
TigerStop
TigerStop is een automatische opduwer en lengteaanslag 
die uw bestaande (bewerkings)machine omturnt in efficiënt 
productiegereedschap. Met zijn eenvoudige bediening 
en constante betrouwbaarheid, kunt u vrijwel elk materiaal 
snel en nauwkeurig bewerken, keer op keer.



www.configurator.tigerstop.com

Het nauwkeurig meten van materiaal en vervolgens instellen van handmatige lengteaanslagen, vergt tijd en ervaring. 
Een instellingsfout is snel gemaakt, met tijd- en materiaalverlies als gevolg. Met de TigerStop is dit verleden tijd!

Meten en instellen gaat voortaan  
een stuk eenvoudiger!

Dit zijn de voordelen:
• Sneller werken 
  Met de TigerStop verhoogt u de productiviteit. 

Het automatische systeem maakt een veel 
snellere bewerking mogelijk. U toetst de maat of 
zaaglijst in en de TigerStop gaat automatisch op 
de juiste positie staan en uw machine voert de 
bewerking uit. 

• Hogere precisie
  De TigerStop positioneert snel op de gewenste 

lengte met een herhaalnauwkeurigheid van  
+/- 0,1 mm, elke keer weer. Dankzij deze  
precisie is er minder nabewerking nodig en is 
uw rolmaat of handmatige aanslag overbodig!

• Makkelijk in gebruik
  De TigerStop is bijzonder gebruiksvriendelijk. 

Dankzij de eenvoudige bediening kunt u snel 
aan de slag, het spreekt voor zich. Waar u 
vroeger de lengte bepaalde door middel van 
een handmatige aanslag of rolmaat, doet de 
TigerStop dit nu heel eenvoudig en snel. Het 
afstellen van de machine is niet meer nodig, 
waardoor u kosten bespaart.

Wat kunt u met de TigerStop?
De TigerStop beschikt over een groot aantal 
standaard functionaliteiten en is eenvoudig te 
monteren op bestaande machines in de hout, 
aluminium, metaal en kunststofindustrie.

Werkt u met zware en/of lange 
materialen? 
De HeavyDuty is de zware uitvoering van de 
TigerStop en biedt een laadcapaciteit van maar 
liefst 600 kg en 24 meter. Net als de TigerStop 
maakt deze sterke automatische opduwer 
en lengteaanslag keer op keer een snelle en 
nauwkeurige positionering mogelijk.

+/- mm meter0,1 9,2
Herhaalnauwkeurigheid Maximale werklengte

kg80 
Maximaal opduwvermogen

http://www.configurator.tigerstop.com
http://www.facebook.com/tigerstop94
http://www.instagram.com/tiger_stop
https://twitter.com/TigerStop
https://www.youtube.com/user/TigerStopLLC
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Bijvoorbeeld op uw zaag-, 
boor-, frees-, pons- of 
stansmachine.

Te monteren 
op vrijwel elke 
(bewerkings)
machine

• Zowel glad als met rollen  
 (in staal of kunststof) verkrijgbaar 
• Recht of onder een hoek gemonteerd 
• In 60 cm oplopend verkrijgbaar

•  Optimalisatie software  
• TigerLink6 (voor downloaden van zaaglijsten)
• TigerTouch 
• TigerSet
• BeamWorks

•  Aanslag- en/of opduwarmen
•  Barcode scanner
•  Labelprinter
•  Accessories voor tafel

Uit te breiden 
met tafels

Kies uw software

Kies uw accessoires

Veerbuffer Arm

http://www.tigerstop.com
http://www.tigerstop.com


Modulaire systemen Maximale
Opduwvermogen

WerklengteAandrijving Herhaalnauw-
keurigheid

32 mm staal versterkte riem

32 mm staal versterkte riem

Alleen 
aanslag

Tot 80 kg

Zaagsystemen
Type 

opduwer/ 
lengteaanslag

Opduw-
vermogen en
werklengte

Zaagbereik Aandrijving Herhaalnauw-
keurigheid

SawGear

TigerStop

HeavyDuty

Maak kennis met ons assortiment
Producten van TigerStop

+/- 0,2 mm

+/- 0,2 mm

+/- 0,1 mm

2,4 m - 6 m

2 m - 9,2 m

2,4 m - 24 m

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682 
P: 360.254.0661
F: 360.260.0755
E: sales@tigerstop.com

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F. 
Lada sin Costo: 01.800.890.9651
P: +52.55.4999.4206
E: sales@tigerstop.com

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17
7641 AM Wierden 
Nederland
T: +31 546 57 51 71
E: info@tigerstop.nl

Tandheugel en ronselTot 600 kg

32 mm staal
versterkte riem

Tandheugel
en ronsel

TigerStop

HeavyDuty

+/- 0,2 mmTot 80 kg 
en 9,2 meter

150 mm x 150 mm 
tot 25 mm x 400 mm

+/- 0,3 mmTot 600 kg 
en 24 meter

TigerSaw 1000

(hout en kunststof)

32 mm staal
versterkte riem

Tandheugel
en ronsel

TigerStop

HeavyDuty

+/- 0,2 mmTot 80 kg 
en 9,2 meter

150 mm x 150 mm 
tot 25 mm x 400 mm

+/- 0,3 mmTot 600 kg 
en 24 meter

TigerSaw 2000

(metaal)

32 mm staal
versterkte riem

Tandheugel
en ronsel

TigerStop

HeavyDuty

+/- 0,3 mmTot 80 kg 
en 9,2 meter

430 mm bij 90°
en 300 mm bij 45°

(Uitgevoerd met 
automatisch 

horizontale hoek-
verstelling en 

handmatige verticale 
hoekverstelling)

+/- 0,3 mmTot 600 kg 
en 24 meter

TigerAngle170

(hout, kunststof, 
metaal en aluminium)

32 mm staal
versterkte riem

Tandheugel
en ronsel

TigerStop

HeavyDuty

+/- 0,3 mmTot 80 kg 
en 9,2 meter

420 mm bij 90°
en 295 mm bij 45°

(Uitgevoerd met 
automatisch 
horizontale 

en/of verticale 
hoekverstelling)

+/- 0,3 mmTot 600 kg 
en 24 meter

TigerAngle200

(hout, kunststof, 
metaal en aluminium)

• Made in USA from domestic and foreign components.
National Institute of Standards and Technology Certified.


