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ИЗКЛЮЧИТЕЛНА 
БЕЗОПАСНОСТ.
МАКСИМАЛНА  
ПРОДУКТИВНОСТ.

ДО 50% ПО-МАЛКО ВИБРАЦИИ 
Продължителното излагане на вибрации може да причини здравословни проблеми като 
синдрома на карпалния тунел и побелетите пръсти. Логото за сертифициране на вибрациите 
на Perform & Protect показва, че нивата на вибрации значително са намалели, като по 
този начин увеличават времето и удобството на използване, без да се компрометира 
производителността. Нашите перфоратори  SDS-Plus и SDS-Max включват модерни 
технологии като Active Vibration Control (Активен контрол на вибрациите), които намаляват 
вибрациите с до 50% в сравнение със стандартните модели - позволяват на потребителите 
да работят по-дълго, със значително повишена безопасност.

НАПРЕДНАЛИ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛЯНЕТО НА ПРАХ 
С нашите решения за управление на отделянето на прах Perform & Protect™, рисковете от 
вдишване на прах и дългосрочни здравословни проблеми са значително намалени. По-
чистата работна среда осигурява оптимизирано представяне на продукта, експлоатационен 
живот и надеждност, осигурявайки по-високи нива на производителност. Нашата обширна 
гама включва 200+ решения и аксесоари, включително прахосмукачки M-клас,  
с автоматично почистване на филтъра, обвивки, кухи свредла, както  
и универсални прахоуловители,  съвместими с всички марки инструменти, което  
позволява на екипите ви да работят безпроблемно в рамките на целия обект.

ПЪЛЕН КОНТРОЛ НА МОМЕНТА НА ВЪРТЕНЕ 
Високоскоростните и високопроизводителни инструменти могат да се заклинят при 
пробиване или рязане, с риск от нараняване и повреда на инструмента. С нашите функции 
за контрол Perform & Protect, можете да сте сигурни, че усъвършенстваната технология 
за контрол на въртящия момент е интегрирана като стандарт в инструментите ви, което 
ви осигурява пълен контрол по всяко време. Нашата анти-ротационна система E-Clutch® 
открива въртеливо движение, свеждайки до минимум внезапната реакция на въртящия 
момент, докато електронната спирачка, вградена в нашите шлифовъчни машини, изключва 
инструмента, когато се появи защипване, спиране или засечка.
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ГАРАНТИРАНО ИЗДРЪЖЛИВИ®.

Ние знаем какво ви трябва, защото ни 
казахте какво искате. Нуждаете се от 
максимална производителност, като 
същевременно гарантирате безопасност  
на персонала и спазвате стриктно правилата 
за работа на строителен обект.

КАКВО ОЗНАЧАВА  
PERFORM & PROTECT™? 
Вече повече от 12 години, DEWALT® 
се ангажира да разработва стабилни 
и иновативни решения, които не 
само разширяват границите на 
производителността, но и защитават 
здравето на екипа ви по време на  
работа - ден след ден. Всеки продукт  
Perform & Protect™ интегрира най-добрите  
в класа си функции за безопасност. 

Независимо от водещата в индустрията 
технология за управление на запрашаването 
и намаляне на вибрациите, или най-
съвременните системи за контрол на 
скоростта на въртене и въртящия момент, 
ние сме отдадени на това да ви предложим 
най-модерните професионални решения, 
които отговарят на нашите строги критерии, 
като така гарантираме, че можете да 
работите по-ефективно, по-дълго, и с 
абсолютна увереност и спокойствие.
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DCG200T2*
Диаметър на острието 125 mm

Размер на вътрешния отвор 22,23 mm

Максимална дълбочина на рязане 32 mm

Ширина на рязане 8 - 35 mm

Скорост на празен ход 9000 об./мин.

Тегло 3,7 kg

54V XR FLEXVOLT ФРЕЗА  
ЗА КАНАЛИ DCG200
Първата в света акумулаторна фреза за канали, 
захранвана от 54V XR FLEXVOLT батерии  
и безчетков мотор. Осигурява максимална 
дълбочина на рязане от 32 мм в твърд бетон  
с регулируема ширина на рязане от 8 до 35 мм.

