
Α.ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Α.ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΙΚΕ   ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗ 32 Τ.Κ 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/Τηλ:2310775540-Fax:2310773130/Κιν:6944948508 
Email: info@tsimerikas.gr   www.tsimerikas.gr 

 

To ημιαυτόματο πριόνι TIGER 372 SX 

EVO ενδείκνυται για κοπές σιδήρου 
από -45 έως +60 μοίρες με τη χρήση 
δίσκου HSS 

Μηχάνημα εξοπλισμένο με μικροεπεξεργαστή τελευταίας γενιάς 
ειδικά σχεδιασμένο από τη MEP  

-Ημιαυτόματος κύκλος: η μέγγενη κλείνει και το μοτέρ ξεκινά- η 
κεφαλή κατεβαίνει για να εκτελέσει την κοπή – το μοτέρ σταματά- 

η κεφαλή επιστρέφει στην επάνω θέση και η μέγγενη ανοίγει. 

Λειτουργώντας σε ημιαυτόματο κύκλο, η 
νέα λειτουργία DOWN σταματά την 
κεφαλή και το μοτέρ του δίσκου μόλις 
τελειώσει η κοπή. Πατώντας το κουμπί UP, η κεφαλή ανυψώνεται στο αρχικό 
της σημείο και η μέγγενη ανοίγει. 

Χαρακτηριστικά  

- Πίνακας ελέγχου χαμηλής τάσης εγκατεστημένος σε αρθρωτό βραχίονα 

-Οθόνη: 16 χαρακτήρες που διαβάζονται σε 2 γραμμές ώστε να οπτικοποιούνται 
οι τεχνολογικές παράμετροι όπως:  + ταχύτητα κορδέλας + αριθμός προγραμματισμένων και 
εκτελεσμένων  κοπών + χρόνος κοπής + αμπερόμετρο + διαγνωστικά και/ή προειδοποιητικά  μηνύματα  
(περισσότερα από 100) 

-Αποθήκευση προειδοποιήσεων και συμβάντων με δυνατότητα οπτικοποίησης του ιστορικού των 
προειδοποιήσεων 

-Δομή από γκρι χυτοσίδηρο G25, μειώνοντας δραστικά τους κραδασμούς, χαρίζει καλύτερη σταθερότητα 
και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του δίσκου 

- Μέγγενη και συσκευή κατά της τριβής που παρέχει επαρκή σύσφιξη του υλικού 

-Κεφαλή πριονιού εξοπλισμένη με διπλό σετ γραναζιών για μεγαλύτερη ροπή και καλύτερη απόδοση κοπής 

-Ταχύτητα δίσκου δυο ζωνών (40-80 m/min.) Διάταξη  για τοποθέτηση ηλεκτρονικού μετατροπέα για 
ταχύτητα δίσκου πριονιού μεταβλητής ζώνης (από 15 έως 100m/min) 

- Κεφαλή πριονιού εξοπλισμένη με τριπλό σετ γραναζιών για μεγαλύτερη ροπή και καλύτερη απόδοση 
κοπής 

-Τα ανώτερα και κατώτερα όρια της κεφαλής και η μπροστινή/πισινή κατεύθυνση της μπάρας 
τροφοδοσίας ρυθμίζονται με ένα χειριστήριο σύμφωνα με την διάσταση του υλικού 

-Περιστρεφόμενο τραπέζι σε κεντρικό πείρο με αξονικό ρουλεμάν που επιτρέπει υψηλότερη ακρίβεια στη 
γωνία κοπής 

-Κλίμακα γωνιών χαραγμένη στο περιστρεφόμενο τραπέζι 
-Μέγγενη τροφοδοσίας με κάλυμμα ασφαλείας που σταματά όλες τις λειτουργίες του πριονιού εάν αυτό 
ανοίξει 
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 -Σύσφιξη πνευματικής μέγγενης με μεταλλικό 
κάλυμμα  
-Πνευματική κάθετη μέγγενη 

- Συρμάτινη βούρτσα για καθαρισμό κυκλικών πριονιών 

- Ατσάλινη βάση με συρτάρι ρινισμάτων και αποσπώμενο δίσκο ψυκτικού 

- Ηλεκτρική αντλία για λίπανση και ψύξη του δίσκου 

-Συσκευή κατά της τριβής με διπλό σύστημα κλειδώματος  
- Δίσκος HSS Ø 350x32x2.5 για στερεά ή τμήματα 

- Ρυθμιζόμενη συσκευή στοπ μέτρησης για εκτέλεση κοπών του ίδιου μήκους 
που εμφανίζονται σε κλίμακα χιλιοστού 

-Προεπιλογή για σύστημα ψεκασμού (προαιρετικό) 
-Προεπιλογή για χειρισμό με περονοφόρο όχημα 

-Κλειδιά υπηρεσίας και εγχειρίδιο οδηγιών για συντήρηση και λίστα 
ανταλλακτικών 

 

 

 

 

 

 

 


