


  1910
חברת Black&Decker נוסדה ע"י דנקן בלק 

ואלונזו דקר במרילנד, בארה"ב

   1916
 ממציאים את המקדחה החשמלית

1920
חברת DEWALT  נוסדה

  1922
  DEWALT המצאת מסור זרוע רדיאלי ע"י

שהובילה אח"כ לפיתוח משורי הגרונג

1928
פתיחת מפעל נוסף באנגליה

   1951
ייצור המקדחה המיליון!

1962
ממציאים את המקדחה הנטענת

   1963
 Black&Decker מפתחת כלים נטענים מיוחדים 

לשימוש על החללית ג'מיני במסעה לחלל

1964
 DEWALT רוכשת את Black&Decker

   1970
Black&Decker -  DEWALT הופכת לחברה הגדולה בעולם לכלי 

עבודה חשמליים ונטענים 

1971
 מקדחה מיוחדת של Black&Decker משמשת את צוות אפולו 15 

לקידוח דוגמאות מאדמת הירח 

1979
המצאת ה DUSTBUSTER שואב אבק ידני נטען שעשה מהפכה 

בנושא שואבי האבק. למעלה מ-1.5 מיליון יחידות נמכרות ברחבי 
העולם כל שנה! 

1984
Black&Decker רוכשת מחברת General Elctric את מחלקת כלי 

הבית החשמליים הקטנים

1994
DEWALT  משיקה קו חדשני של 30 כלים נטענים כולל הכלים 

 14.4V - החזקים ביותר באותה תקופה
)PLUNGE ROUTER( ממציאת הרוטר ELU קונה את  DEWALT

2010
Black&Decker -  DEWALT חוגגת 100 שנה

2015
Black&Decker הופכת ל - Black+Decker ומשנה מעט את צבע 

ולוגו המותג

2016
3.6V-32.4V שואבי אבק נטענים ידניים ורצפתיים – GEN 10 השקת

2017
FLEXVOLT 54V השקת טכנולוגיית

2019
12AH לראשונה בעולם סוללת

1962  
חברת שטל נוסדה ע"י חנה ונחום לוי.
 תחילת הייצור של הוויברטורים לבטון -
מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות

1965   
  תחילת הייצור של משורי המרצפות -
מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות

1967
תחילת הייצור של משורי הפוגות )אספלט ובטון( -
מאז יוצרו מעל 25,000 יחידות
תחילת הייצור של מהדקי האדמה -
מאז יוצרו מעל 35,000 יחידות 

1971   
מעבר המפעל לחולון למבנה בשטח 1000 מ"ר

1975
 בניית קומה שניה למבנה המפעל בחולון
והגדלתו לשטח כולל של 2000 מ"ר

1982   
 קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של רובין - סוברו ישראל מנועי
(בנזין ודיזל, גנרטורים ומשאבות(

1992
 קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של EHWA, אחד
מחמשת היצרנים הגדולים בעולם לדסקיות ומקדחי יהלום

1995   
קבלת הסמכה לתקן ISO 9001 ממכון התקנים הישראלי
אישור רשמי למערכת האיכות הייחודית של שטל

1998
מעבר המפעל למבנה מודרני בין 7700 מ"ר ביבנה

1999
EURO SHATAL APS בדנמרק   פתיחת חברת
עם משרדים ומרכז הפצה לאירופה

2008
  פתיחת חברת EURO SHATAL GERMANY בגרמניה

2011
 קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של -
 DEWALT - Black&Decker
 היצרן הגדול בעולם לכלי עבודה חשמליים ונטענים
פתיחת חברת SHATAL ENGINEERING INDIA בהודו

2012
שטל חוגגת 50 שנה

2016
     MONTOLIT יבואן בלעדי של מותג   
   מכונות חיתוך אריחים

2018 
FEMI יבואן בלעדי של מותג מסורי המתכת

2019
OREGON-ו ECHO רכישת חברת שירות וציוד יבואנית



לקוחות יקרים, 

 חברת בלק+דקר האמריקאית, חוגגת 107 שנים כאשר מירב פעילותה מרוכז בשלושה תחומים עיקריים: 
כלי עבודה, כלי גינון ושואבי אבק נטענים. התחומים הללו מביאים עימם בכל שנה, מגוון גדול 

של כלים חדשים הנותנים מענה לצרכים שונים ומייצגים את הטכנולוגיה והחדשנות במיטבן.

 .18V תחומי כלי העבודה והגינון הורחבו משמעותית בקטלוג זה ובדגש על סדרת
בסדרה זו, תוכלו להשתמש באותה סוללת ליתיום 18V ובאותו המטען לכל כלי העבודה והגינון 
הנטענים, כאשר בכלי העבודה תוכלו לרכוש מכשיר בודד )ללא סוללה ומטען( ולהוזיל פתרון 

וצורך.
בכלי העבודה תוכלו למצוא את הכלים הנטענים הבאים: מקדחה, מברגת אימפקט, מסור 
אנכי, מסור עגול, מלטשות, מסור חרב, פנס וקומפרסור. בכלי הגינון תוכלו למצוא את הכלים 

הנטענים הבאים: גוזם שוליים, גוזם גדר חיה, מסור שרשרת ומפוח עלים. 
   

אבק ולכלוך קיימים בכל מקום, לכן תחום שואבי האבק הורחב משמעותית גם הוא.
בחלקו האחרון של הקטלוג תמצאו מגוון גדול של שואבי אבק נטענים בטכנולוגיית ליתיום, 
ידניים וגם ריצפתיים, לבית, למשרד ולרכב. השואבים  יפים ובעוצמות שונות. גם  בעיצובים 

מעוצבים בצורה חדשנית, קלים לתפעול, פשוטים לניקוי והחשוב מכל – עוצמתיים מאוד. 

אני מזמין אתכם לעיין בקטלוג המוצרים, להתרשם מהחידושים, להתחדש במוצרינו, ליהנות מ24 
חודשי אחריות ולהצטרף אל עולם ה"עשה זאת בעצמך" של 'בלק+דקר'.