Включва безжично управление на инструмента, 
което дава възможност за автоматично 
изтегляне на прах при спиране, когато 
се използва с DCV586M, регулиране на 
дълбочината на рязане на инструмента 
с положение за паркиране и електронен 
съединител за защита на потребителя.

54V XR FLEXVOLT M-CLASS
ПРАХОУЛОВИТЕЛ DCV586M
С 54 V FLEXVOLT технология DCV586M  
е последната прохоуловителна система  
от новата генерация безкабелни машини  
и е ключов елемент от цялостната  
безкабелна система. 

Безчетковият двигател DEWALT и батерията  
XR FLEXVOLT с голям капацитет, съчетани  
с двойни сертифицирани филтри M-Клас  
с автоматично почистване, осигуряват мощна, 
постоянна производителност и време на 
изпълнение за най-взискателните приложения.

Другите функции включват устройство за 
дистанционно управление за безжична връзка, 
вграден корпус на батерията, за защита от 
външните условия и съвместимост с TSTAK.

* Само уреда DCG200NT

DCV586MT2*
почистване на филтъра Aвтоматичен

Мокро/сухо Да

Задействане на 
нструмента

Безжична 
клавиатура

Капацитет 11 L

Дължина на маркуча 2,5 m

* Само уреда DCV586MN

НОВО

НОВО
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Безчетковият мотор DEWALT 54V  
и батерията с висок капацитет 12Ah 
осигуряват 19,4 джаула ударна енергия, 
която предлага максимална пробивна 
способност от 52 мм в твърд бетон. 
Независимо от високата си 
производителност, DCH733 има 

вибрация от 10,1 м/сек., благодарение 
на функциите Perform & Protect, 
включително дръжката Активен контрол 
на вибрацията и система против 
заклинване, която открива загубата на 
управление на инструмента и реагира 
незабавно чрез спиране на захранването.

КУТИЯ ЗА 
СЪБИРАНЕ 
НА ПРАХ 
DWH079D
CЪВМЕСТИМ С DWH161, 
D25303DH, D25304DH И 
DWH205DH.

SDS-PLUS 
ПРАХОУЛОВИТЕЛ 
DWH201D
СЪВМЕСТИМ С ВСИЧКИ DEWALT 
SDS-PLUS ПЕРФОРАТОРИ.

18V XR УНИВЕРСАЛЕН ПРАХОУЛОВИТЕЛ DWH161
Универсалният прахоуловител е преносимо независимо 
решение. Отстраняване на прах от бетон, дърво  
и други източници без нужда от кабели. Задвижван 
от безчетков мотор, той може да се използва с 18V XR 
и XR FLEXVOLT батерии. С функцията Управление на 
акумулаторен инструмент се активира автоматично 
спиране и стартиране със съвместими продукти.

54V XR FLEXVOLT 52 MM SDS-MAX ПЕРФОРАТОР DCH773* 

* Само уреда DCH773N

52 mm54V 19,4 J 10,1 m/s2

АКУМУЛАТОРЕН  

SDS-MAX ПЕРФОРАТОР 

НА ПАЗАРА

НОВО

НОВО

МОЩНОСТ НА 
ЗАХРАНВАНЕТО ЕНЕРГИЯ НА УДАРА ДИАМЕТЪР НА 

ПРОБИВАНЕ
ВИБРАЦИЯ ВЪРХУ 
ЦЯЛАТА РЪКА

* Основен уред DWH161N 
** Съвместим с всички марки 

електроинструменти за 
максимална гъвкавост
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СРЯЗА С ЕДНО 
ЗАРЕЖДАНЕ НА 16 MM 
АРМАТУРА DCS690

EКСТРЕМНИ БИМЕТАЛНИ 
БОРКОРОНИ
Биметални боркорони със закалени 
зъби и с добавено допълнително 
количество кобалт, осигуряващ 2X 
по-дълъг живот спрямо стандартен 
биметален диапазон.
Ефективно отстраняване на 
отпадъците благодарение на 
дизайна на двойни зъби с плитки 
и дълбоки рамена. Ъглови отвори 
за улеснено премахване на ядката. 
Предлага се в диаметър  
от 14 мм до 152 мм.

