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

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 mindste cutter
DC MINI BIKE er Dancutters mindste cutter. Når du skærer, fræser 
og sliber inde i smalle rør (50-75 mm) eller på snævre steder der 
er svært tilgængelige, er DC MINI BIKE en kraftfuld løsning, uan-
set om røret er lavet af PVC, cement, beton, støbejern eller stål.

DC MINI BIKE

Cutterne er 100% danskproducerede og hos Dancutter sætter vi 
en ære i at udvikle løsninger, der opfylder kundernes behov. Hvis 
du har særlige ønsker, er du meget velkommen til at kontakte os 
og høre om muligheden for en specialudviklet løsning.

 BØJNING 45° - 90°

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

 RØR DIMENSION  DIA. 50 - 75 MM 

 FORSYNINGSSLANGE 1 TIL 15 M
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Specifikationer
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DC MINI BIKE
Highlights
· Lille og kraftfuld
·	 Ekstremt	fleksibel	i	45°	og	90°	bøjninger
· Skærer, sliber og fræser i alle materialer
· Brugervenlig
· Præcis styring
· Toolbox medfølger
· 100% made in Denmark

Tekniske specifikationer
· Rørdiameter: 50-75 mm
· DC MINI BIKE betjenes ved hjælp af et ”cykelstyr”, som giver  
 dig fuld kontrol over cutterens bevægelser.
·	 DC	MINI	BIKE	er	ekstremt	fleksibel	og	manøvrerer	nemt		
	 igennem	en	45°	bøjning	i	et	50	mm	rør	og	igennem	flere	90°		
 bøjninger i et 75 mm rør.
· DC MINI BIKE leveres med en forsyningsslange i den
 ønskede længde fra 1 – 15 meter.

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

 LUFTTILFØRELSE 250 L/MIN, 9 CFM

 LUFTMOTOR 28000 RPM

 LUFTTRYK 10 BAR, 145 PSI

 VÆGT 4,5 KG