 בברכה,
  כפיר פרץ, סמנכ"ל שיווק ומכירות

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ
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לחלחלחל
18V תוכן ענייניםלחלחלגות נטענות

www.SHATAL-ISRAEL.co.il

עמוד מוצר
1 דברי פתיחה

2 תוכן עניינים

4 7.2V-10.8V מברגות ליתיום נטענות

5 18V מברגות נטענות

6-7 18V כלים נטענים

8-10 אביזרים

12 מקדחות רוטטות

13 HEAVY DUTY מקדחות רוטטות

14 משחזות זוית

15 מסורים אנכיים )ג'יגסו(

16-17 מלטשות רוטטות

18 מלטשות סרט

19 מקצועות

20 רוטר

21 מסורים עגולים

22-23 מולטי חשמלי

24 מולטיטול

25 מפזרי חום

26 מרססי צבע

27 שואבי חבית

28 שולחנות עבודה

30 מכסחות דשא

31 גוזמי גדר חיה

32-33 גוזמי שוליים

34 מסורי שרשרת

35 מפוחי עלים

36 מכונות שטיפה

38-39 ORA 32.4V שואב אבק עומד

40-41 18V שואבי אבק עומדים

42 Flexy Vacs שואבים גמישים 

43-44 Hand Vacs שואבים ידניים

45 Auto Vacs שואבים לרכב
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כלי עבודה
נטענים

כלי עבודה
נטענים



B-CS3651LC  3.6V מברגון

B-BDCDD12K  10.8V מברגה / מקדחה

B-BDCD8K  7.2V מברגה / מקדחה

B-CS3653LC  3.6V מברגון ארוך

	 1.5Ah סוללת ליתיום
180 סל"ד 	
	 5Nm מומנט פיתול
	  LED תאורת
כולל שני ביטים 	

	 1.5Ah סוללת ליתיום
550 סל"ד 	
	 26Nm מומנט פיתול
תפסנית אוטומטית 10 מ"מ 	
11 מצבי מצמד 	
כושר קידוח בברזל: 10 מ"מ 	
כושר קידוח בעץ: 25 מ"מ 	
במזוודה קשיחה 	

	 1.5Ah סוללת ליתיום
400 סל"ד 	
	 12Nm מומנט פיתול
תפסנית אוטומטית 10 מ"מ 	
כושר קידוח בברזל: 10 מ"מ 	
כושר קידוח בעץ: 20 מ"מ 	
	 !Micro USB טעינה באמצעות חיבור
במזוודה קשיחה 	

	 1.5Ah סוללת ליתיום
190 סל"ד 	
	 6Nm מומנט פיתול
	  LED תאורת
	 !Micro USB טעינה באמצעות חיבור
3 נורות המעידות על מצב הטעינה 	
כולל חמישה ביטים 	

10.8V-7.2V מברגות ליתיום נטענות

 טעינה באמצעות
Micro USB חיבור

 טעינה באמצעות
Micro USB חיבור
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18V מברגות נטענות

B-BDCHD18K  18V מברגה / מקדחה רוטטת

B-BDCHIM18B  18V סט אימפקט + מקדחה רוטטת

B-BDCIM18SB  18V מברגת אימפקט נטענת

B-BDCHD18BAFC מברגה / מקדחה רוטטת  + 80 אביזרים 

	 1.5Ah סוללת ליתיום
גיר בעל שתי מהירויות 	
21,000 רל"ד 	
0-14,000 / 0-360 סל"ד 	
	 40Nm :מומנט פיתול
10 מצבי מצמד 	
קוטר קידוח מירבי בבלוקים: 10 מ"מ 	
קוטר קידוח מירבי בברזל: 10 מ"מ 	
קוטר קידוח מירבי בעץ: 25 מ"מ 	
במזוודה קשיחה 	
	 B-BDCHD18N גוף בלבד

סט הכולל: 	
	 18V מברגה/מקדחה רוטטת
	 B-BDCH188 דגם
	 18V מברגת אימפקט נטענת
	 B-BDCIM18 דגם
	 1.5Ah 2 סוללות ליתיום
בתיק נשיאה איכותי  	

	 1.5Ah 2 סוללות ליתיום
0-3,000 סל"ד 	
	 155Nm מומנט פיתול
החלפת ביט מהירה  	
בתיק נשיאה איכותי  	
	  B-BDCIM18N גוף בלבד

	 1.5Ah 2 סוללות ליתיום
גיר בעל שתי מהירויות 	
21,000 רל"ד 	
0-14,000 / 0-360 סל"ד 	
	 40Nm :מומנט פיתול
10 מצבי מצמד 	
קוטר קידוח מירבי בבלוקים: 10 מ"מ 	
קוטר קידוח מירבי בברזל: 10 מ"מ 	
קוטר קידוח מירבי בעץ: 25 מ"מ 	
במזוודת אלומיניום איכותית 	
	 B-BDCHD18N גוף בלבד

 הכלי המושלם לבית
גם מבריג גם קודח

 הכלי המושלם לבית
גם מבריג גם קודח

 הכלי המושלם לבית
גם מבריג גם קודח

 הסט המושלם
 לטכנאים 
ומתקינים
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18V כלים נטענים

B-BDCJS18  18V מסור אנכי נטען

B-BDCCS18  18V מסור עגול נטען

B-BDCR18   18V מסור חרב נטען

	 2.0Ah סוללת ליתיום
0-2,500 פל"ד 	
הטיית בסיס: 45°-0° 	
עובי חיתוך באלומיניום: 20 מ"מ 	
עובי חיתוך בברזל: 8 מ"מ 	
עובי חיתוך בעץ: 55 מ"מ 	
אפשרות חיבור לשואב אבק 	
	 B-BDCJS18N גוף בלבד

	 1.5Ah סוללת ליתיום
3,700 סל"ד 	
הטיית בסיס: 45°-0° 	
קוטר להב: 140 מ"מ 	
קוטר ציר: 12.7 מ"מ 	
עומק חיתוך מירבי: 43 מ"מ 	
אפשרות חיבור לשואב אבק 	
	 B-BDCCS18N גוף בלבד

	 1.5Ah סוללת ליתיום
0-3,000 פל"ד 	
אורך מהלך ציר 22 מ"מ 	
החלפת מסורית מהירה ונוחה 	
	  B-BDCR18N גוף בלבד

 מיועד לחיתוך עץ, ברזל, פלסטיק
ע"י החלפה ללהב המתאים

 מיועד לחיתוך עץ, ברזל, פלסטיק
ע"י החלפה ללהב המתאים

 מיועד לחיתוך עץ, ברזל, פלסטיק
ע"י החלפה ללהב המתאים
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18V כלים נטענים

 מיועד לניפוח כדורים, 
 צמיגי אופניים 

 ומתנפחים שונים.

