PLAC BUDOWY TO MIEJSCE
GDZIE MOC JEST
NAJWAŻNIEJSZA

AKCJA NA BUDOWIE
WYDANIE 1/2014

www.DEWALT.com

MOCNE I NIEZAWODNE

EXTREMALNIE DŁUGI CZAS PRACY
DZIĘKI BEZSZCZOTKOWEJ WKRĘTARCE DEWALT XR
Rzeczywista przewaga chłodzonych silników
bezszczotkowych
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Nowa 3-biegowa XRP zasysa
zimne, czyste powietrze z podstawy
narzędzia aby utrzymać idealną
temperaturę pracy.
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* wkręty 4 x 46 do płyt G-K wkręcane w miękkie drewno

Długość pracy nie jest wyzwaniem!
D
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Stolarz – “Zamontowałem ponad 100 sztuk drzwi w nowym
budynku na jednyn naładowaniu akumulatora za pomocą DCD790M2. Nie
bu
mogłem w to uwierzyć, że po trzech dniach pracy akumulator nadal działał.”
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Myślisz, że możesz to zrobić lepiej?
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Przyślij swoją historię na nasz panel ekspertów i miej szansę wzięcia
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udziału w konkursie. Aby dowiedzieć się więcej o gamie DEWALT XR
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DEWALT.com
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3-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA
IDEALNE ROZWIĄZANIE DO CIĘŻKICH ZADAŃ
Dzięki zastosowaniu zmienionej konstrukcji
sprzęgła, udarowa wiertarko-wkrętarka jest
jeszcze bardziej kompaktowa.

Pojedynczy pierścień
regulujący moment
obrotowy do szybkiej
zmiany ustawień.

Częstotliwość
udaru
34
34000
ud./min. do
szyb
szybkiego
wiercenia
w murze.

W pełni
metalowy
uchwyt.

DCD985
237mm

Si
Silnik z momentem
obrotowym 80 Nm
do ciężkich prac.

DCD995
213mm

Uszczelniony moduł
elektronicznego
włącznika
minimalizuje
przenikanie pyłu.

18V DCD995
Maks. moment obrotowy
80 Nm
Długość
213 mm
Waga
2,13 kg
Moc wyjściowa
650 W
Częstość udaru
0-7650/22100/34000 s/min
Prędkość
0-450/1300/2000 omdr./min
bez obciążenia
Uchwyt
1,5 - 13 mm

Oświetlenie LED
dioda umieszczona
przy podstawie
eliminuje cień uchwytu
wiertarskiego.

Akumulatory XR
o dużej pojemności
4,0 Ah.

NOWE – BEZPRZEWODOWE MULTI-NARZĘDZIE
WSZECHSTRONNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ
Ergonomiczny
og
ogumowany uchwyt –
zapewnia komfort nawet
za
podczas długich prac.

300 W silnik
zapewnia szybkie
wykonanie najbardziej
wymagających prac.

Zestaw do odpylania
z szybkozłączem –
pochłania pył i ogranicza
konieczność sprzątania.

DCS355

Czuły włącznikm z regulacją
zapewnia płynny start i pełną
kontrolę podczas pracy.

Moc wyjściowa
Napięcie
Pojemność
akumulatora
Prędkość bez
obciążenia
Waga

300 W
18 V
2,0 Ah lub 4,0 Ah
0-20000 obr./min.
1,46 kg (2,0 Ah)
1,68 (4,0 Ah)
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NOWA – MOBILNA ŁADOWARKA USB
Ładowarka USB umożliwia ładowanie
wszystkich urządzeń wyposażonych
w port USB przy użyciu akumulatorów XR.
Czytelny wskaźnik stanu naładowania
akumulatora – we wszystkich dostępnych
napięciach.
2 gniazda USB – maksymalny prąd
1,5 A umożliwia ładowanie kilku urządzeń
jednocześnie.

DCB090
Maksymalny prąd ładowania 1,5 Ah
3-poziomiowy wskaźnik
stanu naładowania LED
Pokrowiec do przechowywania ze smyczą
Rozładowywanie kontrolne

NOWY – KLUCZ Z WYSOKIM MOMENTEM OBROTOWYM
DO EKSTREMALNIE CIĘŻKICH MOCOWAŃ

Uchwyt 1/2" – łatwa wymiana nasadek
blokowanych przyciskiem zabezpieczającym
lub pierścieniem gumowym
Aluminiowa obudowa przednia –
zapewnia trwałość oraz odpowiednie
wyważenie narzędzia
Oświetlenie LED – umieszczone w stopie
ogranicza cień

DCF889
Maks. momet obrotowy

540 Nm

Prędkość bez obciążenia

1500 obr./min.

Częstość udaru

2300 ud./min.

