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ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ



ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ 
ΤΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BATTERIES 

ΝΕΟ
Συνδέστε την έξυπνη συσκευή 

σας με τις νέες  XR 18V 2Ah και 

5Ah bluetooth μπαταρίες της 

DEWALT. 

30M

DCB183B DCB184B

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

•  Ελέγξτε γρήγορα και εύκολα αν έχετε 

όλα τα εργαλεία σας εξοικονομώντας 

πολύτιμο χρόνο

•  Δανείστε τα εργαλεία σας μέσω της 

λειτουργίας check-in και check-out, 

έχοντας τα διαρκώς υπό την επίβλεψη 

σας

•  Ελέγξτε από απόσταση το επίπεδο 

φόρτισης των μπαταριών, ώστε να 

γνωρίζετε ποιο χρειάζεται φόρτιση 

πριν την επόμενη εργασία σας
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TOUGHSYSTEM 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
DWST1-73625

Ακόμη μια ανθεκτική και στιβαρή εργαλειοθήκη που ανήκει στο 

σύστημα ToughSystem της DEWALT προσφέροντας σας εύκολη 

πρόσβαση των εξαρτημάτων αλλά και προσάρτηση της και με 

άλλες εργαλειοθήκες.

•  Διαθέτει πλευρικές λαβές και μεταλλική μπάρα για εύκολη

μεταφορά της

•  Ευρύχωρη ώστε να χωράνε όλα τα εργαλεία σας

•  Μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 20 kg

TOUGHSYSTEM ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
DWST1-75654 

Αναζητάτε μία λύση για να οργανώσετε, να αποθηκεύσετε με 

ασφάλεια και να μεταφέρετε μικρά εξαρτήματα, επιλέξτε την 

ToughSystem Ταμπακέρα της DEWALT.

• Αφαιρούμενες θήκες και διαφανές πολυανθρακικό καπάκι για να 

εντοπίζετε γρήγορα και εύκολα αυτό που ψάχνεται

• Εύκολη προσάρτηση με άλλες εργαλειοθήκες του συστήματος 

ToughSystem

TOUGHSYSTEM ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ
DWST1-75522

Με το bluetooth σύστημα 'ToughSystem Music' 

της DEWALT, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να 

ακούσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο 

χώρο που δουλεύετε. 

• Εξαιρετική ποιότητα ήχου που φτάνει μέχρι 

και έξω από το χώρο που εργάζεστε

• Μπορεί να στοιβαχτεί με το σύστημα 

αποθήκευσης ΤoughSystem

• Φορτίζει το κινητό σας την ώρα που εργάζεστε 

ώστε να έχετε πάντα φορτισμένη την 

μπαταρία σας
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TO BE UPDA

• Ο ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός 

του DEWALT Φυσητήρα παρέχει πλήρη 

ευελιξία και μειώνει την καταπόνηση 

του βραχίονα κατά τη χρήση 

• Ο brushless κινητήρας με ταχύτητα 

αέρα  90 μίλια/ώρα τον καθιστά ως 

τον ιδανικότερο συνεργάτη στο τελικό 

καθάρισμα της ημέρας

DEWALT ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
DCM562P1

• Ο brushless κινητήρας με την επενδεδυμένη 

χειρολαβή aux και τα ενισχυμένα γρανάζια 

σας προφέρουν ευκολία στις επαγγελματικές 

εργασίες κήπου

• Μεταβλητή ταχύτητα σκανδάλης και δύο 

ρυθμίσεις ταχύτητας που επιτρέπουν στο 

χρήστη απόλυτο έλεγχο και άνεση κοπής

DEWALT ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
DCM561P1

DEWALT 
ΚΗΠΟΣ
DCM561P1 / DCM562P1

Φορτιζόμενη ισχύ από τη DEWALT για τους 

επαγγελματίες κηπουρούς. 

Η νέα γκάμα εργαλείων της DEWALT παρέχει 

ισχύ, αυτονομία και ανθεκτικότητα για να 

ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς 

εργολάβους κήπων. Εγγυημένη αντοχή και 

απόλυτη συμβατότητα με XR μπαταρίες 

λιθίου 18V εξαλείφοντας την ανάγκη σας 

για περιττά καλώδια παρέχοντας σας την 

άνεση της φορητότητας.

DCM562P1
Ταχύτητα αέρα 144 km/h km/u

Όγκος αέρα 400 CFM

Βάρος 3.2 kg

Χωρητικότητα 
μπαταρίας 5Ah

Τάση 18V

DCM561P1
Διάμετρος κοπής 33 cm

Διάμετρος νήματος 2.0 mm

Βάρος 4.1 kg

DW01DT801

DW01DT802
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TO BE UPDATED

Η τελευταία προσθήκη στη γκάμα 18V XR 

Li-Ion είναι το 16Ga καρφωτικό, το οποίο 

προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις και έχει 

όλα τα οφέλη αυτονομίας της brushless 

τεχνολογίας. 

• Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός που 

παρέχει βελτιωμένη άνεση κατά την 

παρατεταμένη εργασία 

• Διαδοχική λειτουργία που παρέχει 

ακρίβεια εργασίας και αυξημένη 

παραγωγικότητα

• Μηχανικό σύστημα πυροδότησης 

προσφέρει σταθερή απόδοση ακόμα και 

σε χαμηλές θερμοκρασίες

• Διαφορετικά μεγέθη που ποικίλλουν από 32-63mm

• Διαθέσιμα καρφιά γαλβανισμένου και ανοξείδωτου 

φινιρίσματος

Καινοτόμα σχεδιασμένες για τον εξειδικευμένο 

εργάτη, η νέα γκάμα ζωνών εργασίας της 

DEWALT είναι μία σημαντική προσθήκη σε κάθε 

εργαλειοθήκη.

• Η κατασκευή της από σκληρό και ανθεκτικό 

πολυεστερικό ύφασμα την καθιστά την τέλεια 

λύση για την οργάνωση των εργαλείων σας

20° DEWALT ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ DCN660

DEWALT ΖΩΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
DWST1-75552

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ
DCN660D2
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Ένα εξαιρετικά ανθεκτικό και 

αξιόπιστο δράπανο με πλεονεκτήματα 

όπως τα:

• Γρανάζια θερμικής επεξεργασίας 

για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής                                                                                                              

-Και το μεταλλικό καλούπι για 

μεγαλύτερη προστασία

ΔΡΑΠΑΝΟ
DW246

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ 
ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
Τα ποτηροτρύπανα καρβιδίου είναι 

κατάλληλα για τη διάτρηση μεγάλης 

διαμέτρου και των πιο σκληρών 

μετάλλων.

• Παρέχουν μεγάλες καθαρές κοπές 

και απο τις δυο πλευρες του υλικου 

• 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής συγκριτικά με τα στανταρ 

ποτηροτρύπανα ξύλου και μεταλλου 

της DEWALT

•  Διατίθονται σε διαμέτρους 

14-102 mm

Τα καλύτερα αποτελέσματα για την όσο αναφορά διάτρηση μετάλλου 

μέχρι 13 mm. 

• ‘No-walk’  μύτη τρυπανιού για σταθερή διάτρηση

• Κατασκευασμένο από μέταλλο κοβαλτίου για παρατεταμένη διάρκεια 

αιχμηρότητας 

• 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, 2 φορές μεγαλύτερη 

ανθεκτικότητα και 2 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής συγκριτικά 

με τα HSS τρυπάνια της DEWALT 

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

DW246
Χωρητικότητα τσoκ 1.5-1.3 mm

Ισχύς 701 Watts

Μέγιστη ροπή 57.3 Nm

Ταχύτητα
χωρίς φορτίο 0-600 rpm
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Ανανεωμένος, ελαφρύτερος σχεδιασμός της 

γκάμας Μεγάλου Γωνιακού Τροχού παρέχει 

τον καλύτερο συνδυασμό ισχύς σε σχέση με 

το βάρος.   

• Προστασία κατά της τριβής για 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα

ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
DWE494

Η γκάμα των Extreme δίσκων κοπής 

παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα 

συνδυάζοντας βιομηχανικού επιπέδου 

κόκκων που συγκρατούνται με 

εξαιρετικής ποιότητας ρητίνη

EXTREME ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ 
ΠΕΤΡΑΣ

Με πατέντα κινητήρα που

αναπαράγει μέχρι και 13.5 amps

ισχύς το D25602 είναι το  εργαλείο που 

θα εκπληρώσει και τις πιο απαιτητικές 

εργασίες σας. 

• Δονήσεις: το Active Vibration Control® 

μειώνει τους κραδασμούς που δέχεται 

ο χρήστης. Ένα χαρακτηριστικό του 

συστήματος Perform and Protect 

6KG ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
D25602

D25602
Ισχύς 1250 Watts

Κρούσεις ανά λεπτό 1430-2840 bpm

Κρουστική ενέργεια 8 J

Μέγιστη ικανότητα 

διάτρησης
45/100 mm

Βάρος 6.9 kg

Επίπεδα κραδασμών 
κατά την (διάτρηση/
λάξευση)

8.7/6.8 m/s2

DWE494
Ισχύς 2200 Watts

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6600 rpm

Μεγ.διάμετρος δίσκου 230 mm

Βάρος 5.2 kg

Επίπεδα κραδασμών κατά την 
(διάτρηση/λάξευση)

7.5 m/s2
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MY

MP17174-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