 צינור גמיש לניפוח 
 מתנפחים גדולים

במיוחד.

 אידיאלי לשימוש
 בקמפינג ופעיליות

מחוץ לבית

B-BDCROS18  18V מלטשת אקצנטרית נטענת

B-BDCDS18  18V מלטשת דלתא נטענת

B-BDINF18  18V קומפרסור נטען

B-BDCF18N  18V פנס נטען

	 1.5Ah סוללת ליתיום
12,000 רל"ד 	
קוטר "5 (125 מ"מ( 	
מהלך רטיטה 1.3 מ"מ 	
בסיס סקוטש 	
שק איסוף אבק/נסורת 	
	 B-BDCROS18N גוף בלבד

	 1.5Ah סוללת ליתיום
12,000 רל"ד 	
מהלך רטיטה 1 מ"מ 	
בסיס סקוטש 	
שק איסוף אבק/נסורת 	
	 B-BDCDS18N גוף בלבד

	 12V חיבור לחשמל ולמצת הרכב
צד דיגיטלי לקביעת הלחץ 	
	  160PSI לחץ מקסימאלי
פונקציית ריקון אוויר מהירה 	
כיבוי אוטמטי 	
אחסון מובנה לאביזרים 	
שני צגים דיגיטליים  	
גוף בלבד 	

גוף בלבד - ללא סוללה 	
	  LED תאורת
ראש מסתובב לנוחות מירבית 	
 עד 11 שעות עבודה רצופות  	

)2.0Ah 18V עם סוללת(

18V 2.0Ah סוללת ליתיום
B-BL2018

18V 4.0Ah סוללת ליתיום
B-BL4018

18V 1.0Ah מטען
B-BDC1A
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אביזרים

 סט בסיסי 
לתפעול מברגה

סט ביטים עשיר

B-A7186 סט 16 אביזרים 

B-A7074 סט 21 אביזרים 

B-A7122 סט 31 אביזרים 

B-A7102 סט 23 אביזרים 

1 מתאם מגנטי לביטים 	
7 ביטים מעורבים 25 מ״מ )טורקס, שטוח, פוזידרייב( 	
3 מקדחי עץ )2,4,6( 	
3 מקדחי בטון )5,6,8( 	
2 מקדחי ברזל )4,6( 	

1 מתאם מגנטי לביטים 	
3 ביטים פוזידרייב 25 מ״מ )1,2,3( 	
6 ביטים פיליפס 25 מ״מ )1,2,3( 	
4 ביטים טורקס 25 מ״מ )10,15,20,25( 	
7 ביטים שטוחים 25 מ״מ )4,6,7( 	

1 מתאם מגנטי לביטים 	
7 ביטים פיליפס )1,2,3( 	
8 ביטים פוזידרייב )1,2,3( 	
5 ביטים שטוחים )4,6,7.2( 	
7 ביטים טורקס )10,15,20,25,30( 	
3 ביטים משושה )3,4,5( 	

1 מתאם מגנטי לביטים 	
9 ביטים מעורבים )פיליפס, פוזידרייב, שטוח, טורקס( 	
13 מקדחים לבטון עץ וברזל 	
לעץ - 6, 8 מ"מ 	
לברזל - 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 מ"מ 	
לבטון - 4, 5, 6, 7 מ"מ 	

סט בסיסי למקדחה 
לקידוח בבטון/ברזל ועץ

 סט קומפקטי בסיסי 
 לתפעול מברגה

ומקדחה
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1 מתאם מגנטי לביטים 	
1 שקען לעץ  	
10 ביטים 25 מ״מ מעורבים )שטוח, טורקס, פיליפס, פוזידרייב( 	
6 מקדחי עץ )3,4,5,6,7,8 מ״מ( 	
8 מקדחי בטון )4,5,6,7,8 מ״מ( 	
9 מקדחי ברזל )5-1.5 מ״מ( 	

אביזרים

 סט משולב 
 מקדחים וביטים 

בדגש על מקדחים

סט מושלם ומקיף למברגה 
ולרוב סוגי הברגים

 סט משולב 
מקדחים וביטים

B-A7201 סט 31 אביזרים 

B-A7152 סט 35 אביזרים 

1 מתאם מגנטי לביטים 	
 30 ביטים מעורבים 25 מ"מ  	

)פיליפס, פוזידרייב, שטוח, טורקס, מרובע, משושה( 

B-A7183 סט 30 אביזרים 
1 מתאם מגנטי לביטים 	
1 שקען לעץ 	
7 ביטים מעורבים 25 מ״מ )פיליפס, פוזידרייב, טורקס( 	
4 ביטים מעורבים 50 מ״מ )פיליפס, שטוח( 	
4 מקדחי בטון )5,6,7,8( 	
8 מקדחי ברזל )1.5-6( 	
5 מקדחי עץ )3,4,5,6,7( 	
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1 מתאם מגנטי לביטים 	
1 מברגון ראצ'ט 	
25 ביטים מעורבים )פיליפס, פוזידרייב, שטוח, טורקס, מרובע(  	
11 ביטים ארוכים מעורבים 50 מ"מ )פיליפס, פוזידרייב, שטוח( 	
7 בוקסות )5-11 מ"מ(   	

1 מתאם מגנטי לביטים 	
1 מברגון ראצ'ט 	
40 ביטים מעורבים )פיליפס, פוזידרייב, שטוח, טורקס, משושה( 	
7 ביטים ארוכים מעורבים 50 מ"מ )פיליפס, פוזידרייב, שטוח(  	
7 ביט בוקסה )5, 6, 7, 8, 10, 11 מ"מ(  	

