1962

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

1910

חברת  Black&Deckerנוסדה ע"י דנקן בלק
ואלונזו דקר במרילנד ,בארה"ב

1916

ממציאים את המקדחה החשמלית

1965

1920

1967

1922

תחילת הייצור של משורי המרצפות -
מאז יוצרו מעל  50,000יחידות
תחילת הייצור של משורי הפוגות (אספלט ובטון( -
מאז יוצרו מעל  25,000יחידות
תחילת הייצור של מהדקי האדמה -
מאז יוצרו מעל  35,000יחידות

1971

מעבר המפעל לחולון למבנה בשטח  1000מ"ר

1975

חברת  DEWALTנוסדה
המצאת מסור זרוע רדיאלי ע"י DEWALT
שהובילה אח"כ לפיתוח משורי הגרונג

1928

פתיחת מפעל נוסף באנגליה

1951

ייצור המקדחה המיליון!

1962

ממציאים את המקדחה הנטענת

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

1963

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

1964

1982
1992

קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של  ,EHWAאחד
מחמשת היצרנים הגדולים בעולם לדסקיות ומקדחי יהלום

1995

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

1998

מעבר המפעל למבנה מודרני בין  7700מ"ר ביבנה

1999

פתיחת חברת  EURO SHATAL APSבדנמרק
עם משרדים ומרכז הפצה לאירופה

2008

פתיחת חברת  EURO SHATAL GERMANYבגרמניה

2011

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

2012

שטל חוגגת  50שנה

2016

יבואן בלעדי של מותג MONTOLIT
מכונות חיתוך אריחים

2018

יבואן בלעדי של מותג מסורי המתכת FEMI

2019

רכישת חברת שירות וציוד יבואנית  ECHOוOREGON-

 Black&Deckerמפתחת כלים נטענים מיוחדים
לשימוש על החללית ג'מיני במסעה לחלל
 Black&Deckerרוכשת את DEWALT

1970

 Black&Decker - DEWALTהופכת לחברה הגדולה בעולם לכלי
עבודה חשמליים ונטענים

1971

מקדחה מיוחדת של  Black&Deckerמשמשת את צוות אפולו 15
לקידוח דוגמאות מאדמת הירח

1979

המצאת ה  DUSTBUSTERשואב אבק ידני נטען שעשה מהפכה
בנושא שואבי האבק .למעלה מ 1.5-מיליון יחידות נמכרות ברחבי
העולם כל שנה!

1984

 Black&Deckerרוכשת מחברת  General Elctricאת מחלקת כלי
הבית החשמליים הקטנים

1994

 DEWALTמשיקה קו חדשני של  30כלים נטענים כולל הכלים
החזקים ביותר באותה תקופה 14.4V -
 DEWALTקונה את  ELUממציאת הרוטר ()PLUNGE ROUTER

2010

 Black&Decker - DEWALTחוגגת  100שנה

2015

 Black&Deckerהופכת ל  Black+Decker -ומשנה מעט את צבע
ולוגו המותג

2016

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

2017

השקת טכנולוגיית FLEXVOLT 54V

2019

לראשונה בעולם סוללת 12AH

מקצוענים יקרים,
אני שמח להציג בפניכם את קטלוג המוצרים החדש והמעודכן של המותג המקצועי DEWALT

חברת כלי העבודה הגדולה ביותר בעולם עם למעלה ממיליארד משתמשים וחצי .הקטלוג מכיל
את המגוון הרחב ביותר שנמכר אי פעם בישראל ,מציע כלים מפסגת הטכנולוגיה העולמית
ומצוייד בחדשנות פורצת דרך.

הוספנו לקטלוג את סדרת ה 12Vללא פחמים ,כלים קומפקטיים ועוצמתיים לכל מקצועות ההתקנה.

הרחבנו את תחום כלי העבודה והגינון מסדרת  .54V FLEXVOLTבעוצמה כזו ,ניתן לפתח מגוון

רחב יותר של פתרונות מאלו שהיו בעבר רק בכלים חשמליים .הכלים מספקים יותר כח וגם
יותר זמן עבודה ,ובנוסף לאלה ,אפשר להשתמש עם אותה סוללה בכל משפחת  ,18Vכאשר
השנה מצטרפת לנבחרת סוללת  ,12AHהמספקת זמן עבודה עצום!

סדרת ה 18Vהיא הסדרה המרכזית ולה הוספנו מגוון גדול של כלים נטענים .כל הדגמים

חדשים ועוצמתיים ,המצויידים במנועים ללא פחמים :מברגות אימפקט ,מקדחות רוטטות ,מפתחות
בוקסות ,משחזת זווית ,מסור אנכי ,מסור חרב ,מלטשת אקסצנטרית ,טרימר ורוטר משולב.
הוספנו שואבי אבק נטענים ,הרחבנו את סדרת הפנסים ואת שתי סדרות הארגזים האהובות:
סדרת ה TSTAKהמיועדת לכל עבודות הפנים והסדרה הקשוחה TOUGH SYSTEM ,המיועדת
לעבודות חוץ ועמידות בתנאי שטח קשים של מים ,בוץ ,אבק וחום.

הוספנו לתחום כלי העבודה שתי קטגוריות גדולות ומשמעותיות של אביזרים לכלי עבודה.

הקטגוריה הראשונה ,מספקת מקדחים ואיזמלים לבטון במידות ובקטרים שונים ,המיועדים
לפטישונים ולפטישי חציבה המיוצרים מסגסוגת איכותית המבטיחה עמידות גבוהה.

הקטגוריה השניה ,מספקת מגוון גדול מאוד של להבים לעץ ,לברזל ,לאלומיניום ולנירוסטה.

הלהבים מוצעים בקטרים שונים למגוון מסורי יד עגולים או מסורי שולחן ופנדלים ,עם אפשרות
בחירה למספר השיניים ,על מנת להשיג חיתוך מהיר או מדוייק יותר לבחירתכם.
לסיום,

קצב הצמיחה של  DEWALTבישראל בשנים האחרונות אינו דומה לאף מדינה באירופה.

אני רוצה להודות לכם אישית ,על האמון ברכישת מוצרינו ,על התגובות האוהדות בדף
הפייסבוק ,שרק בזכותכם הוא הגדול בישראל ועל הביקורים החוזרים ונשנים בתערוכות שאנו
מקיימים ברחבי הארץ .נמשיך לעשות את כל מה שדרוש ,כדי שתישארו קשוחים בעבודה.

בברכה,
כפיר פרץ ,סמנכ"ל שיווק ומכירות
שטל פתרונות מתקדמים בע"מ
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תוכן עניינים
מוצר
דברי פתיחה
תוכן עניינים
FLEXVOLT 54V
כלים נטענים 18V
סטים נטענים 18V
כלים נטענים 12V
כלים נטענים 7.2V-10.8V
כלי גינון נטענים 18V/54V
מכונות שטיפה בלחץ
סוללות ומטענים
מקדחות רוטטות חשמליות
פטישונים SDS PLUS
פטישי חציבה וקידוח SDS MAX
מקדחים ואיזמלים לפטישונים ולפטישים
משחזות זווית
אקדח גז ומסמרים לבטון
משחזות ציר
מסורים למתכת
מפתחות בוקסות  /מקדחה מגנטית  /פולישר
מסורי אליגטור
שואבי אבק  /מסורי חרב
מערבל צבע  /מפזרי חום
מסורים אנכיים  /מחבר ביסקוויטים
טכנולוגיית לייזר
מלטשות
מקצועות
מסור עגול על מסילה
מסורים עגולים
מולטי חשמלי
טרימרים ורוטרים
מסור לחיתוך קרמיקה
מסורי גרונג ופנדל
מסורי שולחן
מסורים מתהפכים
להבים לעץ ולברזל
מסורי זרוע רדיאליים
ארגזי כלים מסדרת TSTAK
ארגזי כלים מסדרת TOUGH SYSTEM
אביזרים
מקרא אייקונים
www.SHATAL-ISRAEL.co.il
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עמוד
1
2
3-11
12-30
31-34
35
36
37-41
42-43
44
45
46-47
48-50
51-58
59-62
63
64
65
66
67
68
69
70
71-73
74
75
76
77
78
79
80
81-85
86
87
88-89
90
91-94
95-98
99-100
101
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4

פטישונים FLEXVOLT 54V
פטישון נטען 54V

 2סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 0-980סל"ד
 0-4,390פל"ד
עוצמת הלימה 2.8J
 3מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ  30מ"מ
כושר קידוח בבטון  28מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
תפסן לחגורה
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל  4.65ק"ג

פטישון נטען 54V

 2סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 0-1,000סל"ד
 0-4,480פל"ד
עוצמת הלימה 3.5J
 3מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ  30מ"מ
כושר קידוח בבטון  30מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
תפסן לחגורה
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל  4.75ק"ג
גוף בלבד DCH333NT

פטישון נטען +54Vתפסנית

 2סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 0-1,000סל"ד
 0-4,480פל"ד
עוצמת הלימה 3.5J
 3מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ  30מ"מ
כושר קידוח בבטון  30מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
תפסן לחגורה
כולל תפסנית נוספת לקידוחים בעץ ומתכת
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל  4.95ק"ג

DCH323T2

כשהסוללה טע
ונ ה

 46קידוחים בקוטר  18מ"מ
(בעומק  80מ"מ)
 92קידוחים בקוטר  10מ"מ
(בעומק  80מ"מ)

DCH333X2

כשהסוללה טע
ונ ה

 66קידוחים בקוטר  18מ"מ
(בעומק  80מ"מ)
 137קידוחים בקוטר  10מ"מ
(בעומק  80מ"מ)

DCH334X2

כשהסוללה טע
ונ ה

 66קידוחים בקוטר  18מ"מ
(בעומק  80מ"מ)
 137קידוחים בקוטר  10מ"מ
(בעומק  80מ"מ)
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פטישי חציבה/קידוח FLEXVOLT 54V
פטיש קידוח וחציבה נטען 54V
 2סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
 3,150סל"ד
 540פל"ד
עוצמת הלימה 6.1J
קוטר קידוח בבטון  40מ"מ
תאורת לד לעבודה נוחה
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל  6.65ק"ג
גוף בלבד DCH481N

פטיש קידוח וחציבה נטען 54V
 2סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 177-355סל"ד
 1,350-2,705פל"ד
עוצמת הלימה 13.3J
כושר קידוח בבטון  48מ"מ
 24מצבי אזמל
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל  9.85ק"ג
גוף בלבד DCH733N

פטיש חציבה נטען 54V

 2סוללות ליתיום 18V/54V 12.0Ah/4.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
עוצמת הלימה 19.4J
כושר קידוח בבטון  52מ"מ
כושר קידוח במקדח כוס  150מ"מ
משקל  9.5ק"ג
גוף בלבד DCH773N
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DCH481X2

