
DANA Lim’s GULVLIMMASKINE
Alle får glæde af DANA LIM´s revolutionerende limmaskine
Mange fordele ved brug af  LIMMASKINEN  - prøv den!

EFFEKTIV LIMUDLÆGNING
Op til  90% tidsbesparelse

Udskiftlige dele  
nem rengøring

Ny panteret emballage
til gulvlim

• 
Giver et jævnt lag lim

• 
Limmængde justeres nemt

• 
Sikrer præcis udlægning 

• 
Sparer tid = bedre økonomi 

• 
Arbejder ergonomisk korrekt 

• 
Højere produktivitet

• 
Belaster ikke knæ, ryg, arme og skuldre

• 
Bruger ikke strøm/trykluft

• 
Nem rengøring

PATENTERET

www.danalim.dk



MONTERING OG HÅNDTERING

DANA GULVLIMMASKINE:
Limmaskinen tilbyder en unik mulighed for at udlægge lim på 
en effektiv og arbejdsmiljøvenlig måde. 
Nem og handy at transportere.

INDSTILLING AF LIMMÆNGDE:
Limmængden indstilles let ved at hæve eller sænke spartlen i 
forhold til gulvet. Dette gøres let ved at justere plastikhjulet. Jo 
mere man hæver hjulene, jo mindre limmængde lægger man 
ud. Tallet 1 giver den mindste limmængde. Jo højre tal, jo større 
limmængde. 

PÅFYLDNING AF LIM:
Limen er pakket i specielle poser, så det er ikke nødvendigt at 
have kontakt med limen i forbindelse med påfyldning. Limposen 
kan nemt løftes med stropper og lægges nemt ned i magasinet, 
hvorefter magasinet lukkes. Aktiver kun lige håndtaget, sådan 
at stemplet lige akkurat holder posen på plads. Vip beholderen 
bagover og skær med en hobbykniv to lange huller i bunden af 
limposen.  

STEMPLET:
Pres en portion lim ned i udlægningsrummet ved at trykke på 
stempelhåndtaget. Pres ikke mere lim ned end der kan være i 
plastindsatsen - dette for at bevare den nemme rengøring.
Åben udlægningsskuffen ved at trække den sorte U-bøjle ud - 
den kan evt. betjenes med foden.

UDLÆGNING AF LIM:
Når limen er presset ned i udlægningsrummet, trækkes maski-
nen baglæns, hvorved limen lægges ud i den ønskede mæng-
de. Løft eller vip ikke maskinen, det er ikke nødvendigt og ska-
der den ensartede udlægning. 
Vær løbende opmærksom på, at limen udlægges ensartet.

- INGEN TID PÅ AT SAMLE - KLAR TIL BRUG - LEVERES SAMLET

RENGØRING:
Den sorte indsats udtages let fra udlægningsrummet ved at 
fjerne limspartel og derefter kan indsatsen trækkes ud og 
øvrige limrester tørres let af med Wipes 915. 

Regulering af 
limmængden

Limpose isættes nemt  

Her aflæses 
højden

For yderligere spørgsmål - kontakt  DANA LIM A/S på 56 64 00 70 eller se www.danalim.dk

plastikhjul

VEDLIGEHOLDELSE:
Maskinen vedligeholdes let - spartel udskiftes efter behov 
og slidklods kan ligeledes nemt udskiftes.

Slidklods udskiftes 
efter behov

Tandspartel 
udskiftes nemt

Plastindsats

Udlægningsrummet