1 מתאם מגנטי לביטים 	
1 מברגון ראצ'ט 	
1 שקען לעץ 	
50 ביטים מעורבים 25 מ"מ )פיליפס, פוזידרייב, טורקס, שטוח(  	
13 ביטים מעורבים 50 מ"מ )פיליפס, פוזידרייב, טורקס, שטוח(  	
13 מקדחי ברזל מטיטניום )1.5-6.5 מ"מ(  	
13 מקדחי עץ )3-8 מ"מ( 	
5 מקדחי וידיה לבטון )3,6,8,10 מ"מ( 	
10 ביט בוקסה 	
2 חולצי ברגים 	

1 מתאם מגנטי לביטים 	
1 מברגון ראצ'ט 	
1 שקען לעץ 	
44 ביטים ביטים מעורבים  	

)פיליפס, פוזידרייב, שטוח, טורקס, משושה( 
7 ביט בוקסה )5-11 מ"מ( 	
18 מקדחים לבטון עץ וברזל 	
לבטון - 5, 6, 7, 8 מ"מ 	
לעץ - 3, 4, 5, 6 מ"מ 	
לברזל - 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7 מ"מ  	
24 דיבלים מעורבים 	
24 ברגים מעורבים  	

אביזרים

 DIY סט ראצ'ט 

 הסט המושלם 
והמקיף לבית !  

 DIY סט ראצ'ט 
עשיר

 סט מקדחים 
 וביטים רחב, 

 למגוון שימושים 
וחומרים

B-A7039 מברגון ראצ'ט+ 45 אביזרים 

B-A7104 מברגון ראצ'ט + 56 אביזרים במזוודת בד 

B-A7200 סט 109 אביזרים 

B-A7220 סט 120 אביזרים 

10



כלי עבודה
חשמליים

כלי עבודה
חשמליים



	 550W הספק
ויסות אלקטרוני  	
0-2,800 סל"ד  	
47,600 פל"ד 	
תפסנית 13 מ"מ  	
קוטר קידוח מירבי בבלוקים: 13 מ"מ  	
קוטר קידוח מירבי בברזל: 13 מ"מ  	
קוטר קידוח מירבי בעץ: 20 מ"מ 	
	 B-BEH550K במזוודה

מקדחות רוטטות

**כולל 2 מקדחים
 6 מ"מ 

	  500W הספק
ויסות אלקטרוני 	
0-2,900 סל״ד  	
49,300 פל״ד 	
תפסנית 13 מ״מ  	
קוטר קידוח מירבי בבטון: 13 מ״מ  	
קוטר קידוח מירבי בברזל: 13 מ״מ  	
קוטר קידוח מירבי בעץ: 20 מ״מ  	
	 B-BEH200K במזוודה

 DIY סט ראצ'ט 

B-BEH200  500W מקדחה רוטטת

B-BEH550   550W מקדחה רוטטת
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	 710W הספק
ויסות אלקטרוני  	
0-2,800 סל"ד  	
47,600 פל"ד 	
תפסנית 13 מ"מ  	
קוטר קידוח מירבי בבלוקים: 13 מ"מ  	
קוטר קידוח מירבי בברזל: 13 מ"מ  	
קוטר קידוח מירבי בעץ: 25 מ"מ 	
	 B-BEH710K במזוודה

HEAVY DUTY מקדחות רוטטות

	 850W הספק
ויסות אלקטרוני  	
0-3,100 סל"ד  	
54,400 פל"ד 	
תפסנית 13 מ"מ  	
קוטר קידוח מירבי בבלוקים: 16 מ"מ  	
קוטר קידוח מירבי בברזל: 13 מ"מ  	
קוטר קידוח מירבי בעץ: 32 מ"מ 	
	 B-BEH850K במזוודה

**כולל 4 מקדחים:
6-8 מ"מ 

**כולל 6 מקדחים:
4-8 מ"מ

B-BEH850   850W מקדחה רוטטת

B-BEH710   710W מקדחה רוטטת
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משחזות זוית

	  750W הספק
12,000 סל"ד  	
קוטר להב 115 מ"מ )"4.5(  	
קוטר ציר 14 מ"מ  	
ידית צד נוספת בעלת 2 מצבים  	
	  NVR טכנולוגיית*
	 B-BEG110K במזוודה

	  900W הספק
12,000 סל"ד  	
קוטר להב 115 מ"מ )"4.5(  	
קוטר ציר 14 מ"מ  	
ידית צד נוספת בעלת 3 מצבים  	
	 NVR טכנולוגיית*
	 B-BEG210K במזוודה

B-BEG110  750W 4.5" משחזת

B-BEG210  900W 4.5" משחזת
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מסורים אנכיים )ג'יגסו(

	 400W הספק
0-3,000 פל"ד 	
ויסות אלקטרוני 	
	 0º-45º :הטיית בסיס
קוטר חיתוך מירבי בברזל: 5 מ"מ 	
קוטר חיתוך מירבי באלומיניום: 10 מ"מ 	
קוטר חיתוך מירבי בעץ: 65 מ"מ 	

	 520W הספק
0-3,000 פל"ד 	
ויסות אלקטרוני 	
	 0º-45º :הטיית בסיס
קוטר חיתוך מירבי בברזל: 5 מ"מ 	
קוטר חיתוך מירבי באלומיניום: 15 מ"מ 	
קוטר חיתוך מירבי בעץ: 70 מ"מ 	
החלפת מסורית מהירה 	
במזוודה קשיחה 	

	 620W הספק
0-3,000 פל"ד 	
ויסות אלקטרוני 	
	 0º-45º :הטיית בסיס
קוטר חיתוך מירבי בברזל: 8 מ"מ 	
קוטר חיתוך מירבי באלומיניום: 15 מ"מ 	
קוטר חיתוך מירבי בעץ: 90 מ"מ 	
החלפת מסורית מהירה 	
מצב פנדל 	
במזוודה קשיחה 	

B-KS501   400W מסור אנכי

B-KS701EK מסור אנכי 520W אלקטרוני 

B-KS901PEK מסור אנכי 620W אלקטרוני 

KS901PEK_A2.eps
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	  150W הספק
ויסות אלקטרוני 	
0-14,000 רל"ד  	
טווח רטיטה 2 מ"מ 	
מידות נייר לטש 230X32 מ"מ  	
מידות משטח לטש 189X91 מ"מ 	

