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Behåll greppet
Du känner kanske igen dig: Du programmerar omsorgsfullt din kapmaskin och går iväg
för att arbeta någon annanstans. När du kommer tillbaka har materialet hakat upp sig.
Maskinen har stått och slirat på samma ställe. På golvet ligger material i en helt annan
längd än den du hade tänkt dig. Och på rullen finns en decimerad mängd av vad du hade
från början. Med Drago behöver detta aldrig hända igen.
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Tunga argument
Drago är en helt ny produkt som fungerar i symbios med din kapmaskin.
Den hjälper till att mata fram materialet
i jämn takt, utan ryck eller slirning.
Klippmåtten blir rätt och du minimerar
risken för dyrbara driftstopp. Speciellt
viktigt om du klipper tyngre material
som slang eller kabel.

Funktioner:
• Energisparläge
• Upplyst display
• Ramper (ger mjuka starter och
stopp)
• RS 232-anslutning (för omprogrammering av programvara i
maskinen)
• Anslutning till externa enheter
(t ex larm vid stopp)
• Anslutning för externt tangentbord (PS/2)

Anslutningar:
• PS/2: tangentbordsanslutning
• COM: PC-anslutning
• I/O: anslutning till extern
enhet
• Spänningsmatning: 230V AC
Vi lyssnar mycket på våra kunder.
Vissa mindre avvikelser från detta
produktblad mot färdig produkt kan
därför förekomma.

För support och mer information om
Drago besök gärna vår hemsida:
www.tmeelektronik.se
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Tekniska data:
• Mått: 200 x 200 x 200 mm
• Vikt: ca 8 kg
• Materialdimensioner: max 40
mm bredd, 20 mm höjd
• Matningshastighet: ställbar
upp till 1 m/s
• Dragkraft: 50 N
• Spänningsmatning: 230V AC
• CE-godkänd

Fullt kompatibel
Drago är – precis som kapmaskinen
Dana 20/40 – liten och användarvänlig.
Den klarar de flesta kablar och andra
mjuka produkter upp till h 20 mm och
b 40 mm.
Drago är helt svensktillverkad
från idé till färdig produkt, men kompatibel med de flesta kapmaskiner på
marknaden. Extra värdefullt om din
maskin, till skillnad från Dana 20/40,
saknar mäthjul. Det bjuder vi på!
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