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ΝΕΟ
DCD791 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 
Το νέο 18V  Brushless δραπανοκατσαβιδο 

έχει αυξημένη ισχύ και ταχύτητα 

προσφέροντας σας έτσι αυξημένη 

παραγωγικότητα.

•  Βελτιωμένη ισορροπία, μικρότερο βάρος 

και μικρότερο μήκος όλα συμβάλουν 

στην καλυτέρευση της εργονομίας του 

εργαλείου

•  LED φωτισμός τριών επιπέδων σας 

προσφέρει εύκολη εργασία σε χώρους 

εργασίας με χαμηλό φωτισμό

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΙΣ    ΠΙΟ  

Διαθέσιμα σε διαμέτρους των 14mm έως 152mm, είναι ιδανικά 

για εργασίες που έχουν σχέση με ξύλο μέταλλο και πλαστικό. 

Ειδική επικάλυψη κατά της ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών 

με λεπτή σχεδίαση τοιχωμάτων και αυξημένη περιεκτικότητα 

κοβαλτίου όλα αυτά μαζί συμβάλουν στην αυξημένη διάρκεια 

ζωής και καλύτερη ταχύτητα κοπής.

ΝΕΟ 

DCF887 ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

EXTREME ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ

Σχεδιασμένο για να αντεπεξέρχεται στις προσδοκίες των 

επαγγελματιών το XR Li-ion brushless παλμικό κατσαβίδι έχει 

βελτιωμένη ροπή σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο (-24%). Ως 

επιπλέων λειτουργία έρχεται να προστεθεί το Precision Drive που 

προσφέρει ελεγχόμενο βίδωμα χωρίς το φόβο ζημιάς της βίδας ή 

του υλικού με το οποίο εργάζεστε.
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Σετ 32τεμ. με μαγνητική προέκταση

Περιλαμβάνει Philips, Pozi, Slotted, Hex, Torx και Torx μύτες 

ασφαλείας. Δείτε όλα τα εξαρτήματα της DEWALT στο παρακάτω 

site http://www.DEWALT.gr/

2x φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με ικανότητα διάτρησης έως 50% 

περισσότερες οπές από τα στάνταρ τρυπάνια της DEWALT. 

No spin υποδοχή για γρήγορη αποτελεσματική διάτρηση μπετού.

Διαθέσιμα σε διαμέτρους των 3mm έως 16mm.

EXTREME ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ 

ΝΕΟ
DCD796 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
Νέα πιο κόμπακτ σχεδίαση εργαλείου 

που το καθιστά ως το μικρότερο σε μήκος 

στην κατηγορία του με μόλις (190mm), 

προσφέροντας σας ευελιξία σε στενά 

σημεία χωρίς την παραμικρή θυσία ισχύς.

Brushless κινητήρας για καλύτερη 

αυτονομία και βελτιωμένη ροή αέρα για 

ανάπτυξη χαμηλότερων θερμοκρασιών 

λειτουργίας του εργαλείου προσδίδοντας 

του έτσι μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΤΙΣ    ΠΙΟ  ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3
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ΣΥΡΟΜΕΝΟ 
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

To νέο δισκοπρίονο έρχεται να σας προσφέρει 

άνετη μεταφορά με ευέλικτη ικανότητα κοπής 

χωρίς να θυσιάζει καθόλου την ακρίβεια κοπής 

του. Είναι εξοπλισμένο με XPS φωτισμό και 

μοναδικό σύστημα φαλτσοκοπής προσφέροντας 

σας όλη την ώρα εξαιρετική ακρίβεια κοπής.

DCS365

ΝΕΟ

Σχεδιασμένοι ειδικά για φορτιζόμενα φαλτσοπρίονα 

προσφέροντας περισσότερη αυτονομία λειτουργιάς 

οι δίσκοι αυτοί έχουν λεπτή σχεδίαση με 

αντικραδασμικες εγκοπές για πιο ομαλή κοπή.

Κωδικός Διάμετρος 

(mm)

Εσωτερική 

διάμετρος 

(mm)

Πάχος 

(mm)

Δόντια

DT1668 184 16 1.6 40

DT1669 184 16 1.6 24

DT1670 184 16 1.6 60

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ 

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ 
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Η νέα κατηγορία εργαλείων κήπου της DEWALT 

έρχεται για να διευρύνει την ήδη μεγάλη γκάμα 

φορτιζόμενων εργαλείων προσφέροντας στους 

επαγγελματίες κηπουρούς αυτονομία και αντοχή. 

Guaranteed Tough και συμβατότητα με τις ήδη 

υπάρχουσες 18V XR μπαταρίες προσφέροντας σας 

ευελιξία κίνησης χωρίς ενοχλητικά καλώδια.

Brushless κινητήρας με πατενταρισμένο μηχανισμό 

ταχυτήτων είναι ιδανικό για την ελαφριά εργασία που 

πολλές φορές χρειάζονται οι κηπουροί.

Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας και δυο ταχύτητες  που 

προσφέρουν στον χρήστη έλεγχο κοπής και ευελιξία.

Ειδική λαβή γύρω από το κλαδευτήρι για 

μειωμένο κόπο εργασίας. 

Ενισχυμένες λάμες με ικανότητα κοπής έως 

και 19mm κλαδιά σας προσφέρουν μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής. 