מלטשות רוטטות

	 220W הספק
16,000 רל"ד 	
טווח רטיטה 2 מ"מ 	
מידות נייר לטש 112X108 מ"מ 	
מיכל ומסנן לאיסוף אופטימלי של אבק/שאריות 	

B-KA450  220W 1/4" מלטשת מיני

B-BEW220  150W 1/3" מלטשת מלבנית

כולל שק איסוף אבק 
*כולל 1 יח' נייר לטש 
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	 120W הספק
12,000 רל״ד 	
טווח רטיטה 1.5 מ״מ 	
	 Quick Fit החלפת נייר מהירה
בתיק נשיאה  מבד איכותי  	
מיכל לאיסוף אופטימלי של אבק/שאריות 	
כולל נייר לטש 	

מלטשות רוטטות

	 240W הספק
14,000 רל"ד 	
טווח רטיטה 3 מ"מ 	
קוטר נייר לטש 125 מ"מ  	
	 Quick Fit החלפת נייר מהירה
מיכל לאיסוף אופטימלי של אבק/שאריות 	
כולל נייר לטש 	

כולל סט אביזרים 
וניירות לטש מתנה

B-KA199 מלטשת אקצנטרית "5 

B-KA2000 מלטשת עכבר 
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	 750W הספק
מהירות סיבוב 120-250 מטר/דקה 	
מידות נייר לטש 75X533 מ"מ 	
זוג מלחציים לשולחן 	
פילטר לשאיבת נסורת 	
ידית מתכווננת 	
ויסות מהירות 	
החלפת נייר מהירה 	
במזוודה קשיחה 	

מלטשות סרט

KA89EK כולל מתקן לעבודה במהופך

	 720W הספק
מהירות סיבוב 206 מטר/דקה 	
מידת נייר לטש 457X75 מ״מ 	
מידת משטח לטש 145X75 מ״מ 	
שק איסוף מבד 	
החלפת נייר מהירה 	

B-KA86 מלטשת סרט ״3 

B-KA89EK מלטשת סרט "3 במזוודה 
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מקצועות

	 750W הספק
מהירות סיבוב הלהב 16,500 סל"ד 	
עומק הקצעה עד 2 מ"מ 	
רוחב הקצעה 82 מ"מ 	
כולל חיבור שקית לאיסוף אבק 	
מוביל צד 	
במזוודה קשיחה 	
	 B-X35012 - B-KW750K להב למקצוע

B-KW750K  750W מקצוע

	 650W הספק
מהירות סיבוב הלהב 17,000 סל״ד 	
עומק הקצעה עד 2 מ״מ 	
רוחב הקצעה 82 מ״מ 	
מוביל צד 	
	 B-X24192  - B-KW712 להב למקצוע
	 B-KW712KA במזוודה קשיחה

B-KW712  650W מקצוע
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רוטר

	  1,200W הספק
ויסות אלקטרוני 	
8,000-28,000 סל"ד 	
קוטר כרסום בעץ 38 מ"מ 	
עומק כרסום בעץ 55 מ"מ 	
תפסנית "1/4 	
מוביל צד 	
במזוודה קשיחה 	

B-KW1200EKA  1,200W רוטר
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	 1,250W הספק
5,300 סל"ד 	
קוטר להב 190 מ"מ )"1/2 7( 	
קוטר ציר 16 מ"מ 	
עם קרן לייזר לדיוק בחיתוך 	
50 מ"מ 	 - 45 º -עומק חיתוך ב
90 - 66 מ"מ 	 º -עומק חיתוך ב
	 B-CS1250LK במזוודה קשיחה

	 1,500W הספק
5,500 סל"ד 	
קוטר להב 190 מ"מ )"1/2 7( 	
קוטר ציר 16 מ"מ 	
50 מ"מ 	 - 45 º -עומק חיתוך ב
90 - 66 מ"מ 	 º -עומק חיתוך ב

מסורים עגולים

חזק במיוחד

B-CS1250L  1,250W מסור עגול

B-CS1550  1,500W מסור עגול
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	  300W הספק
10,000-22,000 רטיטות לדקה 	
מחבר מהיר לנעילת האביזר 	
במזוודה קשיחה 	

כולל:
1x בסיס לטש עם צינור חיבור לשואב אבק 	
1x סכין חיתוך רחבה לעץ 	
1x להב חצי עגולה לחירוץ עץ    	
1x להב סקרייפר קשיח  	
1x להב סקרייפר גמיש   	
6x ניירות לטש )2x גרעין 2x ,60 גרעין 2x ,80 גרעין 120( 	

מולטי חשמלי

 חיתוך, ליטוש,
 שיוף והסרה
במוצר אחד!

B-MT300KA מולטי חשמלי 
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אביזרים למולטי

מולטי בלק - סכין מחוזקת לעץ 32 מ"מ
B-X26110

מולטי בלק - סכין מחוזקת לעץ 10 מ"מ
B-X26115

מולטי בלק - סכין לעץ  32 מ"מ
B-X26105

 מולטי בלק - סכין חצי עגולה לעץ
ומסמרים, 100 מ"מ

B-X26120

 מולטי בלק - סקרייפר
קשיח להסרה, 73 מ"מ

B-X26135

מולטי בלק - יהלום חצי עגול 
לחירוץ רובה, 92 מ"מ

B-X26125

 - מולטי בלק
סקרייפר גמיש להסרה, 75 מ"מ

B-X26140

מולטי בלק - יהלום דלתא 
לליטוש רובה, 78 מ"מ

B-X26130

 מולטי בלק - סט מעורב 10 ניירות לטש
X 3 גרעין X 2 , 40 גרעין 60 , 
X 3 גרעין X 2 , 80 גרעין 120

B-X32348
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	 90W הספק
8,000-27,000 רטיטות לדקה 	
ויסות אלקטרוני 	
מחבר מהיר לנעילת האביזר 	
קל משקל במיוחד 	
כולל: 87 אביזרים  	
במזוודה קשיחה 	

מולטיטול

B-RT650KA כלי מולטי 
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מפזרי חום

