
ΤΕΥΧΟΣ 40 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

12/03/2015   11:39



ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ 
•  Η ανάπτυξη των καρφωτικών αέρος της DEWALT® είναι 

αποτέλεσμα πολλών χρόνων έρευνας σε χώρους εργασίας 

που έχουν σχέση με το ξυλό προσφέροντας σας τον 

απόλυτο συνδυασμό παραγωγικότητας, αξιοπιστίας και 

χαμηλού κόστους συντήρησης.

•  Για διάφορες ενώσεις γωνίας, κορνίζας σταυρωτές 

συνδέσεις για κατασκευή ξύλινων πατωμάτων με καρφιά 

τύπου Brad - Coil - Δίχαλα. Κομπρεσέρ διαθέσιμα

•  Με πάνω από 150 τύπους καρφιών στην γκάμα για την 

κάλυψη και της πιο εξειδικευμένης εργασίας που μπορεί 

να χρειαστείτε 

Για να δείτε όλη την γκάμα επισκεφτείτε το 

www.DEWALT.gr/nailers

KΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ 
DPN9033-XJ/DPN9033SM-XJ

KΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ DPN1850-XJ

•  Πλέον το κάρφωμα καρφιών 90mm στρογγυλού σχήματος σε σκληρό ξύλο 

δεν αποτελεί πρόβλημα για το νέο Καρφωτικό Αέρος της DEWALT.

•  Ελαφρύ καλούπι μαγνησίου που σας εξασφαλίζει μεγίστη αντοχή και άνεση 

•  Διαθέσιμο σε 2 τύπους με πλήρη γεμιστήρα για μεγαλύτερη 

παραγωγικότητα εργασίας ή με μικρότερο γεμιστήρα για μεγαλύτερη 

ευελιξία σε στενά σημεία εργασίας 

 

•  Καρφωτικά εργασίες που επικεντρώνονται στην λεπτομέρεια. To 

χωρίς λάδι 18 καρφωτικό αέρος brad καρφιών, σας προσφέρει 

υψηλή απόδοση αξιοπιστία με ελάχιστη ανάγκη συντήρησης μιας και 

δεν απαιτείτε συμπλήρωση λαδιού όπως σε άλλα καρφωτικά.

•  Μικρό μέγεθος και βάρος εργαλείου που του προδίδει καλή 

ισορροπία καθιστώντας το ιδανικό για εργασία σε δυσπρόσιτα στενά 

σημεία με έχουν σχέση με εργασίες ολοκλήρωσης.

 

DPN9033SM-XJ DPN9033-XJ DPN1850-XJ

Χωρητικότητα καρφιών 38-50 38-75 100

Μέγεθος καρφίων 50-90mm 50-90mm 15-55mm

Τύπος λειτουργίας Διαδοχική Διαδοχική Διαδοχική 

Βάρος 3.5kg 3.6kg 1.2kg

Πίεση λειτουργίας 8.3 BAR 8.3 BAR 8.3 BAR

Πίεση λειτουργίας 120 PSI 120 PSI 120 PSI

DPN9033-XJ

DPN1850-XJ
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ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
DCF620P2K
18V XR Li-Ion Brushless κατσαβίδι γυψοσανίδας 

με μεγάλη αυτονομία και ικανότητα βιδώματος 

μέχρι και 6000 βίδες ανά φόρτιση

Εύκολα αφαιρούμενος γεμιστήρας βιδών σε 

κορδέλα για ακόμη μεγαλύτερη παραγωγικότητα 

και ταχύτητας εγκατάστασης γυψοσανίδων 

Ισχυρός κινητήρας BRUSHLESS 4400rpm για 

εύκολο αποτελεσματικό βίδωμα με μεγάλη 

αυτονομία 

ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
Διαθέσιμες βίδες σε κορδέλα για ξύλινα 

και μεταλλικά προφίλ. Ιδανικές για το 

νέο DCF620 με επικάλυψη φωσφορικού 

άλατος που τα κάνει ανθεκτικά κατά 

της διάβρωσης.