12AH XR FLEXVOLT БАТЕРИЯ DCB548
Захранете вашите инструменти с новата 12AH XR FLEXVOLT 
батерия. Новата батерия DCB548 осигурява изключителна висока 
производителност и време за работа и е със същия размер като нашата 
9AH XR FLEXVOLT батерия. Също така притежава LED индикатор за заряд 
и е съвместима с всички 18 V XR инструменти и зарядни устройства.

54 V XR FLEXVOLT ЪГЛОВА 
БОРМАШИНА DCD470N
Нашата най-мощна акумулаторна 
бормашина досега! 
Перфектна за клиенти, които имат 
нужда от пробиване на отвори с голям 
диаметър. Тази ъглова бормашина 
притежава изключителна мощност, 
контрол, удобство на безкабелна 
машина и изключително дълго време 
за работа с нашия 54 V безчетков мотор. 
Система E-Clutch", която защитава 
потребителя от наранявания  
при заклинване.

136

96

12AH

9AH

DCD470N
Въртящ момент 269 Nm

Макс. капацитет на пробиване 159 mm

Скорост без товар 1320 rpm

Тегло 6,9 kg

HSS БИМЕТАЛНА

НОВО

НОВО

ПОДОБРЯВА ИЗДРЪЖЛИВОСТТА  
Втвърденият дизайн на зъбите с 8% допълнителен 
кобалт (M42) осигурява 2 пъти по-дълъг живот 
(спрямо стандартният биметален).

ГЕОМЕТРИЯ НА ЗЪБИТЕ 
Двойният дизайн на зъбците с комбинация  
от плитки и дълбоки рамена, за ефективно 
отстраняване на остатъците. 

ДИЗАЙН С ТЪНКИ СТЕНИ  
Висококачественото и тънкостенно  
стоманено тяло е проектирано за по-лесно  
рязане на всякакъв материал.

ЛЕСНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЯДКАТА 
Слотове за отстраняване на ядката със специален 
наклонен дизайн за по-лесно изтласкване.
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Бързо зарядно устройство, което зарежда до четири батерии 
10,8V XR, 18V XR и XR FLEXVOLT едновременно. Това бързо зарядно 
устройство зарежда 5Ah 18V XR батерия за 50 минути  
и батерия 9Ah XR FLEXVOLT за 75 минути. Също така е съвместим 
с ToughSystem или може да се монтира на стена и е проектиран 
така, че да пасва на нашия Tag Connect Tag.

DCB104

БЪРЗО ЗАРЯДНО  
УСТРОЙСТВО  
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±0.5MM
@ 10M

IP67

18V XR ПИСТОЛЕТ 
ЗА ГОРЕЩ 
ВЪЗДУХ DCE530 
DCE530 е първият ни 
специализиран безкабелен 
пистолет за горещ въздух, 
предназначен за много 
приложения на място, като 
свиване на електрически 

тръби, огъване на 
PVC тръби, сушене на 
материали, разхлабване  
на гайки и болтове  
и много други. Съвместим 
с всички 18V XR батерии. 
Компактният DCE530 
разполага с 2 температурни 
настройки с работен обхват 
290/530°C и заключващ 

превключвател за 
подобряване на  
комфорта при по-дълги  
работни процеси.

DCE530N*
Работна 
температура

290 / 530°C

Въздушен поток 109 / 190 л/мин.

Тегло 0,5 kg

18V XR TOOL CONNECT 
ВЪРТЯЩ СЕ ЛАЗЕР DCE080
Новият прецизен, самонивелиращ се,  
18V XR ротационен лазер DCE080D1  
(RS/GS) включва интегрирана Bluetooth 
връзка, позволяваща на потребителя  
да го сдвои с DEWALT Tool Connect 
приложение на мобилно устройство. 

Проектирани за тежки условия, те са 
сертифицирани по IP67 за защита на 
вода и прах и са тествани от височина  
2 метра. Предлага се в зелен и червен лъч, 
лазерът предлага широка гама от до 600 
м с детектор, който е идеален за wширок 
спектър от професионални приложения.