 להסרת מדבקות, 
ריכוך וכיפוף של גומי, 
פלסטיק ומתכות רכות

 להסרת מדבקות, 
ריכוך וכיפוף של גומי, 
פלסטיק ומתכות רכות

 להסרת מדבקות, 
ריכוך וכיפוף של גומי, 
פלסטיק ומתכות רכות

	 1,750W הספק
2 דרגות חום °600/°460 	
זרימת אויר 740/460 ליטר לדקה 	

	 2,000W הספק
ויסות אלקטרוני °90-°600/°50-°450 	
זרימת אויר 500/300 ליטר לדקה 	

	 2,000W הספק
ויסות אלקטרוני °65-°645 	
זרימת אויר 720/360 ליטר לדקה 	
כולל 8 אביזרים 	
במזוודה קשיחה 	

B-KX1650  1,750W מפזר חום

B-KX2001  2,000W מפזר חום

B-KX2200K מפזר חום 2,000W במזוודה 

25



	 400W הספק
קיבולת מיכל 1.2 ליטר 	
דיזה 2.6 מ״מ מתאימה לרוב השימושים  	
כושר התזה 120-0 גרם/דקה 	
מערכת Auto Select- לבחירה וכיוון קל של צורת ההתזה 	
פקק מילוי/ריקון צדדי ייחודי 	
Flow Indicator-לבקרה מושלמת על כמות הצבע שמרססים 	
מתאים לריסוס צבעים על בסיס מים או שמן 	

	 450W הספק
קיבולת מיכל 1.2 ליטר 	
דיזה 2.6 מ״מ מתאימה לרוב השימושים  	
כושר התזה 130-0 גרם/דקה 	
כולל צינור שרשורי 6.1 מטר בין יחידת הבסיס המונחת  	

על הרצפה לאקדח ההתזה
מערכת Auto Select-לבחירה וכיוון קל של צורת ההתזה 	
פקק מילוי/ריקון צדדי ייחודי 	
Flow Indicator-לבקרה מושלמת על כמות הצבע שמרססים 	
מתאים לריסוס צבעים על בסיס מים או שמן 	

מרססי צבע

ניתן לרסס כל 
חומר על בסיס 

מים ושמן בתנאי 
שיהיה מדולל 
ביחס הנכון, 

בעל מרקם חלק  
ולא מחוספס או 

מגורען 

 ניתן לרסס כל חומר
 על בסיס מים 

ושמן בתנאי שיהיה 
 מדולל ביחס הנכון, 
 בעל מרקם חלק  
ולא מחוספס או 

מגורען 

B-HVLP200  400W מרסס צבע

B-HVLP400  450W מרסס צבע
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שואב אבק יבש/רטוב 	
	 1,400W הספק
מיכל נירוסטה 20 ליטר  	
זרימת אוויר 35 ליטר לשניה  	
צינור שאיבה גמיש ועמיד למים 	
כבל באורך 5 מטרים  	
אביזרים: פיה ארוכה למקומות צרים ומברשת לניקוי ריפודים ובדים 	
משמש גם כמפוח! 	

שואב אבק יבש/רטוב 	
	 1,000W הספק
מיכל פלסטיק 20 ליטר  	
זרימת אוויר 30 ליטר לשניה  	
צינור שאיבה גמיש ועמיד למים 	
כבל באורך 5 מטרים  	
אביזרים: פיה ארוכה למקומות צרים ומברשת לניקוי ריפודים ובדים 	
משמש גם כמפוח! 	

שואב אבק יבש/רטוב 	
	 1,600W הספק
מיכל פלסטיק 30 ליטר  	
זרימת אוויר 37 ליטר לשניה  	
צינור שאיבה גמיש ועמיד למים 	
כבל באורך 5 מטרים  	
אביזרים: מברשת עגולה ומברשת לניקוי ריפודים ובדים 	
משמש גם כמפוח! 	

שואבי חבית

 מתג מיוחד המפסיק 
 את השאיבה באופן 

 אוטומטי כאשר 
 המיכל מלא.

 מתג מיוחד המפסיק 
 את השאיבה באופן 

 אוטומטי כאשר 
 המיכל מלא.

 מתג מיוחד המפסיק 
 את השאיבה באופן 

 אוטומטי כאשר 
 המיכל מלא.

B-BXVC20XE שואב נירוסטה 20 ליטר 

B-BXVC20PE שואב פלסטיק 20 ליטר 

B-BXVC30PDE שואב פלסטיק 30 ליטר 
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שולחנות עבודה

פתיחת חריצים מקבעים בין 0-115  מ״מ 	
גובה עבודה על השולחן 760 מ״מ 	
אורך חריצים מקבעים 610 מ״מ 	
עומק שולחן 341 מ״מ 	
עומס עבודה מירבי עד 160 ק״ג 	
משקל: 7 ק״ג 	

פתיחת חריצים מקבעים בין 0-136  מ״מ 	
שני גבהים לעבודה על השולחן 595/775 מ״מ 	
אורך חריצים מקבעים: 610 מ״מ 	
עומק שולחן 341 מ״מ 	
עומס עבודה מירבי עד 160 ק״ג 	
משקל: 11 ק״ג 	

פתיחת חריצים מקבעים בין 0-226  מ״מ 	
שני גבהים לעבודה על השולחן 595/775 מ״מ 	
אורך חריצים מקבעים: 740 מ״מ 	
עומק שולחן: 562 מ״מ 	
עומס עבודה מירבי עד 250 ק״ג 	
משקל: 14 ק״ג 	

B-WM301 שולחן עבודה 

B-WM536 שולחן עבודה 

B-WM825 שולחן עבודה 

אידיאלי לקיבוע מטרת 
קידוח, הברגה, ליטוש, 

חיתוך והדבקה

אידיאלי לקיבוע מטרת 
קידוח, הברגה, ליטוש, 

חיתוך והדבקה

אידיאלי לקיבוע מטרת 
קידוח, הברגה, ליטוש, 

חיתוך והדבקה

יתרונות

מסגרת ברזל 	

רגליות גומי נגד החלקה  	

מתקפל למצב קומפקטי שטוח לאחסון נוח 	

ומתכווננות  	 מסתובבות  יתדות  עם  מגיע 
וחריצים מקבעים לאחיזה אופטימאלית של 

החומר על השולחן
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גינוןגינון



	  1,200W הספק
קוטר כיסוח 32 ס"מ  	
3 דרגות כיסוח 20-60 מ"מ 	
מיכל איסוף 35 ליטר 	
מתאים לגינות עד 300 מ"ר  	