Płynna regulacja prędkości
Waga
Wymiary

AKCESORIA
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Tak
3,15 kg
273 mm x 259 mm

DEWALT zapewnia najlepszą jakość zestawów
akcesoriów w całej gamie, również do stosowania
z narzędziami akumulatorowymi do wielu prac
wykonywanych przez profesjonalistów. Bez względu
na to, czy używasz narzędzi 10,8 V, 14,4 V lub 18 V,
znajdziesz odpowiednie do wykonywanej pracy
akcesoria.

DT7506

DT7507

17 cz. zestaw nasadek udarowych

9 cz. zestaw nasadek udarowych

OFFICIAL SPONSOR

WIEDZIEMY W BRANŻY
WYDAJNOŚĆ I OCHRONA

Rok 2014 to NOWA gama najbardziej zaawansowanych,
najmocniejszych młotowiertarek i młotów wyburzeniowych jakie
zostaną wprowadzone na rynek przez DEWALTa.
Wszystkie projekty zostały opracowane w niemieckiej fabryce w Idstein
oraz przetestowane przez dużą grupę profesjonalnych użytkowników
na wielu budowach.
Poprzez wdrożenie większej wydajności, skuteczności i żywotności
produktów oraz wyposażenie w inowacyjne systemy bezpieczeństwa
doświadczony zespół specjalistów DEWALT wyznacza nowe standardy
wydajności i ochrony, czego dowodzą użytkownicy na placach budowy.
Pierścień zmieniający tryb
pracy oraz smukła konstrukcja
ułatwia wykonanie zadania
w trudnodostępnych miejscach.

Innowacyjna płaska konstrukcja tłoka
w połączeniu z uchylną tylna rękojeścią
zapewniają najmniejsze w swojej klasie wibracje
7,9 m/s2. Zwiększa to komfort użytkownika
i pozwala wydłużyć czas pracy.

D25052KT

Mechanizm pozwalający uzyskać
wysoką prędkość obrotową
6200 obr./min. Optymale
do wiercenia średnicami
8 mm - 12 mm.

Konstrukcja w kształcie
L oraz mała waga 2,6 kg
dla większego komfortu podczas
długotrwałego użytkowania.

D25052K/KT
Moc wyjściowa
Tryby pracy
Energia udaru
Waga
Wibracje
Wiercenie w betonie
Częstotoliwość udaru
Prędkość obrotowa
Wymiary

650 W
2
1,9 J
2,6 kg
7,9 m/s2
20 mm
0-620 ud./min.
0-2300 obr./min.
250 mm x 295 mm

DOSTĘPNA TAKŻE

D25052KT:
W zestawie NOWA rękojeść
boczna z zintegrowanym
oświetleniem LED, 4-cz.
komplet wierteł oraz kufer
narzędziowy TSTAK II.
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NOWY WYMIAR

WYDAJNOŚCI
Gama młotów SDS-Plus 1000 W,
32 mm Perform&Protect

Czynniki wpływające na
wydajność: 1000W silnik
połączony ze zoptymalizowanym
mechnizmem udarowym o wysokiej
częstotliwości ud./min. i systemami
zabezpieczającymi, nowy młot
DEWALT o zakresie wiercenia 32 mm
ustanawia nowe stsndardy
w klasie 4 kg.

Moc i Prędkość
Nowy mechanizm udarowy
generujący energię 4,2 J i
częstotoliwość 0-4700 ud./min.

3-funkcyjna
wszechstronność
do wiercenia z udarem, bez
udaru i podkuwania.

System aktywnej kontroli
wibracji (AVC) w połączeniu
z uchylnym tylnym uchwytem
zapewnia bardzo niskie
wibracje 8,2 m/s2.
Zwiększa komfort użytkownika
i umożliwia dłuższa pracę.

Wpuszczony
w obudowę przełącznik
trybu pracy dla
zwiększenia trwałości.

System przeciwrotacyjny *
chroni użytkownika przed
przypadkowym zablokowaniem
narzedzia podczas pracy.

Wymienny, szybkozaciskowy uchwyt
3-szczękowy zapewnia szybkość, precyzję
i elastyczność podczas wiercenia w drewnie,
metalu czy ceramice.