* Само уреда

DCE080D1GS DCE080D1RS
Точност +/- 1,5 mm @ 30 m +/- 1,5 mm @ 30 m

Обхват на видимост 80 m 60 m

Обхват с детектор 600 m 600 m

Скорост на въртене 150, 300, 600, 1200 rpm 150, 300, 600, 1200 rpm

IP клас  67 67

Свързване с триножник 5/8" 5/8"

РОТАЦИОННИ 
ЛАЗЕРИ

НОВО

НОВО

ЗЕЛЕН ЧЕРВЕН
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DCFS950P2*
Диаметър на скобата 9 Мярка 

Размер на скобата 40 - 50 mm

Капацитет на мунициите 35

Ъгъл на касетата 0°

Тегло 4,6 kg

DCFS950 е първият специализиран ограден такер 
18V XR от DEWALT, който се отличава с мощна 
система с един маховик, взета от най-мощните ни 
акумулаторни пистолети за пирони. Проектирани 
за приложения в областта на селското стопанство, 
индустриалното или гражданското инженерство, 
те ще намалят драстично времето, необходимо за 
инсталиране на периметрите от телени огради.

Пожарите до 590 скоби на зареждане с 3 настройки 
на мощността позволяват телбодът да потъне или 
да остане прав, в зависимост от приложението.

18V XR БЕЗЧЕТКОВ ОГРАДЕН ТАКЕР DCFS950

* Само уреда DCFS950N

НОВО

ОГРАДНИ СКОБИ

ОГРАДНИ СКОБИ
КАТ. NO. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА КОЛ. В ПАКЕТ 

DFS9150B1G-QZ    40 мм дължина, 10,3 мм корона 9 Ga (3,7 - 4,0 мм) 960

DFS9175B1G-QZ    45 мм дължина, 10,3 мм корона 9 Ga (3,7 - 4,0 мм) 960

DFS9200B1G-QZ 50 мм дължина, 10,3 мм корона 9 Ga (3,7 - 4,0 мм) 960
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DCD701D2*
Максимален въртящ момент 57.5 Nm

Максимален капацитет  
на пробиване (дърво)

20 mm

Скорост на празен ход 0 - 1500 об./мин.

Тегло 0,9 kg

DCF801D2*
Максимален въртящ момент 163 Nm

Настройки на  
момента на въртене

0 - 2850 об./мин.

Скорост на празен ход 0 - 3600 ipm

Тегло 0,8 kg

DCF601D2*
Максимален въртящ момент 8 Nm

Скорост на празен ход 16

Удара в минута 0 - 1100 об./мин.

Тегло 0,68 kg

DCF902D2*
Максимален въртящ момент 168 Nm

Скорост на празен ход 0 - 2850 об./мин.

Удара в минута 0 - 3600 ipm

Тегло 0,8 kg

* Само уреда DCD701N * Само уреда DCF801N

* Само уреда DCF902N* Само уреда DCF601N

12V XR БЕЗЧЕТКОВ  
МНОГО КОМПАКТЕН 
ВИНТОВЕРТ DCD701
DCD701 е създаден за 
прецизни приложения, но 
може да работи с до 20 
мм свредла в дървесина. 
Компактен и мощен, уреда 
може да се побере в най-
ограничените пространства 
с дължина само от 152 мм. 
Разполага с 2 скорости  
и ярък светодиод.

12V XR БЕЗЧЕТКОВ 
КОМПАКТЕН  
ВИНТОВЕРТ DCF601
DCF601 е идеален за трудно 
достъпни крепежни елементи. 
С държина само 122 мм  
и с достатъчно мощност, за да 
свърши работата. Разполага 
с 15 настройки на въртящия 
момент със заключване на 
шпиндела и 3 светодиода.

12V XR БЕЗЧЕТКОВ 
КОМПАКТЕН УДАРЕН 
ГАЙКОВЕРТ DCF902
Ударният гайковерт DCF902  
е изключително добър за трудно 
достъпни гайки и болтове, които 
трябва да се завинтят. Побира 
се в най-тесните места (125 мм 
дължина). Мощен 168 Nm въртящ 
момент и 271 Nm пределен 
въртящ момент. Разполага  
с превключвател на 3 режима.