DCG620P2K DCG620D2K

Τάση 18V 18V

Χωρητικότητα 
μπαταρίας

5Ah 2Ah

Μέγιστη ροπή 5-30Nm 5-30Nm

Αποδιδόμενη ισχύς 435W 435W

Ταχύτητα χωρίς 
φορτίο

0 - 4400rpm 0 - 4400rpm

Υποδοχή μύτης (Hex) 6.35mm (Hex) 6.35mm

Βίδες / Γέμισμα 6,000 Ξύλο
3,500 Μέταλλο

2,250 Ξύλο
1,450 Μέταλλο

Βάρος 2.1kg 1.9kg

Μήκος κεφαλής 335mm 335mm

Μήκος 380mm 380mm

Ύψος 250mm 233mm

PR2 ΜΥΤΗ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ
Αποκλειστικά συμβατή με το νέο κατσαβίδι 

γυψοσανίδας της DEWALT®, η νέα μύτη PR2 έχει 

ιδανική γεωμετρία που την κάνει ιδανική για χρήση 

με τις βίδες γυψοσανίδας αυξάνοντας έτσι την 

παραγωγικότητα της εργασίας.
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ΙΣΧΥΡΟ & ΕΥΕΛΙΚΤΟ 
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ
•  Ισχυρός κινητήρας 300W που σας παρέχει 

γρήγορη ολοκλήρωση και των πιο 

απαιτητικών εργασιών σας 

•  Ελαστική επένδυση και σχεδίαση 

εργονομικής λαβής για άνετη και 

ξεκούραστη εργασία

• Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για   

   μεγαλύτερο έλεγχο που σας επιτρέπει       

   ομαλό ξεκίνημα κοπής

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ...ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΑΖΙ

DCS355M2/D2

Αποδιδόμενη ισχύς 300 W

Τάση 18V

Αυτονομία  2.0Ah or 4.0Ah

Ταχύτητα 0-20,000 opm

Βάρος 1.46kg (2.0Ah)

 1.68kg (4.0Ah)

Για καθαρές 
κοπές ξύλινων 
σοβατεπί και 
γυψοσανίδων

Για καθαρή 
αφαίρεση αρμών

Για κοπές 
σκληρών υλικών 

και υλικών 
πατώματος

Για κοπές 
κατασκευαστικής 

ξυλείας

Για 
προετοιμασία 
επιφανειών

Για λεπτομερή 
λείανση

Για απόξεση 
διαφόρων 

υλικών

Για κοπές 
σωληνώσεων
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DCF899 ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ 
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 
•   Τελευταίας γενιάς 18V BRUSHLESS XR Li-Ion μπουλονόκλειδο με  

τεχνολογία μπαταρίας XR 5Ah Li-Ion

•  Ισχυρή ψύξη κινητήρα που φτάνει τα 950Nm ροπής και 2400 

κρούσεις το λεπτό για βαρέος τύπου εργασίες ασφάλισης βιδών 

•  Ρύθμιση ροπής 3 ταχυτήτων που σας προσφέρει την ισχύ που 

χρειάζεστε αναλόγως την εργασία που κάνετε 

DT7507-QZ ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ 
ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 

DCR006 BLUETOOTH 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

•  Κρουστικά καρυδάκια 9 τεμ (10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 

27mm & ¼" to ½" αντάπτορας) για χρήση με παλμικά 

κατσαβίδια και μπουλονόκλειδα 

•  Λεπτομέρειες χαρακτηριστικών χαραγμένες με Laser 

για να είναι πάντα ορατά ακόμη και σε συνθήκες όπου 

υπάρχουν πολλά γράσα

•  Κρουστικός έλεγχος – δεν σπάνε όταν χρησιμοποιούνται 

με συσκευές που ασκούν υψηλή ροπή

Χαρακτηρισμένο από την αντοχή που θα περιμένατε από ένα 

εργαλείο της DEWALT® αυτό το ραδιόφωνο έχει την ιδιότητα 

να αναμεταδίδει μουσική μέσω άλλων συσκευών που έχουν 

Bluetooth σε απόσταση 30.5m αποδίδοντας ποιοτικό ήχο με 

τις μπαταρίες που ήδη έχετε από αλλά εργαλεία της DEWALT® 

προσφέροντας σας συντροφιά στον εργασιακό σας χώρο.