	  1,400W הספק
קוטר כיסוח 34 ס"מ  	
4 דרגות כיסוח 20-70 מ"מ 	
מיכל איסוף 40 ליטר 	
מתאים לגינות עד 400 מ"ר  	

	  1,600W הספק
קוטר כיסוח 38 ס"מ  	
4 דרגות כיסוח 20-70 מ"מ 	
מיכל איסוף 45 ליטר 	
מתאים לגינות עד 600 מ"ר  	

	  1,800W הספק
קוטר כיסוח 42 ס"מ  	
4 דרגות כיסוח 20-70 מ"מ 	
מיכל איסוף 50 ליטר 	
מתאים לגינות עד 600 מ"ר  	

מכסחות דשא

חיישן שמודיע מתי 
מיכל האיסוף מלא 

וצריך לרוקן. 

חיישן שמודיע מתי 
מיכל האיסוף מלא 

וצריך לרוקן.

ידיות אורגונומיות 
חדשות לניווט קל 

במיוחד. 

חיישן שמודיע מתי 
מיכל האיסוף מלא 

וצריך לרוקן.

ידיות אורגונומיות 
חדשות לניווט קל 

במיוחד.

חיישן שמודיע מתי 
מיכל האיסוף מלא 

וצריך לרוקן.

ידיות אורגונומיות 
חדשות לניווט קל 

במיוחד.

B-BEMW451  1,200W מכסחת דשא

B-BEMW461BH  1,400W מכסחת דשא

B-BEMW471BH  1,600W מכסחת דשא

B-BEMW481BH  1,800W מכסחת דשא
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	  500W הספק
1,850 חיתוכים לדקה  	
אורך להב גיזום 50 ס"מ  	
מרווח בין השיניים 22 מ"מ 	
ידית נוספת לאחיזה נוחה 	

	  550W הספק
1,870 חיתוכים לדקה  	
אורך להב גיזום 60 ס"מ  	
מרווח בין השיניים 25 מ"מ 	
ידית נוספת לאחיזה נוחה 	

	  600W הספק
1,840 חיתוכים לדקה  	
אורך להב גיזום 60 ס"מ  	
מרווח בין השיניים 25 מ"מ 	
ידית נוספת לאחיזה נוחה 	

	 2.0Ah סוללת ליתיום
1,300 חיתוכים לדקה 	
אורך להב גיזום 50 ס"מ 	
מרווח בין השיניים 18 מ"מ 	
להב מושחז ע"י יהלום 	

גוזמי גדר חיה 

 עצירה מיידית תוך 
שנייה אחת בלבד!

ידית נוספת לאחיזה יציבה 
ועבודה נוחה

קצה להב משודרג- מנסר 
ענפים בעובי עד 35 מ"מ

*קצה להב משודרג- מנסר 
ענפים בעובי עד 35 מ"מ

*קצה להב משודרג- מנסר 
ענפים בעובי עד 35 מ"מ

	  420W הספק
1,960 חיתוכים לדקה  	
אורך להב גיזום 45 ס"מ  	
מרווח בין השיניים 16 מ"מ 	
ידית נוספת לאחיזה נוחה  	

B-BEHT201 גוזם גדר חיה 45 ס"מ 

B-BEHTS301 גוזם גדר חיה 50 ס"מ 

B-BEHTS451 גוזם גדר חיה 60 ס"מ 

B-BEHTS501 גוזם גדר חיה 60 ס"מ 

B-GTC18502PC  18V גוזם גדר חיה נטען
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גוזמי שוליים

	  450W הספק
7,500 סל"ד  	
קוטר גיזום 25 ס"מ  	
עובי חוט גיזום 1.6 מ"מ  	
אורך החוט 10 מטר 	
	 AFS כיוון חוט אוטומטי
מוט טלסקופי מתארך  	
ידית נוספת לאחיזה נוחה 	

	  550W הספק
7,500 סל"ד  	
קוטר גיזום 28 ס"מ  	
עובי חוט גיזום 1.6 מ"מ  	
אורך החוט 10 מטר 	
	 AFS כיוון חוט אוטומטי
מוט טלסקופי מתארך  	
ידית נוספת לאחיזה נוחה 	

B-BESTA525  450W גוזם שוליים

B-BESTA528  550W גוזם שוליים
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גוזמי שוליים

 עד עד

  100100 מטר מטר

	  550W הספק
7,500 סל"ד  	
קוטר גיזום 30 ס"מ  	
עובי חוט גיזום 1.6 מ"מ  	
אורך החוט 10 מטר 	
	 AFS כיוון חוט אוטומטי
מוט טלסקופי מתארך  	
ידית נוספת לאחיזה נוחה 	

	 2.0Ah סוללת ליתיום
5,500-7,400 סל"ד 	
קוטר גיזום 28 ס"מ 	
עובי חוט גיזום 1.6 מ"מ 	
	 AFS כיוון חוט אוטומטי
ידית טלסקופית- לכיוון גובה הגוזם 	
	 E-DRIVE מערכת גיר מומנט
ידית מתכווננת לאחיזה יציבה 	

B-A6481 - B-STC1820EPCF קסטה לגוזם

B-BESTA530  550W גוזם שוליים

B-STC1820EPCF  18V גוזם שוליים נטען
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מסורי שרשרת

	 1,800W הספק
אורך להב 35 ס"מ 	
מהירות סיבוב שרשרת: 12.5 מטר/שניה 	
מערכת בטיחות לעצירה עד 0.15 שניה! 	
מערכת התנעה רכה לעבודה יציבה ומדויקת 	
קיבולת מיכל שמן 100 מ"ל 	
מערכת שימון שרשרת אוטומטית 	

	 2,000W הספק
אורך להב 40 ס"מ 	
מהירות סיבוב שרשרת: 12.5 מטר/שניה 	
מערכת בטיחות לעצירה עד 0.15 שניה! 	
מערכת התנעה רכה לעבודה יציבה ומדויקת 	
קיבולת מיכל שמן 200 מ"ל 	
מערכת שימון שרשרת אוטומטית 	