12V XR БЕЗЧЕТКОВ 
КОМПАКТЕН УДАРЕН 
ВИНТОВЕРТ DCF801
DCF801 е създаден за прецизни 
приложения, но може да  
работи и M10 болт. Разполага  
с превключвател за 3 режима  
с прецизно задвижване  
и 3 светодиода за осветяване  
на всички работни зони.

МОЩНИ  
КОМПАКТНИ 

ИНСТРУМЕНТИ
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DCS310D2
Обороти на празен ход 0 - 2700 spm

Дължина на хода 14 mm

Тегло 1,4 kg

DCT410D1
Размер на кабела 900 x 17 mm

Водоустойчив кабел Да

Безжичен екран Да

Мащабиране  3x

Тегло 0,77 kg

DCT414D1
Температурен обхват -29 - 500°C

Излъчваемост 0,1 - 1,0

Полезрение 300 x 25 mm

Хранилище за данни  Микро SD карта

Тегло 0,5 kg

DCE089D1G
Точност +/-3 mm @ 10 m

Работен обхват с детектор 30 - 60 m

Обхват за самонивелиране +/-4°

IP клас  65

Лъчи Хоризонтален, вертикален, страничен

12V XR ДВОЕН КОМПЛЕКТ DCK2110L2T

Комплекта включва: DCD701 винтоверт, DCF801 
ударен винтоверт, 2 x DCB124 12V XR 3Ah батерии  
и TSTAK комплект кутия.

12V XR 
КОМПАКТЕН 
ПРАВ ТРИОН 
DCS310

12V XR 
ИНСПЕКЦИОНННА 
КАМЕРА DCT410

12V XR 3 X 360° ЗЕЛЕН 
ЛАЗЕР DCE089

12V XR 3AH БАТЕРИЯ DCB124

НОВО

12V XR TЕРМОМЕТЪР  
DCT414

НОВО
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SPEED TIP™

Бърз старт, прецизно центриране 
и насочване. Без приплъзване, 
включително на извити повърхности

BLACK & GOLD  
HSS-G СВРЕДЛО
Със Speed Tip™, който започва при контакт, 
свредлата DEWALT Black & Gold доставят чисти, 
точни отвори в стоманени, легирани и нелегирани 
ламарини. Свредлата също са идеални за 
основни приложения за пробиване в дърво, 
пластмаса и други тънки материали. Здравото, 
заострено тяло  осигурява здравина  
и издръжливост, а опашката без спин елиминира 
възможността за въртене в патронника. 
Изработени от високоскоростна стомана, 
свредлата предлагат най-добрата комбинация  
от здравина и по-дълъг живот.

КАТ. NO. БР. Ø MM
DT70727-QZ 14 Бр. 1mm, 1.5mm x2, 2mm x2,  

2.5mm, 3mm x2, 3.5mm,  
4mm x2, 5mm, 6mm, 8mm.

DT70728-QZ 19 Бр. 1mm, 1.5mm, 2mm x2,  
2.5mm x2, 3mm x2, 3.5mm x2,  

4mm x2, 5mm x2, 5.5mm, 6mm, 
7mm, 8mm, 10mm.

DT70729-QZ 23 Бр. 1mm x2, 1.5mm x2,  
2mm x2, 2.5mm x2, 3mm x2,  
3.5mm x2, 4mm x2, 4.5mm,  
5mm x2, 6mm, 7mm, 8mm,  

9mm, 10mm, 12mm.

DT70755-QZ 21 Бр. 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 
3.2mm, 3.3mm, 3.5mm, 4mm, 
4.2mm, 4.5mm, 4.8mm, 5mm, 

5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm,  
7.5mm, 8mm, 10mm, 12mm.

BLACK & GOLD HSS-G 
КОМПЛЕКТ СВРЕДЛА
Всеки комплект свредла идва  
в DEWALT ToughCase™ - твърда  
кутия за съхранение, проектирана 
да издържа на условия на 
работното място и е напълно 
съвместим със системата TSTAK™.

