
Den kompletta kapmaskinen
Dana 20/40 är kapmaskinen för dig som uppskattar en bärbar, driftsäker kap-

maskin som kapar med hög precision med minimalt materialspill. Dana 20/40 är 

dessutom mycket lätthanterlig. Dels är maskinen med sin låga vikt och kompakta 

storlek lätt att förflytta dels är den både flexibel och enkel att använda genom att 

den är programmerbar och möjlig att koppla upp mot en dator.
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Kraftfull och exakt

Dana 20/40 mäter inte på det drivande 

hjulet och är därför mycket exakt 

även när materialet slirar. Den klarar 

material upp till 20 mm höjd och 40 

mm bredd och kan kapa enledarkabel 

upp till 10 mm2. Matningshastigheten 

är upp till 1 m/s och klipphastigheten 

vid 100 mm längd är 180 st/min. 

En sensor känner av när materialet är 

slut och avslutar matningen. Kniven 

drivs med tryckluft och är därför   

mycket kraftfull trots maskinens 

storlek. Kapanordningen är med sina 

brytare och sin placering mycket säker.

Lättarbetad programvara

I Danas programvara är det enkelt 

att lägga upp serier och spara 

materiallängder. COM-porten gör 

det möjligt att sköta detta från 

en PC. Programvaran har bland 

annat stöd för energisparläge, flera 

språk, slirfunktioner och koppling 

till externa enheter. Framtida 

programvaruversioner kommer att 

finnas tillgängliga på vår hemsida för 

nedladdning och uppdatering via PC.

För support och mer information  

om Dana gå till hemsidan:

www.tmeelektronik.se/dana/

Extrautrustning:
Det finns möjlighet att köpa till 
kundanpassade materialguider 
och metallhjul till drivningen.

Tekniska data:
Mått: 200 x 200 x 200 mm
Vikt: ca 9,5 kg
Materialdimensioner: 
40 mm bredd, 20 mm höjd
Kabelstorlek: 
0,14–10,0 mm²
Noggrannhet: ± 1 mm
Matningshastighet: ställbar 

upp till 1 m/s
Klipphastighet vid 100 mm 
Material: 180 st/min
Lufttryck: 6 bar
Spänningsmatning: 
220/230V AC
CE-godkänd

Funktioner:
Energisparläge
Upplyst display
Ramper (ger mjuka starter 
och stopp)
Slirstopp (Stannar motorn 
när materialet slirar över 
inställt värde)
Avkänning för ”material-

slut” (Stannar motorn när 
materialet är slut)
Serier (Batchar)
Möjlighet att lagra serier 
och materiallängder
RS 232-anslutning (för 
omprogrammering av pro-
gramvara i maskinen)
Anslutningar till externa 

enheter
Anslutning för externt 
tangentbord (PS/2)

Extrautrustning:
Kundanpassade 
materialguider
Drivhjul i metall
 

Anslutningar:
PS/2: Tangentbordsanslutning
COM: PC-anslutning
I/O / Option: Anslutning till extern enhet
Tryckluft: 6 bar, 5 mikron
Spänningsmatning: 220/230V AC
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