כשהסוללה טע
ונ ה

 66קידוחים בבטון
בקוטר  18מ"מ
 Xעומק  80מ"מ

DCH733X2

כשהסוללה טע
ונ ה

 15קידוחים בבטון
בקוטר  25מ"מ
 Xעומק  150מ"מ

DCH773Y2

כשהסוללה טע
ונ ה

 11קידוחים בבטון
בקוטר  32מ"מ
 Xעומק  180מ"מ

מסורים עגולים FLEXVOLT 54V
מסור עגול נטען 54V

 2סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
 5,800סל"ד
קוטר להב  190מ"מ (")7.5
קוטר ציר  30מ"מ
כושר חיתוך ב 67 :90°מ"מ
כושר חיתוך ב 49 :45°מ"מ
ידית נוספת לאחיזה יציבה
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל  4.65ק"ג
גוף בלבד DCS575N

מסור עגול (תולעת) נטען 54V

 2סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
 5,800סל"ד
קוטר להב  190מ"מ (")7.5
ציר צורת יהלום
כושר חיתוך ב 65 :90°מ"מ
כושר חיתוך ב 50 :45°מ"מ
משקל  6.05ק"ג
כולל להב  24שיניים
גוף בלבד DCS577N

מסור עגול יורד נטען 54V

 2סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 2,500-4,200סל"ד
קוטר להב  165מ"מ (")6.5
קוטר ציר  20מ"מ ,הטיית בסיס 47°
עומק חיתוך מירבי ב 59 :90°מ"מ
(עם מסילה 55 -מ"מ)
עומק חיתוך מירבי ב 44 :45°מ"מ
(עם מסילה 40 -מ"מ)
משקל  5.75ק"ג
גוף בלבד DCS520N

DCS575T2

כשהסוללה טע
ונ ה

 339חיתוכים בעץ אורן
בגודל  100X50מ"מ

DCS577T2

כשהסוללה טע
ונ ה

 170חיתוכים בעץ אורן
בגודל  200X50מ"מ

DCS520T2R
כשהסוללה טע
ונ ה

 76מטר חיתוך בעץ אורן
בעובי  18מ"מ
כולל מסילה  1.5מטר
()DWS5022
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FLEXVOLT 54V
שואב אבק נטען 54V

 2סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
זרימת אוויר  24.7ליטר/שניה
גם יבש וגם רטוב
שליטה אלחוטית בעזרת שלט
אורך צינור  2.5מטר
מורכב בתוך ארגז TSTAK
 - M Classסינון ברמת M
משקל  7.9ק"ג

מדחס נטען 54V

 2סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
ללא שמן
גודל מיכל  10ליטר
לחץ אטמ'  9.3Barמקס'
ספיקה  48ליטר/דקה
*עד  1220מסמרים  18Gaלטעינה אחת
מתאים לכל אקדחי מסמרים פניאומטים
משקל  12.05ק"ג
גוף בלבד DCC1054N

מערבל צבע 54V

 2סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 0-725סל"ד
 5מהירויות עבודה
 225/350/475/600/725סל"ד
ציר הברגה 14M
התנעה רכה
בתיק בד
משקל  6.15ק"ג
גוף בלבד DCD240N

מקדחה לעץ 54V

 2סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 0-300/0-1,250סל"ד
מומנט פיתול 130/140Nm
 2מצבי עבודה
פוטר  13מ"מ
קידוח מקסימלי בעץ  152מ"מ
בארגז TSTAK
משקל  5.9ק"ג
גוף בלבד DCD460N
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DCV586T2

DCC1054T2

DCD240X2

DCD460T2

מסורי גרונג ופנדל 54V FLEXVOLT
מסור פנדל נטען "54V 8.5

 2סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
 6,300סל"ד
קוטר להב  216מ"מ (")8.5
קוטר ציר  30מ"מ
משקל  14ק"ג
גוף בלבד DCS777N

מסור פנדל נטען "54V 10

 2סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
 4,300סל"ד
קוטר להב  250מ"מ (")10
קוטר ציר  30מ"מ
משקל  17.2ק"ג
גוף בלבד DCS778N

מסור פנדל נטען "54V 12

 2סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
 3,800סל"ד
קוטר להב  305מ"מ (")12
קוטר ציר  30מ"מ
משקל  25.2ק"ג
גוף בלבד DHS780N

DCS777T2
כשהסוללה טע
ונ ה

 220חיתוכים של קורות עץ אורן
בגודל  66X38מ"מ

DCS778T2
כשהסוללה טע
ונ ה

 241חיתוכים של קורות עץ אורן
בגודל  66X38מ"מ

DHS780T2A
כשהסוללה טע
ונ ה

 244חיתוכים של קורות עץ אורן
בגודל  90X45מ"מ

גם נטען וגם חשמלי

מסור שולחני נטען "54V 8.5

 2סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
 5,800סל"ד
קוטר להב  216מ"מ (")8.5
קוטר ציר  30מ"מ
שטח שולחן  485x485מ"מ
הטיית להב עד 48°
חיתוך כולל פתיחת גשר  610מ"מ
משקל  22ק"ג
גוף בלבד DCS7485N

DCS7485T2
כשהסוללה טע
ונ ה

 92מטר של פלטת עץ
בעובי  18מ"מ

9

מסורים ומשחזת FLEXVOLT 54V
משחזת זווית נטענת 54V

 2סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
 9,000סל"ד
קוטר להב  125מ"מ (")5
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל  3.25ק"ג
גוף בלבד DCG414N

DCG414T2

כש

הסוללה

טע
ונ ה

 134חיתוכים של ברזל בניין
בעובי  13מ"מ

DCG414N

מסור חרב נטען 54V

 2סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני 0-3,000 ,תנועות לדקה
אורך מהלך ציר  28.6מ"מ
כושר חיתוך בעץ  300מ"מ
כושר חיתוך בצינור  160 PVCמ"מ
כושר חיתוך בצינור ברזל  130מ"מ
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל  4.59ק"ג
גוף בלבד DCS388N

מסור אליגטור נטען 54V

 2סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
 2,400סל"ד
אורך להב  295מ"מ
מהלך ניסור  40מ"מ
כולל להב וידיה לאיטונג
ידית נוספת לאחיזה יציבה
משקל  6.55ק"ג
גוף בלבד DCS396N
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DCS388T2

כשהסוללה טע
ונ ה

 16חיתוכים של ברזל בניין
בעובי  19מ"מ

DCS396T2
כשהסוללה טע
ונ ה

 98חיתוכים
של בלוק איטונג

מסור ומחרצת FLEXVOLT 54V
מסור יבש/רטוב " 9נטען 54V

 2סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
 6,500סל"ד
קוטר להב  230מ"מ (")9
קוטר ציר  22.2מ"מ
עומק חיתוך  82מ"מ
מיועד לחיתוך בטון ,ברזל ,רעפים ,חילוץ ועוד
חיבור מים מובנה
בית סוללה אטום
משקל  6.4ק"ג
גוף בלבד DCS690N

מחרצת קירות נטענת לבטון 54V

 2סוללות 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V/54V
 9,000סל"ד
קוטר להב  125מ"מ (")5
עומק חיתוך  32מ"מ
מעצור אלקטרוני
קלאץ' אלקטרוני
משקל  3.7ק"ג
במזוודה קשיחה TSTAK
כולל 2 :להבי יהלום ,ספייסרים  3,6,9,12מ"מ
גוף בלבד DCG200NT

DCS690X2

לחיתוך בטון
ובלוקים

DCG200T2

לחיתוך בטון
ובלוקים

DCG200T2

11

12

נבחרת

אותה הסוללה ואותו המטען מתאימים לכל הכלים מסדרת 18V
13

מברגות אימפקט 18V
אימפקט 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
 3מהירויות עבודה
 0-1,000/2,800/3,250סל"ד
 0-3,800פל"ד
מומנט פיתול 27/170/205Nm
 3נורות  LEDחזקות במיוחד
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  1.56ק"ג
גוף בלבד DCF887N

אימפקט 18V

 2סוללות ליתיום  18V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
 3מהירויות עבודה
 0-1,000/2,800/3,250סל"ד
 0-3,800פל"ד
מומנט פיתול 27/170/205Nm
 3נורות  LEDחזקות במיוחד
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  1.3ק"ג
גוף בלבד DCF887N

אימפקט 18V

 2סוללות ליתיום  18V 3.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 0-2,800סל"ד
 0-3,200פל"ד
מומנט פיתול 190Nm
 3נורות  LEDחזקות במיוחד
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  1.48ק"ג
גוף בלבד DCF809N
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DCF887P2

DCF887D2

DCF809L2T

מברגות/מקדחות 18V
מברגה/מקדחה רוטטת 18V

 2סוללות ליתיום  18V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
גיר בעל  2מהירויות  0-550/2,000סל"ד
 0-9,350/34,000פל"ד
מומנט פיתול 70Nm
תפסנית  1.5-13מ"מ
כושר קידוח בעץ  40מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
כושר קידוח בבלוקים  13מ"מ
תפסן לחגורה ,פטנט תפס ביט ייחודי
תאורת  LEDייחודית בעלת  3מצבים
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  1.82ק"ג
גוף בלבד DCD796N

מברגה/מקדחה 18V

 2סוללות ליתיום  18V 1.5Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
גיר בעל  2מהירויות
 0-500/1,750סל"ד
תפסנית  1.5-13מ"מ
מומנט פיתול 65Nm
כושר קידוח בעץ  30מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  1.55ק"ג

מברגה/מקדחה רוטטת 18V

 2סוללות ליתיום  18V 1.5Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
גיר בעל  2מהירויות
 0-500/1,750סל"ד
 0-8,500/29,750פל"ד
תפסנית  1.5-13מ"מ
מומנט פיתול 65Nm
כושר קידוח בעץ  30מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
כושר קידוח בבלוקים  13מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  1.6ק"ג

DCD796D2

DCD777S2T

DCD778S2T
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מברגות/מקדחות HEAVY DUTY 18V
מברגה/מקדחה רוטטת 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
גיר בעל  2מהירויות
 0-550/2,000סל"ד
 0-9,350/34,000פל"ד
מומנט פיתול 70Nm
 15מצבי מצמד
תפסנית  13מ"מ
כושר קידוח בעץ  40מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
כושר קידוח בבלוקים  13מ"מ
פטנט תפס ביט ייחודי ,תפסן לחגורה
תאורת  LEDבעלת  3מצבים
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  1.82ק"ג
גוף בלבד DCD796N

מברגה/מקדחה רוטטת 18V XRP

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
גיר בעל  3מהירויות
 0-450/1,300/2,000סל"ד
 0-8,600/25,500/38,250פל"ד
מומנט פיתול 95Nm
 11מצבי מצמד
תפסנית  13מ"מ
כושר קידוח בעץ  55מ"מ
כושר קידוח בברזל  15מ"מ
כושר קידוח בבלוקים  16מ"מ
פטנט תפס ביט ייחודי ,תפסן לחגורה
תאורת  LEDבעלת  3מצבים
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  2.1ק"ג
גוף בלבד DCD996N