DEWALT ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

DCM561P1

DEWALT ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

DCM562P1

DEWALT 
ΚΗΠΟΣ

ΝΕΟ

Ελαφρύς κόμπακτ σχεδιασμός που σας προσφέρει 

ευελιξία κινήσεων αποτρέποντας έτσι την 

κόπωση. 

Brushless κινητήρας με δύναμη ροής 90mph 

κάνοντας το ιδανικό για γρήγορο μάζεμα 

απορριμμάτων στο τέλος της ημέρας.

DEWALT ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

DCM563P1
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DCE089D1R
2

3

15m

4°

4.3kg

DCE089D1G
2

3

30m

4°

4.3kg

DCE088D1R
2

2

15m

4°

4.3kg

LASER ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ
Ενισχυμένη σχεδίαση με βαθμολόγηση IP65 και 

εξωτερική επένδυση laser. Πρόσθετη ορατότητα 

και ισχύ στις εργασίες σας με την διασφάλιση 

Guaranteed Tough.

Τα laser πράσινης δέσμης είναι ιδανικά για 

εργασίες υπό φωτεινές συνθήκες καθώς και σε 

εσωτερικούς χώρους προσφέροντας 4x φορές 

φωτεινότερη δέσμη από την κόκκινη.

Παροχή ισχύς μέσω της 10.8V XR μπαταρίας για 

μεγαλύτερη αυτονομία και γρήγορη φόρτιση.         

Για μετρήσεις μέχρι 200m διατηρώντας 

απόδοση ακρίβειας +/- 1mm. Συμβατότητα 

με Bluetooth και 20 μαθηματικοί τύποι 

για εύκολο υπολογισμό των μετρήσεων 

εξασφαλίζοντας σας πολύτιμο χρόνο.

DEWALT ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ LDM

DW03201-XJ

DW03201-XJ
Κλάση δέσμη 2

Εμβέλεια εργασίας 200 m

Συνδεση σε τρίποδα Ναι

Βάρος (συμπ.μπαταρία) 200g

DCE088D1G
Κλάση δέσμης 2

Αριθμός δεσμών  2

Εμβέλεια εργασίας εσωτερικού 

χώρου 30m

Εμβέλεια κλίσης για αυτορύθμιση 4°

Βάρος (με μπαταρία) 4.3kg
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Με βάρος μόλις 1.8kg φορώντας 5Ah μπαταρία ο 18V XR 

φυσητήρας αυτός είναι μια εξαιρετική πρόσθεση στην γκάμα 

εργαλείων ενός επαγγελματία. Χρησιμοποιείστε τον για 

διάφορες εργασίες όπως γενική συντήρηση 

χώρων εργασίας ή για καθάρισμα οπών που 

έχουν σχέση με χημικά άγκιστρα.

Βελτιωμένος σχεδιασμός γραναζιών 

με αυξημένη διάρκεια ζωής ψηκτρών. 

Πρώτο σε απόδοση στην κατηγορία 

του σε σχέση με το βάρος του με 

εξαιρετική αντοχή, no-volt διακόπτης, 

soft start λειτουργία και προστασία 

υπερφόρτωσης όλα συμβάλουν στο 

να υπάγεται κάτω από το Perform 

and Protect. 

DWE4227-QS

18V DWE4227-QS
Ισχύς 1200 Watts

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11000 rpm

Μεγ.ικανοτητα δίσκου 125mm

Σπείρωμα M14

Βάρος 2.2 kg

Μήκος 285 mm

Ύψος 80 mm

ΜΙΚΡΟΣ 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

Εξαιρετική απόδοση κοπής και λείανσης. Διαθέσιμα στις παρακάτω 

διαμέτρους 115mm μέχρι 230mm.

Αναβαθμισμένη ποιότητα κόκκου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του 

δίσκου.

Ανώτερη ποιότητα ρητίνης για αυξημένη αντοχή του δίσκου.

EXTREME ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΑΝΣΗΣ

DEWALT ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

DCV100
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MYΓίνε εσύ ο πρώτος που θα βλέπει νέα και προσφορές από την DEWALT

κάνε εγγραφή στο ΜΥDEWALT για να τις λάβεις μέσω email.

www.DEWALT.com/MYDEWALT

*ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ TO WWW.DEWALT.GR/SAFETY/

Stanley Black&Decker (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ

Στραβώνος 7 & Λεωφ. Βουλιαγμένης 159 

Γλυφάδα 16674

Τηλ: 210 89.81.616

Fax: 210 89.83.285

Ο κιτρινόμαυρος συνδυασμός χρωμάτων που χρησιμοποιείται 

στα ηλεκτρικά εργαλεία και αξεσουάρ της DEWALT αποτελεί 

εμπορικό σήμα. H DEWALT διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής 

οποιασδήποτε προσφοράς, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς 

προειδοποίηση. Οι προσφορές ισχύουν όσο υπάρχουν αποθέματα.

DEWALT Διανομέας:

MP17682-GR

ON-SITE ΛΕΙΖΕΡ ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑΤΟΣ 
ΣΗΜΕΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΥ

ΛΕΙΖΕΡ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ & 
ΣΤΑΥΡΟΥ DW0811

ΛΕΙΖΕΡ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ & 
ΣΤΑΥΡΟΥ DW0822

ΛΕΙΖΕΡ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ & 
ΓΡΑΜΜΗΣ DW0851

Η σειρά των αυτορυθμιζόμενων λέιζερ έχουν κατασκευαστεί με τις υψηλότερες 

προδιαγραφές για να σας εξασφαλίσουν ταχύτητα και ακρίβεια εργασίας.
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