
Fleksible aksler for kanalrengjøring 
 

Vi er glade for at du valgte Danduct Clean Aksler for ditt rengjørings behov. 

 

PD4 Soft (innv. aksel Ø5 mm. flettet) - for bruk av børster opp til Ø160 

Standard lengder: 2,5m  5m  7,5m  10m 

 

PD4 (Innv. aksel Ø2,7mm) -  for bruk av børster opp til Ø160: 

Standard lengder: 2,5m    5m   7,5m  

 

DC4 (Innv. aksel Ø4,0mm) - Aksler for bruk av børster fra Ø160 til Ø630: 

Standard lengder: 5, 10, 15, 20, 25, 30m  

 

1. Hvordan bruke utstyret 

 

Legg ut akselen i sin fulle lengde. 

Fest en børste på enden av akselen og skru til. 

Sett børsten inn i kanalen. 

 

Hvis du skal kjøre børsten mot venstre, lås børsten med umbraco skruen. 

PD4 Soft aksel bør kun brukes i høyredrift.   

 

Ved rensing med DC4 oppnås det beste resultat ved en hastighet på ca. 800 – 850 rpm. 

Med PowerDrill og små børster økes turtallet. 

Akselen vil da rotere lett og kontrollert midt i kanalen. 

 

Når du renser runde kanaler, kan du velge både høyre og venstre rotasjon. 

Når du renser rektangulære kanaler, kan du rense en side på vei inn i kanalen,  

for så endre retning på veien ut av kanalen. 

 

Forsøk alltid å bruke korrekt størrelse på børsten. Hvis børsten ikke passer i kanalen,  

kan en benytte en børste som er maks ”Kanaldiameter+25%”. 

Ikke press børsten inn i kanalen. Hvis børsten møter motstand må årsaken klarlegges. 

Inspeksjon av kanalen bør derfor gjennomføres før rensing starter. 

 

Se til at akselen ikke er klemt eller satt fast på noen måte. 

 

Akselen bør etter bruk, kveiles opp i så stor sirkel som mulig. 

PD4 min. Ø600mm 

DC4 min. Ø900mm 

 

2. Bruksområder 

 

Akslene er designet for bruk sammen med originale børster fra Danduct Clean. 

Akslene er ikke designet for bruk i fettede kanaler eller kanaler med hardt belegg. 

 

Utstyret må ikke benyttes i ett eksplosivt miljø eller i områder hvor det kan komme i 

kontakt med kjemiske stoffer. 

 

Det ytes ikke garanti på børster og aksler, da dette er å anse som forbruksvare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservedeler Aksler - DC4 - PD4 - PD4 Soft 

 59613005 PD4 Soft aksel Ø5 mm. flettet - Motor ende 

 59613003 PD4 – Rep. sett Aksel 2,7mm – Motor ende 

 59613004 DC4 – Rep. sett Aksel 4,0mm – Motor ende 

 59613107 PD4 Soft aksel Ø5 mm. flettet -  Børste ende 

 59613103 PD4 – Rep. sett Aksel 2,7mm – Børste ende 

 59613104 DC4 – Rep. sett Aksel 4,0mm – Børste ende 

 50613105 Reparasjonsverktøy for Aksler - ikke PD4 Soft 

 

Du finner bilder av reservedelene på www.germitech.no 

 

 

 

GermiTech AS 

Undrumsdalsveien 251 

3176 Undrumsdal 

 

Telefon:  33 06 10 45 

Telefaks:  33 06 01 62 

 

www.germitech.no 