מברגת  XRPעם סוללת 6.0Ah
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DCD796P2

DCD996P2

מפתחות בוקסות 18V
מפתח בוקסות 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
 ,ויסות אלקטרוני
מנוע ללא פחמים
 3מצבי עבודה
 0-900/0-2,000/0-2,000סל"ד
 0-3,100פל"ד
מומנט פיתול 200/447Nm
הינע "½
קוטר אום מקסימלי M24
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  2.12ק"ג
גוף בלבד DCF894N
להחלפת בוקסות מהירה מומלץ דגם DCF894HN

מפתח בוקסות 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
 ,ויסות אלקטרוני
מנוע ללא פחמים
 3מצבי עבודה
 0-400/1,200/1,900סל"ד
 0-600/0-1,800/0-2,400פל"ד
מומנט פיתול 135/400/950Nm
הינע "½
קוטר אום מקסימאלי M24
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  3.3ק"ג
גוף בלבד DCF899N
להחלפת בוקסות מהירה מומלץ דגם DCF899HN

מפתח בוקסות 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
 ,ויסות אלקטרוני
מנוע ללא פחמים
 3מצבי עבודה
 0-400/0-1,200/0-1,900סל"ד
 0-600/0-1,800/0-2,400פל"ד
מומנט פיתול 135/400/950Nm
הינע "3/4
קוטר אום מקסימלי M33
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  3.22ק"ג
גוף בלבד DCF897N

DCF894P2

DCF899P2

DCF897P2
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פטישונים 18V
פטישון 18V

סוללת ליתיום  18V 4.0Ahמסדרת  XRומטען
 ,ויסות אלקטרוני
מנוע ללא פחמים
 0-1,550סל"ד 0-5,500 ,פל"ד
עוצמת הלימה 2.6J
 3מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ  30מ"מ
כושר קידוח בבטון  26מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  2.88ק"ג
גוף בלבד DCH133N

פטישון 18V

סוללת ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
 ,ויסות אלקטרוני
מנוע ללא פחמים
 0-1,165סל"ד 0-4,300 ,פל"ד
עוצמת הלימה 3.0J
 3מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ  30מ"מ
כושר קידוח בבטון  28מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
במזוודה קשיחה
משקל  2.7ק"ג
גוף בלבד DCH263N
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DCH133M1

DCH263P1

אביזר שאיבה
DWH205DH

פטישונים 18V
פטישון 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
 ,ויסות אלקטרוני
מנוע ללא פחמים
 0-1,100סל"ד 0-4,600 ,פל"ד
עוצמת הלימה 2.1J
 3מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ  26מ"מ
כושר קידוח בבטון  24מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  3.02ק"ג
גוף בלבד DCH273N

פטישון 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
 ,ויסות אלקטרוני
מנוע ללא פחמים
 0-1,100סל"ד 0-4,600 ,פל"ד
עוצמת הלימה 2.1J
 3מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ  26מ"מ
כושר קידוח בבטון  24מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  3.02ק"ג
כולל תפסנית נוספת למקדחים

פטישון שואב/נטען 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
 ,ויסות אלקטרוני
מנוע ללא פחמים
 0-1,100סל"ד 0-4,600 ,פל"ד
עוצמת הלימה 2.1J
 3מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ  26מ"מ
כושר קידוח בבטון  24מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
התקן שאיבה מיוחד
במזוודה קשיחה HEAVY DEAUTY
משקל  3.3ק"ג

פטישון 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
 ,ויסות אלקטרוני
מנוע ללא פחמים
 0-980סל"ד 0-4,480 ,פל"ד
עוצמת הלימה 2.8J
 3מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ  30מ"מ
כושר קידוח בבטון  26מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  4.22ק"ג

DCH273P2

DCH274P2

DCH275P2

אביזר שאיבה
D25303DH

DCH283P2
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מסורים ומלטשת 18V
מסור אנכי 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני 0-3,200 ,פל"ד
מהלך חיתוך  26מ"מ
הטיית בסיס  3 ,45°מצבי פנדל
עובי חיתוך בעץ  135מ"מ
עובי חיתוך באלומיניום  25מ"מ
עובי חיתוך בברזל  10מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  2.72ק"ג
גוף בלבד DCS334N

DCS334P2

מסור חרב נטען  – 18Vגוף בלבד

DCS369N

מסור חרב 18V

DCS367P2

מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני 0-2,800 ,סל"ד
מהלך ניסור  16מ"מ
כושר חיתוך בעץ  90מ"מ
כושר חיתוך ב  90 PVCמ"מ
כושר חיתוך בברזל  40מ"מ
נורת  + LEDהחלפת מסורית מהירה
משקל  1.43ק"ג

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני 0-2,900 ,פל"ד
מהלך ניסור  28.6מ"מ
כושר חיתוך בעץ  300מ"מ
כושר חיתוך ב 160 PVCמ"מ
כושר חיתוך בברזל  100מ"מ
החלפת מסורית מהירה”SDS click“ -
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  2.89ק"ג
גוף בלבד DCS367N

מלטשת אקצנטרית 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 8,000-12,000רל"ד
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  1.32ק"ג
גוף בלבד DCW210N
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DCW210P2

מסורים עגולים לעץ 18V
מסור עגול 18V

 2סוללות ליתיום  18V 4.0Ahומטען
ויסות אלקטרוני
 0-3,700סל"ד
קוטר להב  165מ"מ (")6.5
קוטר ציר  20מ"מ
עומק חיתוך מקסימאלי ב˚ 90מעלות  55 -מ"מ
עומק חיתוך מקסימאלי ב˚ 45מעלות  42 -מ"מ
במזוודה קשיחה
משקל  3.8ק"ג
להב  165מ"מ לעץ  24שיניים DT10300
גוף בלבד DCS391N

מסור עגול 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 5,500סל"ד
קוטר להב  184מ"מ ("¼ )7
קוטר ציר  16מ"מ
כושר חיתוך  64מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  4.2ק"ג
גוף בלבד DCS570N

מסור עגול מיני 18V

DCS391M2

DCS570P2

DCS571P2

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת XR
מטען מהיר
 4,500סל"ד
קוטר להב  115מ"מ (")4.5
קוטר ציר  9.5מ"מ
עומק חיתוך מקסימאלי ב˚ 90מעלות  38 -מ"מ
מעצור אלקטרוני ומתג נעילה לבטיחות
כולל להב  24שיניים
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  2.5ק"ג
גוף בלבד DCS571NT
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כלים נטענים 18V
מברגה זוויתית 18V

סוללת ליתיום  18V 1.5Ahמסדרת  XRומטען
גיר בעל  2מהירויות
ויסות אלקטרוני
 0-650/2,000סל"ד
מומנט פיתול 33Nm
כושר קידוח בעץ  28מ"מ
כושר קידוח בברזל  10מ"מ
בארגז קשיח Heavy Duty
משקל  1.75ק"ג
גוף בלבד DCD740N

אקדח סיקה 18V

סוללת ליתיום  18V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
קיבולת  300-600מ"ל
ווסת מהירויות
מהירות דחיפה  51-533מ"מ/דקה
כוח דחיפה  254( 2,500Nmק"ג)
תאורת  LEDלעבודה נוחה
מיועד לנקניקי סיקה ותרמילי סיליקון
משקל  1.9ק"ג
גוף בלבד DCE580N

אקדח סיליקון 18V

סוללת ליתיום  18V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
קיבולת  300-310מ"ל
ווסת מהירויות
מהירות דחיפה  51-533מ"מ/דקה
כוח דחיפה  254( 2500Nmק"ג)
בארגז קשיח Heavy Duty
משקל  1.9ק"ג
גוף בלבד DCE560N

אקדח גריז 18V

סוללת ליתיום  18V 4.0Ahמסדרת  XRומטען
לחץ BAR690 / PSI10,000 -
נורת  LEDלעבודה קלה יותר
כולל רצועת כתף לעבודה בתנועה
כולל צינור גמיש באורך מטר
בארגז קשיח Heavy Duty
משקל  3.63ק"ג
גוף בלבד DCGG571N

משחזת ציר 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 0-1,000/0-17,500/0-25,000סל"ד
קוטר ציר  6מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  1.82ק"ג
גוף בלבד DCG426N

22

DCD740C1

DCE580D1

DCE560D1

DCGG571M1

DCG426P2

כלים נטענים 18V
מברגת גבס 18V

מנוע ללא פחמים
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 0-4,400סל"ד
מומנט פיתול 5-30Nm
תאורת לד חזקה במיוחד
משקל  1.08ק"ג
גוף בלבד

רוטר משולב 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 16,000-25,500סל"ד
קוטר ציר "¼
קוטר כרסום בעץ  30מ"מ
עומק כרסום בעץ  55מ"מ
התנעה רכה
מעצור אלקטרוני
משקל  3.02ק"ג
בארגז מסדרת TSTAK
גוף בלבד DCW604N
קולט "¼ לטרימר DE6951 / DCW604

טרימר 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 16,000-25,500סל"ד
קוטר ציר "¼
קוטר כרסום בעץ  30מ"מ
עומק כרסום בעץ  55מ"מ
התנעה רכה
מעצור אלקטרוני
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  2.12ק"ג
גוף בלבד DCW600N
קולט "¼ לטרימר DE6951 / DCW600

מקצוע נטען 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
מהירות סיבוב הלהב  15,000סל"ד
רוחב הקצעה  82מ"מ
עומק הקצעה  2מ"מ
מתאים לכל סוגי העץ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  1.8ק"ג
גוף בלבד DCP580N

DCF620N

DCW604P2

DCW600P2

DCP580P2
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פנסים נטענים 18V
פנס נטען 18V

עוצמת אור  160לומן
זרוע מתכווננת  360°לשינוי כיוון התאורה
מגנט לתלייה
אפשרות להחלפת עדשה ע"י המשתמש
משקל  680גר'
גוף בלבד

פנס זוויתי 18V

עוצמת אור  250-500לומן
נורות LED
כולל תפסן לתליה
משקל  680גר'
גוף בלבד

פנס פרוז'קטור 18V

עוצמת אור  120-1,000לומן
נורות  LEDהמאפשרות קרן אור ממוקדת
מאיר למרחק של עד  400מטר!
משקל  640גר'
גוף בלבד

פנס רצפתי 18V

עוצמת אור  1,500לומן
נורות LED
ראש מסתובב לתאורה מדויקת
משקל  1.48ק"ג
גוף בלבד
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DCL044

DCL050

DCL043

DCL060

פנסים נטענים 18V
פנס תאורה (מגדלור) 18V

 3עוצמות אור  1,000/1,800/3,000לומן
נורות לד
נפתח טלסקופית עד  2.2מטר גובה
גובה סטנד מקופל  1מטר
משקל  7.4ק"ג
גוף בלבד