TOUGHCORE™

Конусното централно ядро увеличава 
стабилността и издръжливостта  
и намалява риска от счупване

ВИСОКОСКОРОСТНА СТОМАНА
Устойчивост на износване  
и по-дълъг живот

НЕВЪРТЯЩА СЕ ОПАШКА  
С 3 плоски страни, елиминира 
приплъзването в патронника
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DEWALT ви помага да свършите работата 
с редица аксесоари за рязане на дърво 
EXTREME®, предназначени за  
най-трудните задачи.

ДЪРВО-  
ОБРАБОТВАНЕ

СВРЕДЛО ЗА ОТВОРИ  
В ДЪРВЕСИНА 
Три изключително остри ръба, 
които осигуряват бързи, чисти 
и точни  отвори в дърво и гипсокартон. 
Свредлото може да се издърпа от дървения 
материал, без да е необходим натиск надолу.

САМОНАСОЧВАЩИ СЕ СВРЕДЛА TRI-FLUTE 
Свредла с висока скорост с три режещи ръба осигуряват 
по-чисти отвори и намаляват "счупването" с оптимално 
премахване на стружките. Свредлата имат три режещи 
ръба, които се отличават с 6 пъти по-бързо пробиване  
в сравнение с плоските свредла DEWALT High Performance.

*Сравнено с Dewalt flap disc

ЦИРКУЛЯРНИ ДИСКОВЕ
Изключително острите зъби и оптимизираните 
ъгли осигуряват безпроблемно рязане  
с намалено разкъсване.

C3 следващо поколение карбидни заби  
осигуряват  дълготрайност с до 2x живот.  
Идеален за най-трудните материали,  
включително дърво с пирони. 

НОВО

НОВО
ПРЕГЛЕД НА СЕРИЯТА
Ø mm 13 - 32 mm

Обща дължина 152 mm

Тип опашка Шестостен

Размер на опашката 6.35 mm

Количество в опаковката 1

ПРЕГЛЕД НА СЕРИЯТА
Ø mm 25 - 117 mm

Количество в опаковката 1

ПРЕГЛЕД НА СЕРИЯТА
Диск 165 - 305 mm

Диаметър на отвора 16 - 30 mm

Дебелина на диска 0.99 - 2 mm

Дебелина на разреза 1.65 - 2.75 mm

Вид на разреза Тънък, Стандартен

Брой зъби 24 - 60

Посока на зъбите По часовника и обратно

Геометрия на зъбите ATB

Ъгъл на зъба 7° - 18°

N max об./мин 4800 - 7000 
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МАЛКА КУТИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 
Съхранявайте всичките си 25-милиметрови  
накрайници и аксесоари за ръчни инструменти.

МАЛЪК КУФАР TOUGHCASE™ 
Проектиран за съхранение на малки кутии, аксесоари, 
накрайници, както и новите фиксатори за накрайници. 
Свържете го с другите малки куфари и след това 
подредете върху средно големият куфар ToughCase™,  
за да създадете сигурна комбинация.

НОВИЯТ СРЕДЕН ПО ГОЛЕМИНА  
КУФАР TOUGHCASE™ 
Новият куфар в гамата ToughCase™ е проектиран да 
съхранява малките кутии за съхранение на малки 
инструменти, накрайници и аксесоари. Напълно 
съвместим със системата TSTAK™, куфарът  може да  
бъде закачен заедно с други средни или малки кутии.

TSTAK™ CADDY 
Идеален за лесно транспортиране на до 4 малки  
кутии за малки инструменти и аксесоари и 5 малки 
комплекта ToughCase™.

СИСТЕМА TSTAK™ 
Доказаната система за съхранение, системата TSTAK™ 
включва широка гама от опции с чекмеджета, кутии, 
персонализирано съхранение на инструменти и др.

TSTAK™ КОЛИЧКА 
Поддържайки целият ви комплект инструменти мобилен, 
количката TSTAK™ разполага със здрави колела и сгъваем 
механизъм - идеална за микробус или работилница.

