicar,™   Stema,™  Watkin,™   
and many other brands.

Geintegreerde platensteun

Het bedieningspaneel wordt geplaats waar u 
het nodig heeft

opklapbare aanslagen 

Bovengenoemde merken  zijn het eigendom van de respectievelijke  firma’s en zijn niet gerelateerd aan, noch eigendom van Tigerstop.