פנס (שמש) 18V

 3עוצמות אור  1,500/3,200/5,000לומן
נורות לד
אופציה לתלות מלמעלה ע"י וו או לחבר
לחצובה (לא כלול) בחיבור "¼ ו"5/8
פנס מצוייד בטכנולוגיית  Bluetoothלשליטה מהנייד
משקל  3.9ק"ג
גוף בלבד

DCL079

DCL074
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מולטי נטען 18V BL
מולטי נטען 18V

 2סוללות ליתיום  18V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 0-22,000סל"ד
תאורת לד חזקה במיוחד
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל  1.5ק"ג
גוף בלבד DCS355N

אביזרים למולטי נטען וחשמלי

בסיס ליטוש למולטי
מקטDT20700 :

סקרייפר קשיח למולטי
מקטDT20714 :

DCS355D2

סקרייפר גמיש למולטי
מקטDT20716 :

נייר לטש למולטי גרעין  10( 40יח') נייר לטש למולטי גרעין  10( 80יח') נייר לטש למולטי גרעין  10( 120יח')
מקטDT3093 :
מקטDT3092 :
מקטDT3090 :
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מסיר רובה למולטי
מקטDT20717 :

נייר לטש למולטי גרעין  10( 240יח')
מקטDT3095 :

מולטי נטען 18V BL

סכין ישרה  30מ"מ
טיטניום למולטי
מקטDT20707 :

סכין לעץ
ומסמרים למולטי
מקטDT20701 :

סכין ישרה  44מ"מ
טיטניום למולטי
מקטDT20702 :

סכין ישרה  30מ"מ
למולטי
מקטDT20704 :

סכין ישרה  65מ"מ
למולטי
מקטDT20705 :

סכין ישרה  10מ"מ
למולטי
מקטDT20706 :

סכין חצי עגולה
למולטי
מקטDT20708 :

סכין טיטניום חצי עגולה
למולטי
מקטDT20709 :

מסיר רובה טורבו
למולטי
מקטDT20718 :

סכין קילוף
למולטי
מקטDT20712 :
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כלים נטענים 18V
מספרי פח 18V

ויסות אלקטרוני
 0-2,450פל"ד
כושר חיתוך בברזל  1.3מ"מ
כושר חיתוך בפלדת אל חלד  1.0מ"מ
ידית מעוצבת בצורת  Dלשליטה מלאה
תאורת  LEDלעבודה נוחה
משקל  1.8ק"ג
גוף בלבד

מסור סרט 18V

מהירות סיבוב 174 :מטר/דקה
פתח כניסה  63מ"מ (")2.5
ויסות אלקטרוני
כולל תפסן לתליה
משקל  3.9ק"ג
גוף בלבד

מסור עגול לברזל 18V

 2סוללות ליתיום  18V 4.0Ahמסדרת  XRומטען
 3,700סל"ד
קוטר להב  140מ"מ ("½ )5
קוטר ציר  20מ"מ
ידית ארגונומית לאחיזה נוחה
במזוודה קשיחה HD
משקל  3.8ק"ג
גוף בלבד DCS373N
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DCS491N

DCS371N

DCS373M2

כלים נטענים 18V
משחזת זווית 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
 9,000סל"ד
קוטר להב  125מ"מ (")5
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל  2.36ק"ג
גוף בלבד DCG405N

משחזת זווית צרה 18V
מנוע ללא פחמים
 9,000סל"ד
קוטר להב  125מ"מ (")5
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל  2.02ק"ג
גוף בלבד

פולישר נטען טורבו 18V

DCG405P2

DCG405FN

ראש שטוח
להשחזה
במקומות צרים

DCM848P2

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת XR
מטען מהיר
 2,000-5,500סל"ד
קוטר צלחת עד  125מ"מ (")5
משקל  3.52ק"ג
גוף בלבד DCM848N

פולישר נטען 18V

DCM849P2

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת XR
מטען מהיר
 800-2,200סל"ד
קוטר צלחת עד  180מ"מ (")7
משקל  2.5ק"ג
גוף בלבד DCM849N

חותך מוט הברגה 18V

כושר חיתוך בברזל M6, M8, M10, M12 -
כושר חיתוך בפלדת אל חלד M6, M8, M10 -
ללא תזוזת סכינים ,ניצוצות או רסיסי מתכת
החלפת אביזר מהירה בעזרת מפתח אלן
תאורת  LEDלעבודה נוחה
משקל  4.1ק"ג
גוף בלבד
זוג באקים אינצ'י N73495
זוג באקים מילימטרי ( N73494מורכב על המוצר)

DCS350N
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כלים נטענים 18V
מפוח 18V

 18,000סל"ד
מהירות נשיפה  80מטר לשניה
אורך  508מ"מ
משקל  1.3ק"ג
גוף בלבד

DCV100N

 288קמ"ש

מפזר חום נטען 18V

 2מצבי עבודה
טווח טמפרטורה
כפתור נעילה ON/OFF
נורת  LEDחזקה
כולל  2אביזרים
גוף בלבד

מדחס 18V

DCE530N
צלזיוס

מדחס ללחץ גבוה
מצב מפוח לנפח גבוה למזרני ים בריכות וכו'
6.2
ספיקה קומפרסור  0.35ליטר/דקה ב
 2לניפוח מהיר
ספיקה מפוח  0.61ליטר/דקה
 2צגים דיגיטליים לתפעול פשוט ונוח
כיוון לחץ מראש עם עצירה אוטומטית
אפשר להפעיל בעזרת סוללת דיוולט 18V
חיבור למצת הרכב ()12V
חיבור לחשמל ביתי ( )230Vע"י שנאי (לא כלול)
כולל פנס לד
משקל  2.3ק"ג
גוף בלבד
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DCC018N

הסוללה להמחשה בלבד

סט כלים
נטענים
18Volt
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סט כלים נטענים 18V
סט  2כלים 18V

DCK2023M2T

הסט כולל:
 2סוללות ליתיום  4.0Ahמסדרת  XRומטען
מברגת אימפקט נטענת  18Vמדגם DCF787
פטישון נטען  18Vמדגם DCH133
 2ארגזי  TSTAKקשיחים מדגם D17807

סט  3כלים 18V

DCK305P3T

הסט הכולל:
 3סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מברגת אימפקט נטענת  18Vמדגם DCF887
פטישון נטען  18Vמדגם DCH273
משחזת זווית נטענת  18Vמדגם DCG405
 2ארגזי  TSTAKקשיחים מדגמים D17807+D17808

סט  4כלים 18V

הסט הכולל:
 3סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מברגת אימפקט נטענת  18Vמדגם DCF787
פטישון נטען  18Vמדגם DCH133
משחזת זווית נטענת  18Vמדגם DCG412
פנס נטען  18Vמדגם DCL040
 2ארגזי  TSTAKקשיחים מדגם D17807
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DCK404P3T

סט כלים נטענים 18V
סט  5כלים 18V

הסט כולל:
 3סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מברגה/מקדחה רוטטת נטענת  18Vמדגם DCD791
מברגת אימפקט נטענת  18Vמדגם DCF887
מסור עגול נטען  18Vמדגם DCS570
מסור אנכי נטען  18Vמדגם DCS331
פנס יד  LEDנטען  18Vמדגם DCL050
 2ארגזי  TSTAKמדגם D17806
ארגז  TSTAKמדגם D17807

סט  6כלים 18V

הסט כולל:
 3סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מברגה/מקדחה רוטטת נטענת  18Vמדגם DCD791
מברגת אימפקט נטענת  18Vמדגם DCF887
מסור עגול נטען  18Vמדגם DCS570
מסור חרב נטען  18Vמדגם DCS367
משחזת זווית נטענת  18Vמדגם DCG405
פנס יד  LEDנטען  18Vמדגם DCL050
 2ארגזי  TOUGH SYSTEMמדגם DS300

סט  8כלים 18V

הסט כולל:
 4סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמדגם DCB184
מטען מהיר כפול
מקדחה רוטטת נטענת  18Vמדגם DCD996
מברגת אימפקט נטענת  18Vמדגם DCF887
פטישון נטען  18Vמדגם DCH273
כלי מולטי נטען  18Vמדגם DCS355
מסור חרב נטען  18Vמדגם DCS367
משחזת זווית נטענת  18Vמדגם DCG405
מסור עגול נטען "¼  18V 7מדגם DCS570
פנס יד  LEDנטען  18Vמדגם DCL050
עגלה לארגזים מסדרת  TOUGH SYSTEMמדגם DSTROLY
ארגז  TOUGH SYSTEMמדגם DS150
ארגז עמוק  TOUGH SYSTEMמדגם DS300
ארגז עמוק עם טרולי  TOUGH SYSTEMמדגם DS400

DCK523P3T

DCK623P3

DCK853P4
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סט מברגות נטענות 18V
סט  2מברגות 18V

הסט כולל:
 2סוללות ליתיום  18V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
מברגת אימפקט נטענת  18Vדגם DCF787
מקדחה רוטטת נטענת  18Vדגם DCD778
בארגז  TSTAKמקצועי מדגם D17807

סט  2מברגות 18V

הסט כולל:
 2סוללות ליתיום  18V 4.0Ahמסדרת  XRומטען
מברגת אימפקט נטענת  18Vדגם DCF787
מקדחה רוטטת נטענת  18Vדגם DCD778
בארגז  TSTAKמקצועי מדגם D17807

סט  2מברגות 18V

הסט הכולל:
 2סוללות ליתיום  18V 4.0Ahמסדרת  XRומטען
מברגת אימפקט נטענת  18Vדגם DCF885N
מקדחה רוטטת נטענת  18Vדגם DCD785N
במזוודה קשיחה  TOUGH SYSTEMמדגם DS150

סט  2מברגות 18V

הסט כולל:
 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מברגה/מקדחה נטענת  BL 18Vדגם DCD796
מברגת אימפקט נטענת  BL 18Vדגם DCF887
במזוודה קשיחה  TOUGH SYSTEMמדגם DS150

סט  2מברגות 18V

הסט כולל:
 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מברגת אימפקט נטענת  18Vדגם DCF887
מברגה/מקדחה רוטטת נטענת  18Vדגם DCD996
במזוודה קשיחה  TOUGH SYSTEMמדגם DS150
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DCK2060D2T

DCK2060M2T

DCK285M2

DCK266P2

DCK276P2

כלים נטענים 12V
אימפקט 12V

DCF801D2

 2סוללות ליתיום  12V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
 3מהירויות עבודה אלקטרוניות
 0-950/1,950/2,850סל"ד
 0-3,600פל"ד
תפסנית "¼  6.35מ"מ
מומנט פיתול 163Nm
 3נורות  LEDחזקות במיוחד
במזוודה קשיחה
משקל  1.1ק"ג

מברגה/מקדחה 12V

DCD701D2

 2סוללות ליתיום  12V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
 2מהירויות עבודה
 0-425/1,500סל"ד
פוטר אוטומטי  1-10מ"מ
מומנט פיתול 57.5Nm
כושר קידוח מקסימלי בברזל  10מ"מ
כושר קידוח מקסימלי בעץ  20מ"מ
במזוודה קשיחה
משקל  1.1ק"ג