ЕДНА СИСТЕМА  
С МЯСТО ЗА ВСИЧКО

ВАШИТЕ 
НАКРАЙНИЦИ, 
ИНСТРУМЕНТИ  
И АКСЕСОАРИ -
ТОЧНО ТАМ, КЪДЕТО  
СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ТЯХ
Модулната система за съхранение DEWALT  
е лесна за използване с взаимно заключващи 
се куфари, за да поддържате аксесоарите  
и крепежите безопасни и организирани.  
Гамата е напълно съвместима със системата 
TSTAK™ и е напълно приспособима - предлага 
гъвкаво решение за съхранение на обекти,  
в работилници и микробуси.
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LONGER LIFE*

НАКРАЙНИЦИ FLEXTORQ™ 
Оптимизирана торсионна зона, максимално увеличаване на 
живота и използване дори при най-взискателните приложения

Пълното прилягане на главата 
елиминира колебанията  
и закръглянето на главата на винта

Контурната зона на  
накрайника се огъва в едно  
с въртящия момент на винтоверта

Оптимизиран, за да поема върхови 
въртящи моменти и да увеличи  
живота на накрайника

Предлага се в специализирани комплекти ToughCase ™ в различни размери и модели на главата, за да ви осигури безпроблемно фиксиране и инсталиране.

ВАРИАНТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НАКРАЙНИЦИ

МАЛКА 
КУТИЯ ЗА 
СЪХРАНЕНИЕ
Малките кутиите 
за съхранение са 
напълно съвместими 
с малките и средни 
куфари и включват 
прозрачен капак 
за бърз избор на 
накрайици.

МАЛКИ КУФАРИ 
TOUGHCASE™

Малкият куфар ToughCase™ 
има прозрачен капак за 
по-лесна идентификация 
и включва нови „twist up” 
фиксатори за лесно взимане 
на накрайника. Използвайте 
заключващата система, за да 
свържете малките куфари,  
заедно и сигурно върху средно 
големият куфар ToughCase™.

СРЕДЕН ПО ГОЛЕМИНА 
КУФАР TOUGHCASE™

Новият среден по големина 
куфар Toughcase™ съхранява 
малките кутии за съхранение 
на накрайници и аксесоарите, 
поддържайки всичко, от което 
се нуждаете и на едно място. 
Подредете заедно за лесно 
съхранение и преносимост. 
Подредете заедно за лесно 
съхранение и преносимост.

TSTAK™ CADDY DT70716-QZ
Напълно съвместима със системата TSTAK™, касетата 
има вградена дръжка за носене и гнезда за съхранение 
на до 4 малки кутии  и 5 малки комплекта ToughCase™.

ТОРСИОННА ЗОНА
Корпусът на торсионната зона дава на 25-милиметровите 
накрайници характеристики на 57 мм EXTREME® FlexTorq™. 

* 57mm PH2 Flextorq накрайник спрямо 50mm стандартен бит PH2  

НОВО
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MY

12V XR инструменти и батерии 
са НАПЪЛНО СЪВМЕСТИМИ със 
СЪЩЕСТВУВАЩАТА гама от 
ИНСТРУМЕНТИ DEWALT 10,8V 
батерии и зарядни устройства.

M
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Бъдете първи в получаването на новини и специални оферти от 
DeWALT. Регистрирайте се на MyDeWALT, за да получавате новини  
и оферти по e-mail Просто отидете на www.DeWALT.com/MyDeWALT

▲	ЗА ДА ВИДИТЕ ДАННИТЕ ЗА ШУМ И ВИБРАЦИЯ  
МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ WWW.DeWALT.CO.UK/SAFeTy

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX
Телефон: 01753 567055
ФАКС: 01753 572112

Цветовата система с жълто и черно се използва в електрическите 
инструменти и аксесоари на DeWALT като запазена марка. DeWALT 
си запазва правото да прави всякакви промени в офератата и др. 
промени по всяко време и без предупреждение. Предложенията 
са валидни до изчерпване на количествата.

Вашият дилър на DeWALT:

РЕГИСТРИРАЙ НА