DT7507-QZ

DCR006
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ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 
Εξαιρετικά ελαφρύ με εργονομική σχεδίαση 

καλουπιού παρέχοντας βελτιωμένη 

απόδοση και ισορροπία την ώρα της 

εργασίας. Ως επιπλέον χαρακτηριστικό 

έρχεται να προστεθεί η χαμηλή 

θερμοκρασία λειτουργίας που εξασφαλίζει 

στο εργαλείο μεγαλύτερη αυτονομία 

λειτουργίας αυξάνοντας έτσι και την 

διάρκεια ζωής του.

EXTREME ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

DWE305 ΣΕΓΑΤΣΑ 

Extreme δίσκοι κοπής και λείανσης που παρέχουν εξαιρετικές 

αποδόσεις 

•  Υψηλή πυκνότητα περιεκτικότητας κόκκων

•  Βιομηχανοποιημένη αναβάθμιση κόκκου που προσδίδει 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στον δίσκο

•  Μεγάλη ποικιλία δίσκων διαφορετικής διαμέτρου για εργασίες 

κοπής και λείανσης με όλους τους τύπους υλικών

Βελτιωμένος σχεδιασμός γραναζιών με ισχυρό κινητήρα 1100W 

που προσδίδει στο εργαλείο την ικανότητα να αντεπεξέρχεται και 

στις πιο ακραίες δοκιμασίες. Μηχανισμός τοποθέτησης λεπίδας 

τεσσάρων θέσεων για μεγαλύτερη ευελιξία και ομαλή κοπή και 

των πιο απαιτητικών εργασιών.

DWE305

Ισχύς 1100W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2800spm

Μήκος Διαδρομής 29mm

Μεγ. Ικανότητα κοπής [ξύλου] 280mm

Μεγ. Ικανότητα κοπής 
[μεταλλικών ελασμάτων & 
σωληνώσεων]

100mm

Μεγ. Ικανότητα κοπής [PVC] 130mm

Βάρος 3.5kg

Μήκος 435mm

Ύψος 178mm

DWE4202 DWE4203 DWE4213 DWE4206 DWE4216 DWE4207 DWE4217

Ισχύς 1010W 1010W 1200W 1010W 1200W 1010W 1200W

Ταχύτητα χωρίς 
φορτίο 

11000rpm 11000rpm 11000rpm 11000rpm 11000rpm 11000rpm 11000rpm

Τύπος διακόπτη Κουμπί Κουμπί Κουμπί Συρόμενος Συρόμενος Συρόμενος Συρόμενος

Μεγ.Διάμετρος 
δίσκου

115mm 125mm 125mm 115mm 115mm 125mm 125mm

Σπείρωμα M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14

Βάρος 2.2kg 2.2kg 2.2kg 2.2kg 2.2kg 2.2kg 2.2kg

DWE305PK
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SDS PLUS ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 
•  Ελαφριά σχεδίαση από 2,5kg μέχρι 

3,1kg με πλάγια λαβή που βοηθά στην 

απορρόφηση των κραδασμών που 

δέχεται το χέρι 

•  Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη 

λειτουργία για εύκολο απεγκλωβισμό 

του τρυπανιού σε περίπτωση εμπλοκής 

•  Ανθεκτικό καλούπι που προσδίδει στο 

εργαλείο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

ΟΥΠΕΣ & ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ

DWV901LT ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 

Από χημικά μέχρι μηχανικά, ελαφριάς μέχρι βαρέος 

τύπου μορφής στριφόνια & ούπες της DEWALT® 

έχουν περάσει ελέγχους για να σας εξασφαλίσουν  

ασφάλεια και σιγουριά στα πιο ακραία περιβάλλοντα. 

