
TigerSaw 1000
De TigerSaw 1000 is een volautomatische opduwzaag 
waarmee u een hoog rendement behaalt. Deze opduwzaag 
is geschikt voor hout en kunststof en zaagt en verwerkt uw 
materiaal snel en nauwkeurig. Zo verhoogt u de productiviteit 
van uw werkproces.



www.tigerstop.com

Bent u veel tijd kwijt aan het handmatig zagen en verwerken van uw materiaal en wilt u uw zaagwerk automatiseren 
en optimaliseren? Dan kiest u voor de TigerSaw 1000. 

Dé automatische opduwzaag voor 
snel en nauwkeurig zaagwerk!

De TigerSaw 1000 is een volautomatische 
opduwzaag waarmee u een hoog rendement 
behaalt met een beperkte investering. Dankzij het 
bedieningsgemak verhoogt u de productiviteit van 
uw werkzaamheden aanzienlijk. De opduwzaag 
kan zowel bundels als enkele stuks verwerken. De 
optimalisatiesoftware bepaalt de meest gunstige 
indeling van uw zaaglijst. Met de optionele 
foutmarkering kunt u eenvoudig gebreken 
uitkorten. Hierdoor bent u altijd verzekerd van een 
optimale opbrengst uit uw materiaal! 

Hoe werkt de TigerSaw 1000?
De TigerSaw 1000 vervangt het handmatig meten 
en zagen. U voert eenvoudig en snel de zaaglijst 
met de gewenste maten in of u downloadt de 
zaaglijst. Vervolgens laadt u het materiaal en 
drukt u op de startknop. De TigerSaw 1000 duwt 
het materiaal op en zaagt het automatisch op de 
juiste lengte af. Natuurlijk kunt u tussendoor ook 
eenvoudig enkele stuks eenvoudig afkorten.

Dit zijn de voordelen:
•  Eenvoudig en veilig werken 

Aan de voorkant van de machine zit het 
bedieningspaneel, die medewerkers 
eenvoudig kunnen bereiken en instellen. De 
volledig gesloten machine maakt een veilige 
werkmethode mogelijk.

• Optimalisatiesoftware 
  De standaard meegeleverde software zorgt 

voor een optimale opbrengst van uw zaaglijsten. 
Met deze software bepaalt de machine namelijk 
zelf de beste zaagvolgorde voor de onderdelen 
op uw zaaglijst, zodat uw materiaal optimaal 
gebruikt wordt.

• Verstelbaar zaagbereik 
  Als u altijd kleine kopmaten kort, kunt u het 

zaagbereik van de machine verkleinen en zo het 
zaagproces nog verder versnellen. 

• Geavanceerd stofafzuiging
  Dit geavanceerde ontwerp zorgt voor een 

effectieve stofafzuiging en daardoor een 
schonere zaagruimte. 

+/- mm meter0,3 24
Herhaalnauwkeurigheid Maximale werklengte* 

 kg600 
Maximaal opduwvermogen* 

http://www.tigerstop.com


www.configurator.tigerstop.com

Foutmarkering 
Kort moeiteloos fouten en  
gebreken uit het materiaal  
met een UV-krijt.

TigerTouch
TigerTouch is een uitbreiding van de TigerStop met een 
touchscreen bediening. Dit omvat een grote, stofdichte, 
industriële pc. Op het scherm ziet u een zeer duidelijk overzicht 
van de zaaglijst, met onder andere aantallen (te doen en gedaan) 
en lengtes. Ook wordt visueel de bewerking weergegeven.  
De makkelijke bediening en overzichtelijkheid zijn een grote stap 
vooruit in gebruiksgemak. TigerTouch wordt als pakket geleverd 
inclusief de software voor lengte-optimalisatie en TigerLink  
(voor het downloaden van zaaglijsten). Ook kunt u bijvoorbeeld 
een labelprinter aan de TigerTouch-software koppelen.

Verwerk zowel bundels  
als enkele stuks 

TigerSaw 1000 - Zaagbereik
Zaagblad: 450 mm 
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Zaagbreedte in mm
*Opmerking: het zaagblad moet worden verplaatst om elke maximale zaagsnede te bereiken

TigerSaw 1000 - Zaagbereik
Zaagblad: 500 mm 

Zaagbreedte in mm
*Opmerking: het zaagblad moet worden verplaatst om elke maximale zaagsnede te bereiken
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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


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.


