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Technische gegevens:
Zaagblad diameter:  550mm
Zaagcapaciteit:   145x145mm of 100x300mm
Motorvermogen:  5.5kW / 7,5kW
Display:    4 lijnen LCD
Afzuiging:    1xØ 120mm
Aanvoersnelheid:  tot maximaal 50m/min
Nauwkeurigheid:  +/- 0,2mm
Laadcapaciteit:   tot 16 meter

LASER Fault marking:
Uniek systeem om de fouten in hout snel en handig te
markeren door de laserlijn te onderbreken

Het bekende Tigerstop bedieningpaneel heeft zeer 
uitgebreide standaard mogelijkheden , eenvoudige
bediening met 100 te programmeren zaaglijsten.

• Zonder meganisch bewegende delen
• Zonder camera
• Gemakelijk corrigeren van verkeerde marke-

ringen

• Lengtemeeting van materiaal
• Optimale indeling met TigerOptimizer
• Instelbare prioriteiten

TS550



De Tigerstop TS550 is een universele opduw-afkortzaag met een groot zaagbereik.
Voor toepassing in de timmer-, verpakking-, meubelindustrie en voor verschillende andere 
toepassingen waar precisie, hoge productie veiligheid etc. wordt gevraagd.
De zaagmachine is uitgerust met een ergonomische aan- en afvoertafel welke gemakkelijke 
te beladen en ontladen is.
Met de leverbare opties als optimalisatie, foutherkenning en on-line laden van zaaglijsten 
wordt de TS550 de perfecte kostenbesparende partner voor al uw afkortwerk.
Verwerkt houtlengtes tot 7,5 meter of tot 15 meter met de Tigerstop TSL uitvoering.

Voor een optimaal materiaal transport zijn de machine en 
de in- en uitvoertafel opgesteld onder een hoek van 
8 graden schuin achterover.

Het bekende Tigerstop bedieningpaneel heeft zeer 
uitgebreide standaard mogelijkheden , eenvoudige
bediening met 100 te programmeren zaaglijsten.

Uitbreiding met een automatisch 
laadstation is mogelijk.



TS550

Handyscan
 - Zonder meganisch bewegende delen
 - Zonder camera
 - Gemakelijk corrigeren van verkeerde markeringen
 - Lengtemeeting van materiaal
 - Optimale indeling met TigerOptimizer
 - Instelbare prioriteiten

Optimalisatie met foutherkenning
Uniek systeem om de fouten in hout snel en handig 
te markeren door de laserlijn te onderbreken

Labelprinter

BeamWorks
Software voor het bewerken van balken met verschillende 
gereedschappen, zoals een boor, frees en zaag.

Tigerlink Workflowmanager
 - Stroomlijn uw orders van uw PC software naar de Tigerstop
 - Organiseer, geef prioriteiten en volg de status van uw 
opdrachten
 - Sorteer de zaaglijsten voor de specifieke machine
 - Ontwerp labels voor de zaagdelen voor identificatie
 - Samenvoegen van verschillende opdrachten voor betere 
optimalisatie
 - Grote opslagcapaciteit van u zaaglijsten op uw PC
 - Verbinding met een of meerdere TigerStops

HANDYSCAN