Εγκεκριμένα από την European Technical Approvals  και 

την Fire Safety certifi cates καθιστά την DEWALT® ως 

την καλύτερη επιλογή για τέτοιου είδους εργασίες. Για 

να δείτε όλη την γκάμα επισκεφτείτε την παρακάτω 

ιστοσελίδα www.DEWALT.gr/fastenings 

Κόμπακτ ηλεκτρική σκούπα κλάσης L με ενσωματωμένη TSTAK κασετίνα για 

μεταφορά των εργαλείων σας εντός του εργασιακού χώρου. Με καινοτόμο 

σύστημα καθαρισμού διπλού φίλτρου που διατηρεί την απόδοση της σκούπας σε 

υψηλά επίπεδα ακόμη στις πιο απαιτητικές εργασίες.

DWV901LT

Αποδιδόμενη Ισχύς 1400W

Μεγ. Ροή αέρα 4080l/min

Χωρητικότητα 30ltr

Χωρητικότητα Υγρών/Στερεών 17.5ltr

Βάρος 9.5kg

D25032K D25033K D25133K D25134K D25144K D25263K

Αποδιδόμενη ισχύς 710W 710W 800W 800W 900W 900W

Λειτουργίες τρυπήματος 2 3 3 3 3 3

Τσοκ γρήγορης απελευθέρωσης ʹΟχι ʹΟχι ʹΟχι Ναι Ναι Ναι

Κρουστική ενέργεια (EPTA 05/2009) 2J 2J 2.6J 2.8J 3J 3J

Μεγ.Ικανότητα τρυπήματος σε [Μπετό] 22mm 22mm 26mm 26mm 28mm 28mm

Δονήσεις 13.6m/s² 13.6m/s² 15.4m/s² 15.7m/s² 14.9m/s² 9.8m/s²

DWV901LT
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MY

MP17119-GR

Stanley Black&Decker(ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ

Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 

159,Γλυφάδα 16674 

Τηλ: 210 8981616

FAX: 210 8983570

Ο κιτρινόμαυρος συνδυασμός χρωμάτων που χρησιμοποιείται στα 

ηλεκτρικά εργαλεία και αξεσουάρ της DEWALT αποτελεί εμπορικό 

σήμα. Η DEWALT διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε 

προσφοράς, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι 

προσφορές ισχύουν όσο υπάρχουν αποθέματα. Τo λογότυπo XLR 

SDS-Plus ΤΜ είναι αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα του Robert 

Bosch GmbH.

Ο τοπικός σας αντιπρόσωπος DEWALT

Γίνε ο πρώτος που θα βλέπει νέα και προσφορές από την DEWALT...

Κάνε εγγραφή στο MYDEWALT για να τις λαμβάνεις μέσω email. 

www.DEWALT.com/MYDEWALT

ΤΟ VIP ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟ MOTOGP ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΝ 
ΦΙΛΟ ΣΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
·        ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
·        ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΣΟ ΓΙΑ 5 ΣΗΜΑNTΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ    
         AUSTIN
·        ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΟ VIP ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ MOTOGP
·        ΠΑΣΟ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ        
         ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕ∆ΡΕΣ

Για να µπείτε στον διαγωνισµό της DEWALT αγοράστε ένα προϊόν την χρονική περίοδο µεταξύ Απριλίου και     

Νοεµβρίου και καταχωρίστε το στο MyDEWALT για µια ευκαιρία να κερδίσετε το ταξίδι.

AUSTIN, TEXAS

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑ VIP
ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ 

AUSTIN ΤΟΥ TEXAS

USA
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