מברגה/מקדחה רוטטת 12V

 2סוללות ליתיום  12V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
 2מהירויות עבודה
 0-425/1,500סל"ד
 0-6,000/25,500פל"ד
פוטר אוטומטי  10מ"מ
מומנט פיתול 57.5Nm
כושר קידוח מקסימלי בבלוקים  10מ"מ
כושר קידוח מקסימלי בברזל  10מ"מ
כושר קידוח מקסימלי בעץ  20מ"מ
תאורת  LEDחזקה
במזוודה קשיחה
משקל  1.2ק"ג

מפתח בוקסות 12V

 2סוללות ליתיום  12V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
 3מצבי עבודה אלקטרוניים
 0-3,600פל"ד
מומנט פיתול 136Nm
הינע "3/8
במזוודה קשיחה
משקל  1.1ק"ג

DCD706D2

DCF902D2
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כלים נטענים 7.2V-10.8V
מברגת ג'יירו 7.2V

סוללת ליתיום  1.0Ahומטען
ויסות אלקטרוני
 0-430סל"ד
מומנט פיתול 4Nm
במזוודה קשיחה HD
משקל  0.5ק"ג

מברגת אימפקט 10.8V

 2סוללות ליתיום  10.8V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
ויסות אלקטרוני
 0-2,450סל"ד 3,400 ,פל"ד
מומנט פיתול 107Nm
פטנט תפס ביט ייחודי
תאורת לד חזקה במיוחד
במזוודה קשיחה HD
משקל  1.04ק"ג
גוף בלבד DCF815N

מברגה/מקדחה רוטטת 10.8V

DCF680G2

DCF815D2

DCD716D2

 2סוללות ליתיום  10.8V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
גיר בעל  2מהירויות ,ויסות אלקטרוני
 0-400/0-1,500סל"ד 0-6,000/0-22,500 ,פל"ד
מומנט פיתול 30Nm
תפסנית  10מ"מ 15 ,מצבי מצמד
כושר קידוח בעץ  20מ"מ
כושר קידוח בבלוקים  8מ"מ ,בברזל  10מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל  1.18ק"ג

סט  2מברגות 10.8V

הסט הכולל:
 2סוללות ליתיום  10.8V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
מברגת אימפקט נטענת  10.8Vדגם DCF815
מברגה/מקדחה נטענת  10.8Vדגם DCD710
בארגז TSTAK
דגם  DCK211C2מסופק בתיק בד עם  2סוללות 1.3Ah

מסור חרב מיני 10.8V

 2סוללות ליתיום  10.8V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
ויסות אלקטרוני
 0-2,700פל"ד
במזוודה קשיחה HD
משקל  1.4ק"ג
גוף בלבד DCS310N
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DCK211D2T

DCS310D2

כלי גינון
18V//54V
18V
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כלי גינון 18V
גוזם גדר חיה 18V

סוללת ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
אורך להב גיזום  55ס"מ
מרווח בין השיניים  19מ"מ
להב מושחז ע"י לייזר
משקל  3.5ק"ג
גוף בלבד DCM563N

מסור שרשרת 18V

סוללת ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
אורך להב  30ס"מ
חיתוך מקסימלי  26ס"מ
מתיחת שרשרת ללא צורך בכלי עבודה
שימון שרשרת אוטומטי
מהירות שרשרת  7.7מטר/שניה
משקל  4.12ק"ג
גוף בלבד DCM565N

מסור שרשרת טלסקופי נטען 18V

סוללת ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת XR
מטען מהיר
אורך להב " 198( 7.8מ"מ)
אורך המוט  3מ' עד  4.5מ'
מהירות שרשרת  6.5מטר/שניה
משקל  4.5ק"ג
גוף בלבד DCMPS567N
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DCM563P1

DCM565P1

DCMPS567P1

כלי גינון 18V
מפוח עלים 18V

סוללת ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
זרימת אוויר  144קמ"ש
שקט במיוחד!
משקל  3.2ק"ג
גוף בלבד DCM562N

מפוח נטען 18V

סוללת ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת XR
מטען מהיר
מנוע ללא פחמים
זרימת אוויר  200קמ"ש
שקט במיוחד
כפתור "Cruise" control
משקל  3.2ק"ג
גוף בלבד DCMBL562N

מכסחת דשא 18Vx2

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
פועל על  2סוללות  XR 18Vביחד
רוחב כיסוח  48ס"מ
 3,300סל"ד
 5מצבי גובה כיסוח  25/38/57/74/86מ"מ
מיכל איסוף  55ליטר
משקל  27.1ק"ג
גוף בלבד DCMW564N

גוזם שוליים 18V

סוללת ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 0-4,600/6,000סל"ד
קוטר גיזום  33ס"מ
עובי חוט גיזום  2מ"מ
אורך החוט  7.5מטר
משקל  4.1ק"ג
גוף בלבד DCM561N

DCM562P1

 144קמ"ש

DCMBL562P1

 200קמ"ש

DCMW564P2

DCM561P1
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כלי גינון 54V
מפוח ציר נטען 54V

סוללת ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
ווסת מהירויות וכפתור "Cruise" control
זרימת אוויר  200קמ"ש
שקט במיוחד
משקל  3.8ק"ג
גוף בלבד DCMBA572N

מפוח יד נטען 54V

סוללת ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
ספיקת אוויר  423מש"ק
זרימת אוויר  207קמ"ש
ווסת מהירות עם אפשרות נעילה
משקל  4.14ק"ג
גוף בלבד DCM572N

מסור שרשרת נטען 54V

סוללת ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
אורך להב  40ס"מ (")16
מהירות שרשרת  15מטר/שניה
שימון שרשרת אוטומטי
מתיחת שרשרת ללא צורך בכלי עבודה
משקל  5.65ק"ג
גוף בלבד DCM575N

גוזם שוליים נטען 54V

סוללת ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים
וסת מהירות  2מצבים
 0-5,100/0-5,600סל"ד
רוחב כיסוח  38ס"מ
עובי חוט גיזום  2מ"מ
אורך כולל  1.8מטר
כולל רצועה לכתף
משקל  5.85ק"ג
גוף בלבד DCM571N
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DCMBA572X1

 200קמ"ש

DCM572X1

 207קמ"ש

DCM575X1

DCM571X1

אביזרי גינון
אביזרי גינון 54V

אביזרי גינון 18V

אביזרי גינון שונים

להב לעץ רטוב (מגיע עם הכלי)
מקטUA124MLEA041 :

סט פצירה  +מדיד  4מ"מ
מקטUA16265 :

שרשרת לעץ רטוב (מגיע עם הכלי)
מקטUA90PX056E :

שרשרת לעץ רטוב (מגיע עם הכלי)
מקטUA90PX045E :

פצירה  3יחידות
מקטUA70509 :

להב לעץ יבש
מקטUA160SDEA041 :

להב לעץ יבש
מקטUA120SXEA041 :

שמן שרשרת מקצועי  1ליטר
מקטUAO10-4935 :

שרשרת לעץ יבש
מקטUAM91VXL056E :

שרשרת לעץ יבש
מקטUAM91VXL045E :

מכשיר להשחזת שרשראות 12V
מקטUA585015 :

להב לעץ רטוב (מגיע עם הכלי)
מקטUA164MLEA041 :
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מכונות שטיפה בלחץ חד פאזי
מכונת שטיפה בלחץ DXPW002E

לחץ עבודה מקסימלי 150 :בר
מנוע תעשייתי 2,800W
קצב זרימת מים 530 :ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית60° :
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת
מערכת  Total Stopלעצירה מיידית
מערכת  THERMAL EFFECTלהגני בפני חימום יתר
משקל 23.4 :ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ DXPW003E

לחץ עבודה מקסימלי 160 :בר
מנוע תעשייתי 2,900W
קצב זרימת מים 630 :ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית60° :
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת,
מערכת  Total Stopלעצירה מיידית
מערכת  THERMAL EFFECTלהגני בפני חימום יתר
משקל 27.4 :ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ DXPW002CE

לחץ עבודה מקסימלי 180 :בר
מנוע תעשייתי 2,900W
קצב זרימת מים 510 :ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית60° :
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת
מערכת  Total Stopלעצירה מיידית
מערכת  THERMAL EFFECTלהגני בפני חימום יתר
משקל 19.5 :ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ DXPW004E

מנוע תעשייתי  1,450 ,3,000Wסל"ד .מנוע עם אורך חיים גבוה
במיוחד המאפשר עבודה מאומצת לאורך זמן
לחץ עבודה מקסימלי 150 :בר
קצב זרימת מים 600 :ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית60° :
איזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת
מערכת  Total Stopלעצירה מיידית
מערכת  THERMAL EFFECTלהגני בפני חימום יתר
ידית מתכווננת לחסכון במקום
בסיס עם גלגלי גומי תעשייתיים בקוטר  250מ"מ לשינוע בנוחיות
משקל 42 :ק"ג
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N23002
530L/H

150BAR 2,7kW
MADE IN ITALY

N23003
630L/H

160BAR 2,9kW
MADE IN ITALY

N23008
COMPACT

510L/H

180BAR 2,9kW
MADE IN ITALY

N23004
600L/H

3kW

150BAR

MADE IN ITALY

מכונות שטיפה בלחץ תלת פאזי
מכונת שטיפה בלחץ DXPW005E

מנוע תלת פאזי
מנוע תעשייתי  1,450 ,5,000Wסל"ד .מנוע עם אורך חיים גבוה במיוחד
המאפשר עבודה מאומצת לאורך זמן
לחץ עבודה מקסימלי 200 :בר
קצב זרימת מים 810 :ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית60° :
איזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת
מערכת  Total Stopלעצירה מיידית ,מערכת - THERMAL EFFECT
להגנה בפני חימום יתר
ידית מתכווננת לאפסון יעיל וחסכון במקום
בסיס עם גלגלי גומי תעשייתיים בקוטר  250מ"מ לשינוע בנוחיות
משקל 46 :ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ DXPW007E

מנוע תלת פאזי
מנוע תעשייתי  1,450 ,7,500Wסל"ד .מנוע עם אורך חיים גבוה במיוחד
המאפשר עבודה מאומצת לאורך זמן
לחץ עבודה מקסימלי 230 :בר
קצב זרימת מים 840 :ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית60° :
איזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת
מערכת  Total Stopלעצירה מיידית ,מערכת - THERMAL EFFECT
להגנה בפני חימום יתר
ידית מתכווננת לאפסון יעיל וחסכון במקום
בסיס עם גלגלי גומי תעשייתיים בקוטר  250מ"מ לשינוע בנוחיות
משקל 60 :ק"ג

N23005
810L/H

5kW

200BAR

MADE IN ITALY

N23007
840L/H

230BAR 7,5kW
MADE IN ITALY
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סוללות ומטענים
סוללות

