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OP System satsar nu stort på Demarecs starka 
sortiment av demoleringsverktyg. Demarec foku-
serar på Produkter med hög kvalitet, hög prestan-
da och låga underhållskostnader.

DSP pulveriserare – nu med rotation.

Demarecs statiska pulveriserare DSP-30, 45 och 60 
fi nns nu även med rotation, vilket gör dem ännu mer 
fl exibla än de statiska varianterna. DSP fi nns även i sk 
Extreme-varianter, med DemaPower cylinder som ger 
20% mer kraft och därtill extremt snabba cykler.

OP System storsatsar på demoleringsverktyg från Demarec.
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DemaSafety

Alla Demarec demoleringsverktyg (utom gripar) 
har ett unikt, patenterat system för att förhin-
dra övertryck i hydrauliken. Om oljefl ödet av nå-
gon anledning blir blockerat, förhindrar syste-
met att cylindern skadas.

Demarecs nya betongsax DCC 70 – kommer 
snart fi nnas på marknaden!

Demarec arbetar just nu på en ny serie av två-cylindriga 
betongsaxar. Först ut är DCC-70 med en vikt på ca 6 ton 
(exkl. maskinfäste) för maskiner upp till 80 ton.

Målet är att skapa ett komplett sortiment betongsaxar 
från 1,8  upp till 9 ton. Demarec kommer då att sätta en 
helt ny standard för denna typ av verktyg på marknaden. 
DCC70 testas just nu och resultaten är lovande. 

Coming 
soon!

DCC-70
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Demarec med OilQuick 

Demarecs verktyg kan idag levereras med OilQuick-fästen 
färdigt från fabrik, efter kundens behov.
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MQP - trädkap

Multiverktyget MQP som utvecklats för primär och sekun-
där krossning av betong med armering, pulverisering och 
rivning, fi nns i de sex varianterna: Kombi, Demolering, Pul-
verisering, Sax, Tank/nibbler och Universalkäft. 

Kombi      Demolering     Pulverisering         Sax           Tank/nibbler     Universalkäft 

Nu kommer ytterligare en variant – MQP Trädkap. Det är 
en ny och speciell käft för kapning av gren och träd. Den 
har en öppning av 1,000 mm och kan skära trädstammar 
upp till 750 mm.

• DemaPowerCylinder teknologi som ger snabba cykel-
 tider och 20% mer kraft.

• Dubbla rotationsmotorer för extra rotationskraft.

• Filter i rotationskretsen.

• DemaGuide. Unikt system för centrering/stabilisering
 av den rörliga käften. Ger robust klippskär med exakt 
 precision.

• DemaLink för enkelt käftbyte, hydrauliskt.

• Enkelt utbytbara slitdelar
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Nedan övriga verktyg i MQP-familjen


