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CB 6001 CARREGADOR DE BARRAS COM DISPO-
SITIVO DE DESLIzAMENTO DE 6000 mm PARA 
SERRAS MEP TIGER 372 CNC LR 4.0 E TIGER 402 
CNC HR 4.0.
- CB 6001 Por poder gerir uma carga máxima de 
2400 kg (8 barras de 6 m de secção circular ma-
ciça de Ø 80 mm), a estrutura deve ser fixada no 
pavimento para evitar problemas de alinhamen-
to, mesmo se forem mínimos.
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ALGUMAS CARACTERÍSTICAS:
- Este acessório permite enviar para o processo, 
em sequência, todas as barras colocadas sobre o 
sistema de deslizamento do carregador, tornando 
a serra independente durante muito tempo sem 
a vigilância do operador.
- O CB 6001 tem uma superfície de 80 cm, com 
inclinação regulável, que pode ser carregada até 
à sua total ocupação, podendo conter barras de 
secção redonda, quadrada e rectangular maciças 
ou tubulares, nas dimensões máximas indicadas 
na tabela de características.
- Quando na serra permanece uma parte de bar-

ra que não pode mais ser processada (refugo), 
o carregador envia uma nova barra que expulsa 
o refugo anterior e posiciona a nova barra para 
o corte de encabeçamento; este último corte não 
é calculado na contagem dos cortes executados.
- O carregador CB 6001 tem uma estrutura tubular 
de aço robusta parcialmente desmontável reali-
zada por encaixe para facilitar o seu transporte.
- Os mecanismos de transmissão (engrenagens 
e cremalheiras) e de separação das barras são 
realizados em aço.
- O carregador CB 6001 pode ser encomenda-
do juntamente com a serra ou posteriormente, 

desde que a serra tenha sido encomendada com 
o opcional “predisposição para CB 6001 com mor-
sa de redução de refugo”.
- Deve ser ligado a uma alimentação pneumática 
de 6 BAR e o motor é alimentado pelo controlador 
da serra.
- Quando se realiza o corte de grandes espessu-
ras, produz-se uma elevada quantidade de apa-
ras e, por este motivo, aconselha-se a equipar a 
serra com o opcional “evacuador de aparas mo-
torizado”.