אפמר/שעה

מקט

סוג סוללה

וולט

DCB125

ליתיום

10.8V

1.3Ah

DCB127

ליתיום

10.8V

2.0Ah

DCB181

ליתיום

18V

1.5Ah

DCB183

ליתיום

18V

2.0Ah

DCB182

ליתיום

18V

4.0Ah

DCB184

ליתיום

18V

5.0Ah

DCB546

ליתיום

18V/54V

6.0Ah/2.0Ah

DCB547

ליתיום

18V/54V

9.0Ah/3.0Ah

DCB548

ליתיום

18V/54V

12.0Ah/4.0Ah

מטענים
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מקט

סוג

וולט

אמפר

DCB113

מטען בודד

10.8V/18V

2A

DCB115

מטען בודד

10.8V/18V

4A

DCB118

מטען בודד

10.8V/18V/54V

8A

DCB119

מטען בודד

10.8V/18V

2.5A

DCB132

מטען כפול

10.8V/18V

4A

DCB104

מטען מהיר
קוואטרו

10.8V/18V/54V

8A

מקדחה לאלומיניום
מקדחה לאלומיניום

הספק 550W
ויסות אלקטרוני
 0-2,800סל"ד
מומנט פיתול 7.9Nm
כושר קידוח בעץ  25מ"מ
כושר קידוח בברזל  10מ"מ
משקל  1.34ק"ג

DWD014S

מקדחות רוטטות
מקדחה רוטטת 701W

DWD024KS

מקדחה רוטטת 1,100W

DWD524KS

מקדחה רוטטת 1,300W

DWD530KS

הספק 701W
ויסות אלקטרוני
 0-2,800סל"ד
 47,600פל"ד
כושר קידוח בעץ  25מ"מ
כושר קידוח בבטון  16מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל  1.82ק"ג

הספק 1,100W
ויסות אלקטרוני ,דו כיווני
גיר בעל  2מהירויות
 0-1,200/3,500סל"ד
 0-56,000פל"ד
פוטר אוטומטי  13מ"מ
כושר קידוח בעץ  40מ"מ
כושר קידוח בבטון  20מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל  2.8ק"ג

הספק 1,300W
ויסות אלקטרוני ,דו כיווני
גיר בעל  2מהירויות
 0-1,100/2,700סל"ד
 0-56,000פל"ד
פוטר אוטומטי  13מ"מ
כושר קידוח בעץ  40מ"מ
כושר קידוח בבטון  20מ"מ
כושר קידוח בברזל  13מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל  2.8ק"ג

המומלצת ביותר לקידוחים
בברזל ושיש!
מנגנון OVER LOAD
חכם להגנה על
העוגן והשדה
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פטישוני SDS-PLUS
פטישון 710W

הספק 710W
ויסות אלקטרוני
 0-1,550סל"ד 0-5,680 ,פל"ד
עוצמת הלימה 2.0J
 3מצבי עבודה
קוטר קידוח בעץ  30מ"מ
קוטר קידוח בבטון  22מ"מ ,בברזל  13מ"מ
משקל  2.5ק"ג
במזוודה קשיחה HD

פטישון 800W

הספק 800W
ויסות אלקטרוני
 0-1,500סל"ד 0-5,500 ,פל"ד
עוצמת הלימה 2.6J
 3מצבי עבודה
קוטר קידוח בעץ  30מ"מ
קוטר קידוח בבטון  26מ"מ ,בברזל  13מ"מ
משקל  2.6ק"ג
במזוודה קשיחה HD

פטישון 800W

הספק 800W
ויסות אלקטרוני
 0-1,500סל"ד 0-5,540 ,פל"ד
עוצמת הלימה 2.8J
 3מצבי עבודה
פוטר אוטומטי  13מ"מ
קוטר קידוח בעץ  30מ"מ
קוטר קידוח בבטון  26מ"מ ,בברזל  13מ"מ
כולל תפסנית נוספת לקידוחים בעץ ומתכת
משקל  3ק"ג
במזוודה קשיחה HD

פטישון 900W

הספק 900W
ויסות אלקטרוני
 0-1,450סל"ד 0-5,350 ,פל"ד
עוצמת הלימה 3.0J
 3מצבי עבודה
פוטר אוטומטי  13מ"מ
קוטר קידוח בעץ  30מ"מ
קוטר קידוח בבטון  28מ"מ ,בברזל  13מ"מ
כולל תפסנית נוספת לקידוחים בעץ ומתכת
משקל  3.1ק"ג
במזוודה קשיחה HD
תפסנית למקדחי 496244-00 SDS PLUS
תפסנית למקדחים רגילים 584559-00
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D25033K

2.0J

D25133K

2.6J

D25134K

2.8J

D25144K

3.0J

פטישונים מנוע תחתון
פטישון קילוף 650W
הספק 650W
ויסות אלקטרוני
 0-4,100פל"ד
עוצמת הלימה 3.1J
במזוודה קשיחה HD
משקל  3ק"ג

פטישון קילוף וקידוח 950W
הספק 950W
ויסות אלקטרוני
 0-1,150סל"ד
 0-5,200רטיטות לדקה
עוצמת הלימה 3.5J
כושר קידוח בעץ  30מ"מ
כושר קידוח בבטון  30מ"מ
קוטר קידוח בברזל  13מ"מ
משקל  3.7ק"ג
עם תפסנית נוספת D25334K

פטישון חציבה וקילוף 1,000W
הספק 1,000W
ויסות אלקטרוני
 0-4,700פל"ד
עוצמת הלימה 4.2J
מערכת בלימת זעזועים
במזוודה קשיחה HD
משקל  4ק"ג

פטישון חציבה וקידוח 1,000W
הספק 1,000W
ויסות אלקטרוני
 0-820סל"ד
 0-4,700פל"ד
עוצמת הלימה 4.2J
קוטר קידוח בעץ  32מ"מ
קוטר קידוח בבטון  32מ"מ
קוטר קידוח בברזל  13מ"מ
מערכת בלימת זעזועים
במזוודה קשיחה HD
משקל  4.2ק"ג

D25330K

3.1J
פטישון מושלם
לקילוף אריחים,
פנלים ,הרמת
ריצוף וגירוד טיח

D25333K

3.5J

D25430K

4.2J
הכלי המושלם
לחשמלאים

D25413K

4.2J
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פטישי חציבה SDS-MAX
פטיש חציבה 1,050W

הספק 1,050W
 3150פל"ד
עוצמת הלימה 7.1J
מערכת ייחודית למניעת זעזועים ""AVC
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל  5.6ק"ג

פטיש חציבה 1,250W

הספק 1,250W
 1,430-2,840פל"ד
עוצמת הלימה 2-12J
מערכת ייחודית למניעת זעזועים ""AVC
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל  6.1ק"ג

פטיש חציבה 1,500W

הספק 1,500W
 2,040פל"ד
עוצמת הלימה 17.9J
בית גיר מגנזיום המאפשר עמידה
בעומסי עבודה קיצוניים במינימום משקל
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל  9.9ק"ג

פטיש חציבה 1,550W

הספק 1,550W
ויסות אלקטרוני
 1,050-2,100פל"ד
עוצמת הלימה 19J
מערכת ייחודית למניעת זעזועים ""AVC
 12מצבי אזמל
בית גיר מגנזיום המאפשר עמידה בעומסי עבודה
קיצוניים במינימום משקל
התנעה רכה
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל  10.5ק"ג

פטיש חציבה 1,600W

הספק 1,600W
 1,620פל"ד
עוצמת הלימה 24J
מערכת ייחודית למניעת זעזועים ""AVC
 12מצבי אזמל
בית גיר מגנזיום המאפשר עמידה בעומסי עבודה
קיצוניים במינימום משקל
התנעה רכה
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל  13.3ק"ג
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D25810K

7.1J
D25831K

12J

D25899K

17.9J
D25902K

19J

D25951K

24J

פטישי חציבה וקידוח SDS-MAX
פטיש חציבה וקידוח  35מ"מ

הספק 1,050W
 540סל"ד
 3,150פל"ד
עוצמת הלימה 6.1J
מערכת ייחודית למניעת זעזועים ""AVC
קוטר קידוח בבטון  40מ"מ
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל  5.9ק"ג

פטיש חציבה וקידוח  40מ"מ

הספק 1,100W
 400סל"ד
 2,740פל"ד
עוצמת הלימה 8J
קוטר קידוח בבטון  40מ"מ
קוטר קידוח גביע כוס משונן ווידיה  90מ"מ
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל  6.15ק"ג

פטיש חציבה וקידוח  45מ"מ
הספק 1,350W
ויסות אלקטרוני
 190-380סל"ד
 2,900-4,450פל"ד
עוצמת הלימה 10.5J
קוטר קידוח בבטון  45מ"מ
קוטר קידוח גביע כוס  125מ"מ
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל  7.8ק"ג

פטיש חציבה וקידוח  52מ"מ
הספק 1,700W
ויסות אלקטרוני
 145-290סל"ד
 1,105-2,210פל"ד
עוצמת הלימה 19.4J
קוטר קידוח בבטון  52-80מ"מ
קוטר קידוח גביע כוס  150מ"מ
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל  10.5ק"ג

D25481K

6.1J

D25501K

8J

D25614K

10.5J

D25773K

19.4J
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פטישי חציבה והריסה
פטיש חציבה  30ק"ג

הספק 2,100W
 960פל"ד
עוצמת הלימה 62J
קנה איזמל משושה  28מ"מ
מערכת ייחודית למניעת זעזועים ""AVC
מנגון  Active Vibration Controlיחד עם בולמי
הזעזועים מעניקים שליטה מושלמת בכלי
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל  31ק"ג
איזמל שטוח  520מ"מ DT6929
איזמל חוד  520מ"מ DT6927

עגלה לפטיש חציבה D25980
עגלה לפטיש חציבה  30ק"ג

50

D25981

62J

D259811
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מקדחים לפטישונים SDS PLUS

