
Klipp till!
Klipper du för hand i tron att alla kapmaskiner kostar 

skjortan? Eller tror du att modern teknik är svår att hantera 

och enbart till för proffsen?

Då är det dags att tänka om. Lösningen heter Dana 5.

www.tmeelektronik.se
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Helt elektronisk

Dana 5 är det senaste tillskottet av kap-

maskiner. En smidig och prisvärd liten 

maskin som klipper med samma preci-

sion som sin storasyster Dana 20/40. 

Helt svensktillverkad,  från idé till färdig 

produkt. 

Dana 5 klarar de flesta kablar samt 

andra mjuka och runda material med 

diameter upp till 5 mm. Dessutom är 

den helt elektronisk och fungerar med 

en vanlig strömkabel. 

Var du vill

Dana 5 är perfekt även för mindre 

affärsrörelser, föreningar eller utbildn-

ingar. Den sparar tid och pengar och 

minimerar risken för materialspill. Sätt 

i kontakten, programmera klipplängden 

och låt Dana 5 göra jobbet. När du är 

färdig på ett ställe flyttar du enkelt till 

nästa. Allt som behövs är ett eluttag.

För support och mer information om 

Dana 5 besök gärna vår hemsida:

www.tmeelektronik.se 

Tekniska data:
• Mått: 260 x 180 x 120 mm
• Vikt: ca 3,5 kg
• Materialdimensioner:
max Ø 5 mm
• Kabelstorlek: 0,14 – 4 mm²
• Noggrannhet: ± 1 mm
• Matningshastighet:                
ställbar upp till 500 mm/s
• Klipphastighet vid 100 mm
materiallängd: 60 st/min.
• Spänningsmatning:  230V AC
• CE-godkänd

Funktioner:
• Energisparläge
• Upplyst display
• Ramper (ger mjuka starter och 
stopp)
• Serie (batchar)
• Möjlighet att lagra serie och 
materiallängder
• RS 232-anslutning (för ompro-
grammering av programvara i 
maskinen)
• Anslutning till externa enheter
• Anslutning för externt tangent-
bord (PS/2) 

Anslutningar:
• PS/2: Tangentbordsanslutning
• COM: PC-anslutning
• I/O: Anslutning till extern enhet
• Spänningsmatning: 24V DC via 
batterieliminator 230V AC

Vi lyssnar mycket på våra kunder. 
Vissa mindre avvikelser från detta 
produktblad mot färdig produkt kan 
därför förekomma. 
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