75 – 150 mm

Rotation

45° – 90°

25 – 50 m

Luftmotor

Kamera
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DC Superflex
Særdeles fleksibel og brugervenlig cutter, som kan arbejde i små
rør med endog meget skarpe bøjninger. Det rustfrie stel indeholder fra 25 m op til 50 m forsyningsslange, hvorpå cutteren er
fastmonteret. Forsyningsslangen, som indeholder luft-, sprinklerog strømforsyning til cutteren, bruges til at skubbe cutteren hen
til arbejdspositionen, hvorefter styringen af cutteren foregår på
den medfølgende kontrolpult.

Hjulene på det rustfrie stel, giver en let og problemfri flytning til
og fra arbejdspladsen. Der er monteret oliesmører og vandudskiller på anlægget. Den kompakte cutter er fremstillet i en resistent
rustfri stållegering, hvilket giver en minimal vedligeholdelse.
Max vand indhold pr. m3 forsyningsluft: 20 g/m3.

Arbejdsområde er 75 - 150 mm. Ved fræsning i 150 mm skal cutteren påmonteres de medfølgende centreringsklodser. Cutteren
har indbygget slæbering til kameraet, som muliggør en 360° kontinuerlig rotation med fræsemotoren. Der er ligeledes indbygget
sluse og slæbering på det rustfrie stel, således forsyningsslangen
frit kan føres frem og tilbage under brug.
Kameraet har en sidemonteret spraydyse til rengøring af kameralinsen, som aktiveres på kontrolpulten, hvorfra også den variable
rotation og frem/tilbage føring af fræsemotoren
kontrolleres ved hjælp af de 2 joystik.
Cutteren har en indbygget frem/tilbagebevægelse på 60 mm.
Hævning af fræsemotoren styres ligeledes på et af disse joystik.
Der er indbygget en 12,1” farvemonitor i låget. Cutteren kan gå
gennem to på hinanden følgende 45° bøjninger i en 75 mm ledning og en 90° bøjning/vinkel i en relinet 110 mm.

Specifikationer
Udvendig diameter 60 mm

Luftmotor 15000 RPM

Lufttryk 8 - 10 bar

Vægt:
25 m: 58 kg
50 m: 71 kg

Lufttilførelse 650 l/min

El 110 / 220 V

L: 100 mm - B: 500 mm - H: 103 mm

Slange: 25 m eller 50 m

DANCUTTER forbeholder sig ret til at ændre den tekniske beskrivelse pga. nyudvikling af produktet uden forudgående varsel.

