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Dancutter a/s
Livøvej 1
DK-8800 Viborg

Tel: +45 9651 2150
info@dancutter.dk

dancutter.com

Support
Oplever du problemer med cutteren, eller har du bare tekniske 
spørgsmål så skriv til: support@dancutter.dk

Ordrer
Mangler du reservedele eller skærekegler, så skriv til:
order@dancutter.dk

Kontakt information
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Dancutters mest kraftfulde cutter
DC MAXI FLEX er Dancutters mest kraftfulde cutter. Den har 
en ekstremt kraftfuld motor, som gør cutteren både hurtig og 
effektiv. DC MAXI FLEX er fleksibel og kan føres igennem ad-
skillige 45 graders bøjninger i et 150 mm rør og arbejder uden 
problemer uanset om røret er lige eller har bøjninger.
DC MAXI FLEX er den perfekte cutter model hvis du ofte 

DC MAXI FLEX

arbejder i store rør til genåbning af stik eller til at fjerne hårde 
aflejringer som beton i rørene. Når du skærer, fræser og sliber i 
rør fra 100 – 300 mm, er DC MAXI FLEX en kraftfuld cutterløs-
ning uanset om røret er lavet af PVC, cement, beton, støbejern 
eller stål.

 FREM- /TILBAGETRÆK 150 MM

 ROTATION  360° KONTINUERLIG 

 SLIBE, FRÆSE  PVC, LINER, BETON, JERN, 
 OG SKÆRE  STØBEJERN, RUSTFRI STÅL

 RØR DIMENSION  DIA. 100 - 300 MM

 
 FORSYNINGSSLANGE 70 METER

 BØJNING 45° I ET 150 MM RØR
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DC MAXI FLEX
Highlights
· Ekstremt kraftfuld motor
· Hurtig og effektiv
· Fleksibel igennem adskillige 45 graders bøjninger
· 360° graders kontinuerlig rotation
· Højkvalitets rustfri stållegering
· 12 tommer farveskærm
· Skærer, sliber og fræser i alle materialer
· Brugervenlig
· Præcis styring
· Toolbox, centreringssæt og transportkasse medfølger
· 100% made in Denmark

Tekniske specifikationer
· Rørdiameter 100 – 300 mm
· DC MAXI FLEX betjenes af en enkelt person.
· DC MAXI FLEX leveres med en 70-meter slange.
· Ind- og udgangsstik til tilslutning af videooptager, computer,  
 eksternt kamera eller VR headset (valgfrit tilbehør).
· 12 tommer farveskærm indbygget i kontrolpultens låg
· Spraydyse til rengøring af kameraet

Standard og ekstra tilbehør til DC MAXI FLEX
Vi tilbyder et bredt udvalg af tilbehør og reservedele til dine 
Dancutter produkter.
Få et hurtigt overblik på www.dancutter.com 

 LUFTTILFØRELSE 1100 L/MIN, 39 CFM

 LUFTMOTOR 11000 RPM

 LUFTTRYK 10 BAR, 145 PSI

 POWER SUPPLY 110 / 220 VAC

 CUTTER 17,5 KG
 STÅLRAMME 119 KG

  CUTTER  Ø80 mm - L: 1800mm
  RUSTFRI STÅL- L: 1200 mm - W: 750 mm -  
  RAMME PÅ HJUL H: 1220 mm


