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TIGER 352 SX evo, serra semi-automática vertical, 
para o corte de aços de 60° à esquerda a 45° à 
direita, com disco em HSS.
- Máquina com microprocessador com um eixo 
controlado, gerida pelo controlador MEP de 
última geração projectado exclusivamente para as 
suas serras semi-automáticas.
FUNCIONAMENTO: 
Após o início do ciclo mediante botão acontecem: 
- fecho da morsa e arranque do motor - descida 
do cabeçote para o corte - paragem do motor - 
retorno do cabeçote - abertura da morsa.
- CICLOS DOWN-UP: quando se utiliza para o 
trabalho os ciclos SEMIAUTOMÁTICO, o botão 
DOWN permite comandar a parada do cabeçote 
e da rotação da fita no final do corte, mantendo a 
morsa fechada. A subida do cabeçote e a abertura 
da morsa são comandadas mediante o botão UP.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS:
- Quadro de comandos alimentado com baixa 
tensão: teclado em membrana, em poliéster, com 
botões termoformados, sensação táctil e sinal 
acústico aquando do accionamento.
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- Display de 16 caracteres x 2 linhas para a 
visualização dos parâmetros tecnológicos: + 
número de cortes executados + tempo de corte 
+ amperímetro + visualização de mais de 100 
mensagens de diagnóstico e avisos.
- Registo de alarmes e erros com a possibilidade 
de ver a história dos eventos ocorridos.
- Programação, a partir do quadro de comandos, 
dos limites do curso da cabeça operadora em 
função das dimensões das barras a cortar.
- Série dupla de engrenagens para obter um 
elevado rendimento de corte.
- Rotação da serra com 4 velocidades 15/30/45/90 
rpm (OPCIONAL 30/60/90/180 rpm). 

- 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.
- Plataforma giratória num pino central com 
rolamento axial que proporciona uma maior 
precisão no ângulo de corte programado.
- Morsa vertical pneumática.   
- Pedestal com gaveta para a recolha de aparas e 
tanque extraível para o líquido refrigerante. 
- Bomba eléctrica para a lubrificação e refrigeração 

da fita.
- Dispositivo munido de escova para a limpeza de 
lâminas.  
- Disco HSS Ø 350x32x2,5 para maciços ou 
perfilados.
- Haste para cortes sob medida em aço cromado, 
com escala milimétrica gravada e batente 
rebatível.
- 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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