	 2,200W הספק
אורך להב 45 ס"מ 	
מהירות סיבוב שרשרת: 12.5 מטר/שניה 	
מערכת בטיחות לעצירה עד 0.15 שניה! 	
מערכת התנעה רכה לעבודה יציבה ומדויקת 	
קיבולת מיכל שמן 150 מ"ל 	
מערכת שימון שרשרת אוטומטית 	

	 18V הספק
	 2.0Ah סוללת ליתיום
אורך להב 25 ס"מ 	
מהירות סיבוב שרשרת: 3.1 מטר/שניה 	
ידית אורגונומית לעבודה יציבה ונוחה 	
קיבולת מיכל שמן 25 מ"ל 	
מערכת שימון שרשרת אוטומטית 	

B-CS1835  1,800W מסור שרשרת

B-CS2040  2,000W מסור שרשרת

B-CS2245  2,200W מסור שרשרת

B-GKC1820L20  18V מסור שרשרת נטען
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מפוחי עלים

	 3,000W הספק
זרימת אוויר 418 קמ"ש 	
נפח שק איסוף גדול 50 ליטר 	
טוחן עלים מאלומיניום החותך את העלים 	
הנאספים ביחס 1:16 	

B-GW3030  3,000W מפוח/שואב עלים

418 קמ"ש
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מכונות שטיפה בלחץ גבוה

	 110Bar לחץ
	 1,400W הספק
מנוע עם ליפוף נחושת 	
ספיקה 390 ליטר/שעה 	
	 AutoStop מנגון
משאבה עשויה אלומיניום 	
אורך צינור 6 מטר 	
טמפרטורת מים מקסימלית עד °50 	
משקל 4.9 ק״ג 	

	 125Bar לחץ
	 1,600W הספק
מנוע עם ליפוף נחושת 	
ספיקה 420 ליטר/שעה 	
	 AutoStop מנגון
משאבה עשויה אלומיניום 	
אורך צינור 6 מטר 	
טמפרטורת מים מקסימלית עד °50 	
משקל 5.5 ק״ג 	

	 150Bar לחץ
	 2,200W הספק
מנוע עם ליפוף נחושת  	
ספיקה 440 ליטר/שעה 	
	 AutoStop מנגון
משאבה עשויה אלומיניום 	
אורך צינור 8 מטר 	
טמפרטורת מים מקסימלית עד °50 	
משקל 8.4 ק״ג 	

T23003  BXPW1400PE מכונת שטיפה

T23007  BXPW1600PE מכונת שטיפה

T23012  BXPW2200PE מכונת שטיפה

כולל אביזרים - אקדח התזה,
2 דיזות, מיכל סבון, 

הליקופטר לניקוי ומברשת ניקוי, 
 מסנן כניסת מים

כולל אביזרים - אקדח התזה,
2 דיזות, מיכל סבון, 

הליקופטר לניקוי ומברשת ניקוי, 
 מסנן כניסת מים

כולל אביזרים - אקדח התזה,
2 דיזות, מיכל סבון, 

הליקופטר לניקוי ומברשת ניקוי, 
 מסנן כניסת מים
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שואבי אבקשואבי אבק



שואבי אבק נטענים

	 Lithium-Ion 2.0Ah סוללת
	 64AW :עוצמת שאיבה
שואב 2 ב-1 גם רצפתי וגם ידני נשלף 	
מיכל אבק גדול 450 מ"ל שקוף ללא שקית 	
מאפשר ניקוי קל ומהיר דרך מכסה צד 	
צינור שאיבה גמיש באורך 80 ס"מ   	
נורת LED כחולה לטעינה 	

	  Lithium-Ion 2.0Ah סוללת
	 36AW :עוצמת שאיבה
שואב 2 ב-1 גם רצפתי וגם ידני נשלף 	
מיכל אבק גדול 500 מ"ל שקוף ללא שקית  	
מאפשר ניקוי קל ומהיר דרך מכסה צד 	
נורת LED כחולה לטעינה 	

 ORA 32.4V שואב אבק עומד נטען
B-SVFV3250LR

שואב אבק עומד נטען 18V אמצעי  
B-SVJ520BFS

כולל אביזר לחיות, מברשת 
לריפודים ותחנת עגינה-טעינה

גם ריצפתי וגם ידני

כולל אביזר מברשת, תחנת 
עגינה-טעינה

גם ריצפתי וגם ידני
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שואבי אבק ידניים

	 1.5Ah סוללת ליתיום
מיכל אבק שקוף וקל לניקוי 370 מ"ל 	
קל במיוחד 	
תחנת עגינה/טעינה עם אפשרות תליה! 	

	 1.5Ah סוללת ליתיום
מיכל אבק שקוף גדול במיוחד- 500 מ"ל  	
כולל מברשת מתקפלת לריפודים 	
פעולת סינון משולשת 	
Boost Mode-כפתור טורבו לשאיבה עוצמתית במיוחד 	

	 1.5Ah סוללת ליתיום
מיכל אבק גדול- 500 מ"ל 	
פיה מתארכת 	
מברשת קדמית 	
פעולת סינון משולשת 	
Boost Mode-כפתור טורבו לשאיבה עוצמתית במיוחד 	

	 1.5Ah סוללת ליתיום
מיכל אבק גדול 440 מ"ל שקוף ללא שקית- 	
מאפשר ניקוי קל ומהיר דרך מכסה צד. 	
פיה מתכווננת למקומות קשיי גישה  	
מתקפל לגודל קומפקט 	
נורת LED כחולה לטעינה. 	

B-NVB115W  3.6V 5.4AW שואב אבק 

B-DVJ215J  7.2V 10.8AW שואב אבק 

B-DVJ315J  10.8V 16.2AW שואב אבק 

B-PV1820L  18V 27AW )PIVOT( שואב אבק 
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היקף מכירות שנתי של כלי עבודה חשמליים
DEWALT / Black&Decker

לעומת שתי החברות המתחרות העיקריות בעולם
DEWALT

Black&Decker 
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מרכזי שירות


