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TIGER 352 5.0, serra vertical automática, electro-
pneumática, com funcionamento também em 
ciclo semi-automático, para o corte de aços de 
60° à esquerda a 45° à direita, com disco em 
HSS.
- Máquina com controle numérico com o novo 
CNC: MEP 50-Windows “CE” Based, projetado 
pela MEP para a automação das máquinas 
produzidas por ela.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS:
- Interface com o usuário provida de mostrador 
com tela de toque de 7” e botões mecânicos, para 
as funções operacionais da serra, que garante 
uma utilização confiável, simples e intuitiva, além 
do controle de todos os parâmetros de corte em 
tempo real.
- Consola com todos os comandos centralizados, 
montada num braço articulado para ser colocada 
com facilidade em todas as posições de trabalho 
para o controlo dos comandos e do botão de 
EMERGÊNCIA.
- Registo de alarmes e erros com a possibilidade 
de ver a história dos eventos ocorridos.
- Sistema de alimentação com curso de 600 mm 
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(repetível para cortar em qualquer comprimento), 
com motor montado em rolamentos cónicos 
contrapostos pré-carregados e contraporca de 
recirculação de esferas.
- Inversor electrónico para a regulação contínua 
da velocidade da serra de 15 a 90 rpm (OPCIONAL 
de 30 a 150 rpm).
- Quadro de comandos alimentado com baixa 
tensão: teclado em membrana, em poliéster, com 
botões termoformados, sensação táctil e sinal 
acústico aquando do accionamento.
- Série dupla de engrenagens para obter um 
elevado rendimento de corte.
- Movimento da cabeça de corte sobre guia linear 
dupla com patins pré-carregados de recirculação 

de esferas.
- Cilindro coaxial com válvula de by-pass 
para o deslocamento rápido e transdutor 
potenciométrico linear para a leitura da posição 
do cabeçote.-
- Colocación del cabezal de corte y desplazamiento 
del carro alimentador mediante joy-stick.
- Controlo adaptativo da força de corte.
- Plataforma giratória num pino central com 
rolamento axial que proporciona uma maior 
precisão no ângulo de corte programado.
- Morsa vertical pneumática.
- Bomba eléctrica para a lubrificação e refrigeração 
da fita.
- Dispositivo munido de escova para a limpeza de 

lâminas.
- Sinalizador luminoso que pisca se a máquina 
parar.
- Disco HSS Ø 350x32x2,5 para maciços ou 
perfilados.
- Preparada para a montagem do kit de 
lubrificação mínima da serra (OPCIONAL) além da 
lubrificação tradicional com óleos emulsionáveis 
presente de série.
- Chaves, manual de instruções e para o pedido 
de peças sobresselentes.
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