D25413K

D25414KT

D25415K

D25430K

Moc wyjściowa
1000 W
Energia udaru
4,2 J
Waga
4,2 kg
Wibracje
8,2 m/s2
Mask. śr. wiercenia
w betonie
32 mm
Częstość udarów 0-4700 ud./min.
Pędkość bez
obciążenia
0-820 obr./min.
Wymiary
250 mm x 370 mm
Uchwyt szybkowymienny
Nie

Moc wyjściowa
1000 W
Energia udaru
4,2 J
Waga
4,2 kg
Wibracje
8,2 m/s2
Mask. śr. wiercenia
w betonie
32 mm
Częstość udarów 0-4700 ud./min.
Pędkość bez
obciążenia
0-820 obr./min.
Wymiary
250 mm x 370 mm
Uchwyt szybkowymienny
Tak

Moc wyjściowa
1000 W
Energia udaru
4,2 J
Waga
4,3 kg
Wibracje
8,2 m/s2
Mask. śr. wiercenia
w betonie
32 mm
Częstość udarów 0-4700 ud./min.
Pędkość bez
obciążenia
0-820 obr./min.
Wymiary
250 mm x 370 mm
Uchwyt szybkowymienny
Tak

Moc wyjściowa
1000 W
Energia udaru
4,2 J
Waga
4,0 kg
Wibracje
7,1 m/s2
Mask. śr. wiercenia
w betonie
Nie dot.
Częstość udarów 0-4700 ud./min.
Pędkość bez
obciążenia
Nie dot.
Wymiary
250 mm x 370 mm
Uchwyt szybkowymienny
Nie

*Perform & Protect system antyrotacyjny dostępny tylko w modelu D25415K.
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NOWA 7-kg Młotowiertarka
SDS-Max D25723K Perform&Protect
Dwustopniowe sprzęgło (CTC)
umożliwia regulację momentu
obrotowego zwiększając kontrolę
i dokładność.

Najniższy w swojej klasie
poziom wibracji 7,5 m/s2
umożliwia dłuższą pracę.

KRUSZENIE Z DUŻĄ

WYDAJNOŚCIĄ
D25902K
Moc wyjściowa
1550 W
Energia udaru
19 J
Waga
10,5 kg
Wibracje
7,9 m/s2
Częstość
udarów
2100 ud./min.
NOWY 10-kg młot wyburzeniowy
SDS-Max D25902K Perform&Protect
• najniższe w swojej klasie wibracje
7,9 m/s2 dają możliwość dłuższej pracy
• zwiększona moc 1550 W i energia
uderzenia 19 J zapewniaja wydajne
kruszenie

WIERTŁA SDS-MAX®

Nowy mechanizm udarowy
dostarcza 11 J energii oraz
silnik o mocy 1300 W
zwiększają wydajność
i zapewniają dłuższą żywotność.

D25721K
Moc wyjściowa
Energia udaru
Waga
Wibracje
Mask. śr. wiercenia
w betonie
Mask. śr. wiercenia
wiertłem koronowym

1350 W
11 J
8,7 kg
7,5 m/s2
48 mm
115 mm

Antyrotacyjny system
zabezpieczający wraz z CTC
zapobiegają obróceniu się
młotowiertarki w przypadku
zablokowania.

NOWA
POSZERZONA
GAMA
DEWALT® XLR®

Wyprodukowano
w Niemczech

D25722K/D25723K

D25871K

Moc wyjściowa
Energia udaru
Waga
Wibracje
Mask. śr. wiercenia
w betonie
Mask. śr. wiercenia
wiertłem koronowym

Moc wyjściowa
Energia udaru
Waga
Wibracje
Mask. śr. wiercenia
w betonie
Mask. śr. wiercenia
wiertłem koronowym

1400 W
11 J
9,1 kg
7,5 m/s2
48 mm
125 mm

1400 W
11 J
8,0 kg
10,9 m/s2
Nie dot.
Nie dot.
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MULTINARZĘDZIE

WSZECHSTRONNOŚĆ

NOWA DEFINICJA
DEWALT oferuje większą
kontrolę, większą moc,
i większą prędkość cięcia

Silnik o mocy 300 W

Włącznik z precyzyjna
regulacją

Szybkozłącze systemu
odpylającego

Szybka regulacja głębokości

NOWA GAMA OPRZYRZĄDOWANIA DEWALT DO MULTINARZĘDZIA
DEWALT BIURO W POLSCE
UL. POSTĘPU 21 D
02-676 WARSZAWA
Telefon: 22 46 42 700
Faks: 22 46 42 701

Twój sprzedawca DE WALT:

www.DEWALT.com
Schemat kolorów żółtego i czarnego jest zastrzeżonym znakiem
handlowym wykorzystywanym przez D E WALT Profesjonalne
Elektronarzędzia i Akcesoria. D E WALT rezerwuje sobie prawo do
wprowadzania zmian w ofercie bez wcześniejszego powiedomienia.

Pierwszy poznaj nowości oraz oferty specjalne marki DEWALT ….
Zarejestruj się na MYDEWALT by otrzymywać oferty drogą mailową.
Wystarczy wejść na www.DEWALT.com/MYDEWALT

MY
MP16738-PL