52

מקט

תיאור פריט

קוטר
קידוח
מ"מ

אורך
כללי
מ"מ

אורך
קידוח
מ"מ

ראשי
קידוח

DT9502

מקדח לפטישון SDS PLUS 4/110

4

110

50

2

DT9503

מקדח לפטישון SDS PLUS 4/160

4

160

100

2

DT9504

מקדח לפטישון SDS PLUS 5/110

5

110

50

2

DT9505

מקדח לפטישון SDS PLUS 5/160

5

160

100

2

DT9506

מקדח לפטישון SDS PLUS 5/210

5

210

150

2

DT9507

מקדח לפטישון SDS PLUS 5/310

5

310

250

2

DT9508

מקדח לפטישון SDS PLUS 5.5/110

5.5

110

50

2

DT9509

מקדח לפטישון SDS PLUS 5.5/160

5.5

160

100

2

DT9514

מקדח לפטישון SDS PLUS 6/110

6

110

50

2

DT9515

מקדח לפטישון SDS PLUS 6X160

6

160

100

2

DT9516

מקדח לפטישון SDS PLUS 6/210

6

210

150

2

DT9517

מקדח לפטישון SDS PLUS 6/260

6

260

200

2

DT9621

מקדח לפטישון SDS PLUS 6/310

6

310

250

2

DT9518

מקדח לפטישון SDS PLUS 6/460

6

460

400

2

DT9519

מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/110

6.5

110

50

2

DT9520

מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/160

6.5

160

100

2

DT9521

מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/210

6.5

210

150

2

DT9522

מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/260

6.5

260

200

2

DT9523

מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/310

6.5

310

250

2

DT9524

מקדח לפטישון SDS PLUS 7/110

7

110

50

2

DT9525

מקדח לפטישון SDS PLUS 7/160

7

160

100

2

DT9526

מקדח לפטישון SDS PLUS 7/210

7

210

150

2

DT9528

מקדח לפטישון SDS PLUS 8/110

8

110

50

2

DT9529

מקדח לפטישון SDS PLUS 8/160

8

160

100

2

DT9530

מקדח לפטישון SDS PLUS 8/210

8

210

150

2

DT9531

מקדח לפטישון SDS PLUS 8/260

8

260

200

2

DT9532

מקדח לפטישון SDS PLUS 8/310

8

310

250

2

DT9534

מקדח לפטישון SDS PLUS 8/460

8

460

400

2

DT9536

מקדח לפטישון SDS PLUS 9/160

9

160

100

2

DT9537

מקדח לפטישון SDS PLUS 9/210

9

210

150

2

מקדחים לפטישונים SDS PLUS
מקט

תיאור פריט

קוטר
קידוח
מ"מ

אורך
כללי
מ"מ

אורך
קידוח
מ"מ

ראשי
קידוח

DT9539

מקדח לפטישון SDS PLUS 10/110

10

110

50

2

DT9540

מקדח לפטישון SDS PLUS 10/160

10

160

100

2

DT9541

מקדח לפטישון SDS PLUS 10/210

10

210

150

2

DT9542

מקדח לפטישון SDS PLUS 10/260

10

260

200

2

DT9543

מקדח לפטישון SDS PLUS 10/310

10

310

250

2

DT9545

מקדח לפטישון SDS PLUS 10/460

10

460

400

2

DT9546

מקדח לפטישון SDS PLUS 10/600

10

600

550

2

DT9547

מקדח לפטישון SDS PLUS 10/1000

10

1000

950

2

DT9548

מקדח לפטישון SDS PLUS 11/160

11

160

100

2

DT9549

מקדח לפטישון SDS PLUS 11/210

11

210

150

2

DT9552

מקדח לפטישון SDS PLUS 12/160

12

160

100

2

DT9553

מקדח לפטישון SDS PLUS 12/200

12

200

150

2

DT9554

מקדח לפטישון SDS PLUS 12/260

12

260

100

2

DT9555

מקדח לפטישון SDS PLUS 12/300

12

300

250

2

DT9557

מקדח לפטישון SDS PLUS 12/450

12

450

400

2

DT9558

מקדח לפטישון SDS PLUS 12/600

12

600

550

2

DT9559

מקדח לפטישון SDS PLUS 12/1000

12

1000

950

2

DT9560

מקדח לפטישון SDS PLUS 13/160

13

160

100

2

DT9562

מקדח לפטישון SDS PLUS 13/260

13

260

200

2

DT9563

מקדח לפטישון SDS PLUS 13/300

13

300

240

2

DT9566

מקדח לפטישון SDS PLUS 14/160

14

160

100

2

DT9567

מקדח לפטישון SDS PLUS 14/200

14

200

150

2

DT9568

מקדח לפטישון SDS PLUS 14/260

14

260

200

2

DT9569

מקדח לפטישון SDS PLUS 14/300

14

300

250

2

DT9570

מקדח לפטישון SDS PLUS 14/450

14

450

400

2

DT9571

מקדח לפטישון SDS PLUS 14/600

14

600

550

2

DT9572

מקדח לפטישון SDS PLUS 14/1000

14

1000

950

2

DT9573

מקדח לפטישון SDS PLUS 15/160

15

160

100

2

DT9574

מקדח לפטישון SDS PLUS 15/200

15

200

150

2

DT9575

מקדח לפטישון SDS PLUS 15/260

15

260

200

2

DT9578

מקדח לפטישון SDS PLUS 16/160

16

160

100

2

DT9579

מקדח לפטישון SDS PLUS 16/200

16

200

150

2
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מקדחים לפטישונים SDS PLUS

54

מקט

תיאור פריט

קוטר
קידוח
מ"מ

אורך
כללי
מ"מ

אורך
קידוח
מ"מ

ראשי
קידוח

DT9580

מקדח לפטישון SDS PLUS 16/260

16

260

200

2

DT9581

מקדח לפטישון SDS PLUS 16/300

16

300

250

2

DT9582

מקדח לפטישון SDS PLUS 16/450

16

450

400

2

DT9583

מקדח לפטישון SDS PLUS 16/600

16

600

550

2

DT9585

מקדח לפטישון SDS PLUS 16/1000

16

1000

950

2

DT9587

מקדח לפטישון SDS PLUS 18/200

18

200

150

2

DT9589

מקדח לפטישון SDS PLUS 18/300

18

300

250

2

DT9590

מקדח לפטישון SDS PLUS 18/450

18

450

400

2

DT9591

מקדח לפטישון SDS PLUS 18/600

18

600

550

2

DT9592

מקדח לפטישון SDS PLUS 18/800

18

800

750

2

DT9593

מקדח לפטישון SDS PLUS 18/1000

18

1000

950

2

DT9597

מקדח לפטישון SDS PLUS 20/200

20

200

150

2

DT9598

מקדח לפטישון SDS PLUS 20/300

20

300

250

2

DT9599

מקדח לפטישון SDS PLUS 20/450

20

450

400

2

DT9600

מקדח לפטישון SDS PLUS 20/600

20

600

550

2

DT9601

מקדח לפטישון SDS PLUS 20/1000

20

1000

950

2

DT9602

מקדח לפטישון SDS PLUS 22/250

22

250

200

2

DT9603

מקדח לפטישון SDS PLUS 22/300

22

300

250

2

DT9604

מקדח לפטישון SDS PLUS 22/450

22

450

400

2

DT9606

מקדח לפטישון SDS PLUS 22/800

22

800

750

2

DT9607

מקדח לפטישון SDS PLUS 22/1000

22

1000

950

2

DT9609

מקדח לפטישון SDS PLUS 24/250

24

250

200

2

DT9610

מקדח לפטישון SDS PLUS 24/450

24

450

400

2

DT9611

מקדח לפטישון SDS PLUS 25/250

25

250

200

2

DT9613

מקדח לפטישון SDS PLUS 25/450

25

450

400

2

DT9615

מקדח לפטישון SDS PLUS 26/250

26

250

200

2

DT9616

מקדח לפטישון SDS PLUS 26/450

26

450

400

2

DT9617

מקדח לפטישון SDS PLUS 26/800

26

800

750

2

DT9618

מקדח לפטישון SDS PLUS 30/250

30

250

200

2

DT9619

מקדח לפטישון SDS PLUS 30/450

30

450

400

4

מקדחים לפטישונים SDS PLUS
מקט

תיאור פריט

קוטר
קידוח
מ"מ

אורך
כללי
מ"מ

אורך
קידוח
מ"מ

ראשי
קידוח

DT9680

מקדח לפטישון SDS PLUS 16/250 4C

16

250

200

4

DT9681

מקדח לפטישון SDS PLUS 16/450 4C

16

450

400

4

DT9682

מקדח לפטישון SDS PLUS 18/250 4C

18

250

200

4

DT9683

מקדח לפטישון SDS PLUS 18/450 4C

18

450

400

4

DT9684

מקדח לפטישון SDS PLUS 20/250 4C

20

250

200

4

DT9685

מקדח לפטישון SDS PLUS 20/450 4C

20

450

400

4

DT9686

מקדח לפטישון SDS PLUS 22/250 4C

22

250

200

4

DT9687

מקדח לפטישון SDS PLUS 22/450 4C

22

450

400

4

DT9688

מקדח לפטישון SDS PLUS 24/250 4C

24

250

200

4

DT9689

מקדח לפטישון SDS PLUS 24/450 4C

24

450

400

4

DT9690

מקדח לפטישון SDS PLUS 25/250 4C

25

250

200

4

DT9691

מקדח לפטישון SDS PLUS 25/450 4C

25

450

400

4

DT9692

מקדח לפטישון SDS PLUS 26/450 4C

26

450

400

4

DT9693

מקדח לפטישון SDS PLUS 28/250 4C

28

250

200

4

DT9694

מקדח לפטישון SDS PLUS 28/450 4C

28

450

400

4

DT9695

מקדח לפטישון SDS PLUS 30/250 4C

30

250

200

4

DT9696

מקדח לפטישון SDS PLUS 30/450 4C

30

450

400

4
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איזמלים לפטישונים
סדרת
מקט

תיאור פריט

אורך
כללי
מ"מ

רוחב
מ"מ

DT6978

איזמל חוד

300

-

DT6979

איזמל שטוח 20/300

300

20

DT6984

איזמל שטוח 40/300

300

40

סדרת

56

מקט

תיאור פריט

אורך
כללי
מ"מ

רוחב
מ"מ

DT6801

איזמל חוד לפטישון

250

-

DT6802

איזמל שטוח לפטישון

250

20

DT6803

איזמל שטוח רחב לפטישון

200

40

DT6804

איזמל לתעלות עם כנפיים לפטישון

250

-

DT6805

איזמל לתעלות ללא כנפיים לפטישון

240

-

DT6810

איזמל שטוח וידיה

200

32

DT60330

סט  3איזמלים חוד ,שטוח ורחב

250

20/40

מקדחים לפטישים SDS MAX
מקט

תיאור פריט

קוטר
קידוח
מ"מ

אורך
כללי
מ"מ

אורך
קידוח
מ"מ

ראשי
קידוח

DT9401

מקדח לפטיש SDS MAX 12/540

12

540

400

2

DT9406

מקדח לפטיש SDS MAX 14/540

14

540

400

2

DT9410

מקדח לפטיש SDS MAX 16/540

16

540

400

4

DT9412

מקדח לפטיש SDS MAX 18/540

18

540

400

4

DT9417

מקדח לפטיש SDS MAX 20/540

20

540

400

4

DT9418

מקדח לפטיש SDS MAX 20/920

20

920

800

4

DT9420

מקדח לפטיש SDS MAX 22/540

22

540

400

4

DT9421

מקדח לפטיש SDS MAX 22/920

22

920

800

4

DT9423

מקדח לפטיש SDS MAX 24/540

24

540

400

4

DT9425

מקדח לפטיש SDS MAX 25/540

25

650

400

4

DT9426

מקדח לפטיש SDS MAX 25/920

25

920

800

4

DT9428

מקדח לפטיש SDS MAX 26/540

26

540

400

4

DT9430

מקדח לפטיש SDS MAX 28/570

28

570

450

4

DT9431

מקדח לפטיש SDS MAX 28/670

28

670

550

4

DT9433

מקדח לפטיש SDS MAX 30/570

30

570

450

4

DT9435

מקדח לפטיש SDS MAX 32/570

32

570

450

4

DT9436

מקדח לפטיש SDS MAX 32/920

32

920

800

4

DT9438

מקדח לפטיש SDS MAX 35/570

35

570

450

4

DT9442

מקדח לפטיש SDS MAX 38/570

38

570

450

4

DT9445

מקדח לפטיש SDS MAX 40/570

40

570

450

4

DT9446

מקדח לפטיש SDS MAX 40/920

40

920

800

4

DT9447

מקדח לפטיש SDS MAX 42/570

42

570

450

4

DT9448

מקדח לפטיש SDS MAX 45/570

45

570

450

4

DT9449

מקדח לפטיש SDS MAX 50/570

50

570

450

4

DT9450

מקדח לפטיש SDS MAX 52/570

52

570

450

4
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איזמלים לפטישונים SDS MAX
סדרת
מקט

