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TigerStop™

fast and accurate...every time



TigerStop automatische lengteaanslag en positioneersysteem.
Automatisch programeerbaar positioneersysteem met hoge precisie. Eenvoudig te
monteren op machines in de hout, aluminium, metaal en PVC industrie.

Voordelen
TigerStop vermindert dure fouten, verhoogt de productiviteit,
verbetert de kwaliteit, versnelt de opstartti jd,en verdient zichzelf
snel terug dankzij zi jn grote betrouwbaarheid.

Gebruikersvriendelijk
Na het ingeven van een positie in mm en het bedienen van de startknop
gaat de loopwagen automatisch naar deze positie.
In een li jst kunnen kettingmaten worden geprogrammeerd in zowel opduw
als aanslagl i jsten, met opgave van aantal len of cycli .
In combinatie met de standaard DM schakelaar kan de TigerStop in een
automatische cyclus werken, waarbij de loopwagen automatisch naar de
volgende positie gaat na de bewerking door de machine.

Tafels
Invoer- en uitvoertafels zi jn beschikbaar zowel glad
of met rol len en in verschil lende breedtes.

Wegklapbare aanslag

Standard functionaliteiten van de TigerStop
• Aanslag en opduwfunctie
• Automatische opduwcyclus
• Sneltoets voor 99 veelgebruikte lengtes
• Geheugen voor 99 li jsten
• Zaagsnede compensatie
• Increment functie
• Nulpunt correctie
• Kop/staartzagen om materiaal schoon te zagen
• Instelbare acceleratie, snelheid en deceleratie
• Ingebouwde rekenmachine

TigerStop
Fast and accurate...every time.



Gebruikersvriendelijk
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In een li jst kunnen kettingmaten worden geprogrammeerd in zowel opduw
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Technische gegevens
Totale lengtes: 2.6, 3.7, 4.6, 5.4, 7.4, 9.1 m
Werklengtes: 2.0, 3.0, 4.0, 4.85, 6.85, 8.5m
Sli jtvast geleideprofiel : 1 00x1 00mm
Voltage: 220 Volt 50Hz
Motor: 0,45kW DC Servo
Positioneersnelheid: tot max 60m/min
Herhaalnauwkeurigheid: 0,1 mm
Aflezing: 4 l i jnen LCD
Opduwvermogen: 80Kg

Makkelijk te monteren op:
• Verstekzaagmachine • Gatensteekmachine
• Radiaalzaag • Pennenbank
• Opduw-afkortzaag • Spijkerautomaat
• Lintzaag • Excenterpers
• Stansmachine • Boormachine
• Guil lotineschaar

Waarom TigerStop?
Met meer dan 25,000 verkochte machines in de
wereld mag u de TigerStop vertrouwen.
• Bewezen betrouwbaarheid
• Makkeli jk:

‒ te instal leren
‒ te gebruiken
‒ te onderhouden
‒ uit de breiden

• Neem uw productiemethodes in de hand

Standard functionaliteiten van de TigerStop
• Aanslag en opduwfunctie
• Automatische opduwcyclus
• Sneltoets voor 99 veelgebruikte lengtes
• Geheugen voor 99 li jsten
• Zaagsnede compensatie
• Increment functie
• Nulpunt correctie
• Kop/staartzagen om materiaal schoon te zagen
• Instelbare acceleratie, snelheid en deceleratie
• Ingebouwde rekenmachine



Opties

Uitbreidingen
• Software en optimisatie systemen
• TigerSET software voor PC of PLC aansturing via RS232 serieel
• Labelprinter
• Barcode scanner
• Automatische cyclus 24 Volts DC I/O

Tigerlink Workflow Manager, laadsoftware of PC
• Met zaagli jsten beheer via een netwerk
• Geïntegreerde systemen oplossing
• Lokaal netwerk
• Import . txt of .csv
• Combinatie met labelprinter

TigerStop Beamworks / Multitool
Universele software voor het aansturen van meerdere met automatische
hoek instel l ing en meerdere gereedschappen, in serie opgestelde,
machines.

Fonctionaliteiten:
• Plug-in voor het importeren van tekst bestanden
• Plug-in voor het importeren van BTL bestanden
• Plug-in voor label printer
• Werk management door midel van scripts
• Toetsenbord emulator voor touchscreens

TigerStop ClipBoard software systeem
Touchscreen interface voor het beheren van gedownloade li jsten. Handig
om een snele overzicht te kri jgen van de huidige bewerkingen en een
priorisering van zaagli jsten door middel van een grafische omgeving.

Télémeter
•schuifmaat om metingen draadloos door te geven aan een

TigerStop systeem.
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