
øker inntjeningen på 
bremseservice !
Maskinen som gir selv de største skiver 
en jevnere overflate og bedre finish

Standard leveranse inkluderer:

Skive FØR dreiing Skive ETTER dreiing

● Pro-Cut PFM 9.1 bremseskivedreier
● Vogn med hjul 
● 4 stk. valgfrie adaptere (gjelder ikke of-car adapter)
● Alt nødvendig tilbehør
● Installasjon og teknisk opplæring
● Garanti 12 mnd.

Pro-Cut PFM 9.1

www.sm-produkter.no

Se demofilm på våre nettsider

PRO CUT bremseskiverdeier er en svært lønnsom investering for de fleste verksteder. Det kan 
i dag være svært kostbart å bytte bremseskiver på større biler/premiumbiler. Dette alene gjør 
at PRO CUT bremseskivedreier er en god investering. I tilegg elemineres problemer med kast i 
skiver som mange ganger kommer tilbake etter en tid ved skivebytte. 

PRO CUT bremseskivedreier har et patentert mikroprossesorstyrt selvkalibrerende system som 
gjør at skivene dreies 100% korrekt i forhold til kast.  Ved bytte av skiver hender det at kast 
gjenoppstår etter kort tid. Dette er historie når man benytter PRO CUT.  Maskinen monters på 
selve hjulnavet ved hjelp av hjulboltene. Derved er det bare selve dreiehodet som tar plass i 
hjulhuset. Dette gjør at den kan brukes også på biler med små hjulhus.

PRO-cut er svært nøyaktig, meget rask (15 min. pr. skive) og enkel i bruk. Kan dreie skiver på 
kjøretøy opp til 3,5 tonn.

https://www.sm-produkter.no/?PageID=22999


Tekniske spesifikasjoner
● Maksimum skivediameter 436mm
● Minimum skivediameter 102mm
● Maksimum skivetykkelse 44,4mm

● Minimum skivetykkelse 5,1mm
● Spindelhastighet 123 RPM
● Dreiehastighet 0,13 mm / omdreining

Hvordan fungerer det?
PFM 9.1 kan dreie en skive på 15 minutter. Maskinen anbefales av verdens ledende bilprodusenter 
som BMW, Ferrari, Ford, Honda, Mitsubishi, Peugeot, Porsche, Toyota, Mazda og VW.

Maskinen er enkel å bruke, og gir perfekte resultater hver gang med bare 4 enkle trinn ......

Trinn 1:
Fest adapteret til 
navet - minimal 
demontering 
nødvendig

Trinn 2:
Fest maskinen 
til adapteret

Trinn 3:
Datamaskinen 
kompenserer for 
kast i hub/lager

Trinn 4:
PFM 9.1 
etterlater en 
perfekt overflate

Skive med kast Ujevn skive (DTV) Perfekt skive



Pro-Cut-adaptere passer et hvert kjøretøy opp til 3,5 tonn

Adapterkode: 50-680
Adapternavn: Off car adapter 
Passer for: Skiver som ikke er festet til 
et kjøretøy. Dette adapteret inngår ikke 
som en del av de 4 valgfrie adapterne 
som følger maskinen ved kjøp.

Adapterkode: 50-681
Adapternavn: Off Road Adapter 4x4
Passer for: Mitsubishi Shogun, Toyota 
Landcruiser, Isuzu Trooper, Mitsubishi 
L200 osv.

Adapter Kode: 50-687
Adapter Navn: 4 bolt Adapter 
Passer for: Passer til 4 bolt nav, for 
eksempel Renault Clio, Honda Accord, 
Opel Astra

Adapterkode: 50-688
Adapternavn: 5 bolt adapter (se også 
50-693) 
Passer til: Standard personbiler, for 
eksempel Ford Fiesta, VW Golf, Renault 
Laguna, Opel Vectra, Audi-serien

Adapter Kode: 50-689
Adapter Navn: 3 og 6 bolt Adapter 
Passer for: Små bybiler og større biler, 
for eksempel Peugeot 206, Citreon Saxo, 
Smart 4x4. Rev 4 passer også til kjøretøy 
med 6 bolt, som Nissan Navarra og 
Mercedes-Benz Sprinter

Adapter Kode: 50-693
Adapter Navn: 5 bolt adapter (se også 
50-688) 
Passer for: 5 bolt kjøretøyer, for 
eksempel Porsche, BMW, Subaru 
Impreza, Chrysler 300c, Landrover 
Discovery

Adapterkode: 50-696
Adapternavn: Transit og Rolls Royce 
Passer til: Ford Transit, Landrover 
Defender, Rolls Royce m.fl.

Adapterkode: 50-934
Adapternavn: Lett kommersielt 
adapter Passer til: Varebiladapter, for 
Ford Transit med doble bakhjul, LDV, 
Mitsubishi Canter, Toyota Dyna og Iveco 
Daily 35C12

Adaptere kan bestilles fra SM Produkter AS - tlf. 33 78 52 20

Adaptere for dreiing av bremseskive på bilen

Bestillingsnr. PRO-PFM9.1

76450,-76450,-
Standard leveranse inkluderer:

Eks. mva.

Leasing 36 mnd.

2470,- 2470,- 
Eks. mva/mnd.

● Pro-Cut PFM 9.1 bremseskivedreier
● Vogn med hjul 
● 4 stk. valgfrie adaptere (gjelder ikke of-car adapter)
● Alt nødvendig tilbehør
● Installasjon og teknisk opplæring
● Garanti 12 mnd.



Maskinen gir meget gode resultater, der du får vel så godt 
resultat ved dreiing som ved skivebytte.
Vi mener også at kunder som kjører lite sparer både penger og 
miljøet ved å dreie skivene i stedet for å bytte.

Adnan  Asani (servicesjef)

Forhandler: Mazda - Hyundai - Suzuki - Isuzu
GJERMUNDSEN AUTO AS - Larvik

KVERNELAND BIL AS - Sandnes/Stavanger

RUNE HELLELAND AS - Klepp

Maskinen fungerer meget godt for fjerning av rust og/eller kast 
på bremseskivene.
Den er enkel i bruk og gir et godt sluttresultat.

Knut Molaug (verkstedformann)
Maskinen fungerer meget godt for fjerning av rust og/eller kast 
på skiver
Rep. Kast fra bremseskiver 
Reklamasjon. Kast og rust på skiver
Enkel å bruke. 
Godt sluttresultat

Knut Molaug (verkstedformann)

På mange nye biler med store skiver, og skiver med integrerte 
lager, samt skiver som er montert bak hjullager der det er 
tidkrevende å demontere, kan kostnadsbesparelsen være stor.
Mange skiver blir skiftet pga rust som blir anmerket ved periodisk 
kjøretøykontroll der tykkelsen på skivene fortsatt er langt fra minste 
tillatte mål.
Kast i skiver kan også være ett problem.
Rust fjernes ofte ved å dreie så lite som 0,15-0,2mm.
Ved skift av kun klosser der det er mye spor i skivene kan det også 
være en fordel å dreie skivene.
 
Vi har vært veldig fornøyd med resultatet vi får etter bruk.
Maskinen er enkel å sette opp og grei og bruke, selv kalibrering av 
kast virker veldig bra, samt at maskinen har autostop som gjør at 
den stopper når den kommer til enden av skiven.

Stian Sele (daglig leder)

Forhandler: Mazda - Ford og Volvo 

Mekonomen Bilverksted

Dette sier kundene...