תיאור פריט

אורך כללי
מ"מ

רוחב
מ"מ

DT6888

איזמל חוד  300מ"מ לפטיש

300

-

DT6889

איזמל חוד  400מ"מ לפטיש

400

-

DT6811

איזמל שטוח  25/300לפטיש

300

25

DT6812

איזמל שטוח  25/400לפטיש

400

25

DT6818

איזמל שטוח  50/400לפטיש

400

50

DT6980

איזמל שטוח  75/400לפטיש

400

75

סדרת
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מקט

תיאור פריט

אורך כללי
מ"מ

רוחב
מ"מ

DT60701

איזמל חוד  300מ"מ לפטיש

300

-

DT60702

איזמל חוד  400מ"מ לפטיש

400

-

DT60703

איזמל שטוח  25/300לפטיש

300

25

DT60704

איזמל שטוח  25/400לפטיש

400

25

DT60705

איזמל שטוח רחב  75/300לפטיש

300

75

DT60706

איזמל חוד  600מ"מ לפטיש

600

-

DT60707

איזמל שטוח  25/600לפטיש

600

25

DT8090

איזמל את חפירה לפטיש

400

-

DT8091

איזמל לחיתוך אספלט לפטיש

400

-

DT8093

איזמל חלול לפטיש

260

-

משחזות זווית
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משחזות זווית קטנות
משחזת זווית "800W 4.5

DWE4056

משחזת זווית "900W 4.5

DWE4156

משחזת זווית "900W 5

DWE4157

משחזת זווית "1,010W 5

DWE4207

משחזת זווית "1,400W 5

DWE4237

משחזת זווית לפתיחת פוגות

DWE46105

אביזר שאיבה למשחזת זווית

DWE46150

הספק 800W
 11,800סל"ד
קוטר להב  115מ"מ (")4.5
משקל  1.8ק"ג

הספק 900W
 11,800סל"ד
קוטר להב  115מ"מ (")4.5
משקל  2ק"ג

הספק 900W
 11,800סל"ד
קוטר להב  125מ"מ (")5
משקל  2.05ק"ג

הספק 1,010W
 11,000סל"ד
קוטר להב  125מ"מ (")5
משקל  2.2ק"ג

הספק 1,400W
 11,500סל"ד
קוטר להב  125מ"מ (")5
משקל  2.2ק"ג

הספק 1,400W
 9,300סל"ד
קוטר להב  125מ"מ (")5
משקל  2.6ק"ג

קוטר להב  125מ"מ (")5
מתאים למשחזת אלקטרונית דגם DWE4257
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קלה במיוחד!
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

חזקה במיוחד!
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

משחזות זווית קטנות
משחזת זווית אלקטרונית "1,500W 5
הספק 1,500W
ויסות אלקטרוני
 2,800-10,000סל"ד
קוטר להב  125מ"מ (")5
משקל  2.5ק"ג

משחזת זווית אלקטרונית "1,700W 5
הספק 1,700W
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 2,200-10,500סל"ד
קוטר להב  125מ"מ (")5
עד  15%יותר כוח בהשוואה למנוע פחמים
משקל  2.41ק"ג

משחזת זווית לנירוסטה "1,700W 5
הספק 1,700W
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 1,800-8,000סל"ד
קוטר להב  125מ"מ (")5
עד  15%יותר כוח בהשוואה למנוע פחמים
משקל  2.53ק"ג

משחזת זווית זנב "1,700W 5

הספק 1,700W
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 2,200-10,500סל"ד
קוטר להב  125מ"מ (")5
עד  15%יותר כוח בהשוואה למנוע פחמים
משקל  2.53ק"ג

DWE4257

ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

DWE4357

ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

DWE4369

ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

DWE4377

ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם
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משחזות "Heavy Duty 9
משחזת זווית "2,000W 9
הספק 2,000W
 6,600סל"ד
קוטר להב  230מ"מ (")9
משקל  5.2ק"ג

משחזת זווית "2,200W 9
הספק 2,200W
 6,600סל"ד
קוטר להב  230מ"מ (")9
החלפת פחמים מהירה
משקל  5.2ק"ג

סט משחזות "9"+5

סט הכולל:
משחזת " 2,200W 9דגם DWE492
משחזת " 900W 5דגם DWE4157

DWE490

ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

DWE492

ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

DWE492DUO2
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

משחזות זווית Super Heavy Duty
משחזת זווית "2,400W 9
הספק 2,400W
 6,500סל"ד
קוטר להב  230מ"מ (")9
בלימת זעזועים כפולה
ידית מתכווננת ל 3-מצבי עבודה
מנגנון הפחתת רעידות
משקל  5.5ק"ג
* דיסק יהלום אינו כלול

משחזת זווית "2,600W 9
הספק 2,600W
 6,500סל"ד
קוטר להב  230מ"מ (")9
ידית מתכווננת ל 3-מצבי עבודה
משקל  5.7ק"ג
* דיסק יהלום אינו כלול
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DWE4559

ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם,
בלימת זעזועים כפולה

DWE4579

ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם,
בלימת זעזועים כפולה

מק"ט DDF51 00
105
DDF6510020
DDF6510025
DDF6510030
DDF6510035
DDF6510040
DDF6510017
DDF6510022
DDF6510027
DDF5140500
* המסמרים מסופקים בכמות של  700יח'  +מיכל גז בכל קופסא
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משחזות ציר
משחזת ציר נטענת 18V

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 0-1,000/0-17,500/0-25,000סל"ד
קוטר ציר  6מ"מ ("¼)
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  1.82ק"ג
גוף בלבד DCG426N

משחזת ציר 450W
הספק 450W
 25,000סל"ד
קוטר ציר  6מ"מ
משקל  1.6ק"ג

משחזת ציר אלקטרונית 710W
הספק 710W
ויסות אלקטרוני
 7,000-27,000סל"ד
קוטר ציר  6מ"מ
משקל  1.8ק"ג
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DCG426P2

DWE4884

D28886

מסורים למתכת
מסור שורף "2,300W 14

D28730

מסור וידיה "2,200W 14

DW872

הספק 2,300W
 4,000סל"ד
קוטר להב  355מ"מ (")14
קוטר ציר  25.4מ"מ
משקל  15.5ק"ג

הספק 2,200W
 1,300סל"ד
קוטר להב  355מ"מ (")14
קוטר ציר  25.4מ"מ
כולל להב וידייה איכותי  355מ"מ  70שיניים
משקל  22.5ק"ג
להב וידיה לברזל  70שיניים DT1926

מ"מ

מ"מ

מ"מ

מ"מ

105

95*105

98

115

45°

120

115*130

115

125

90°

מ"מ

מ"מ

79

79

45°

100

130

90°

*חיתוך חלק ונקי ללא שאריות.
*הברזל נשאר קר לאחר החיתוך.
*מדויק מאוד!
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מפתחות בוקסות
מפתח בוקסות חשמלי "½

DW292

מפתח בוקסות חשמלי "¾

DW294

הספק 710W
ויסות אלקטרוני ,דו כיווני
 0-2,200סל"ד
 0-2,700פל"ד
הינע "½
קוטר מקסימלי 20M
כח סגירה 440Nm
משקל  3.2ק"ג

הספק 710W
ויסות אלקטרוני ,דו כיווני
 0-2,200סל"ד
 0-2,700פל"ד
הינע "3/4
קוטר מקסימלי 20M
כח סגירה 440Nm
משקל  3.2ק"ג

מקדחה מגנטית
מקדחה מגנטית 1,200W

הספק 1,200W
כוח מגנט  380ק"ג ()3,800N
 350/450סל"ד
לחץ קידוח  317ק"ג
הברגה "½ *UNF 20
אורך קידוח  147מ"מ
קוטר קידוח בברזל  50מ"מ
עומק קידוח בברזל  50מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל  14.5ק"ג

DWE1622K

פולישר "7
פולישר "7

הספק 1,250W
ויסות אלקטרוני
 0-600-3,500סל"ד
קוטר צלחת  150/180/230מ"מ
משקל  3ק"ג

66

DWP849X

כלי קל וחזק במיוחד לעבודות
פוליש ממושכות

מסור אליגטור
להבים למסור לחיתוך בלוקים  275מ"מ

זוג להבים לניסור לוחות גבס לדגם DT2960 DW390
זוג להבים לניסור לוחות סנדוויץ לדגם DT2961 DW390
זוג להבים לניסור לוחות עץ ולוחות  MDFלדגם DT2962 DW390
זוג להבי וידיה לניסור בלוק איטונג לדגם DT2963 DW390

מסור לחיתוך בלוקים  295מ"מ

הספק 1,600W
 3,000פל"ד
אורך להב  295מ"מ
כולל להב  TCTלניסור בלוק איטונג/שחור
משקל  5.35ק"ג
זוג להבים  295מ"מ לעץ רך לDT2970 DWE396-
זוג להבים  295מ"מ לעץ קשה לDT2971 DWE396-
זוג להבים  295מ"מ לאיטונג לDT2973 DWE396-

מסור לחיתוך בלוקים  430מ"מ

הספק 1,700W
 3,000פל"ד
אורך להב  430מ"מ
כולל להב  TCTלניסור בלוק איטונג/שחור
משקל  5.5ק"ג
זוג להבים  430מ"מ לאיטונג לDT2974 DWE397-
זוג להבים  430מ"מ לעץ קשה לDT2978 DWE397-
זוג להבים  430מ"מ לצמר מבודד לDT2979 DWE397-
להב  430מ"מ לחיתוך בלוק אדום לDT99591 DWE397-

DW390
דגם DW390-
הוחלף ל-
DWE396

DWE396
אליגטור לאיטונג,
בלוקים ועץ

DWE397
אליגטור לאיטונג,
בלוקים ,עץ
וצמר סלעים
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שואב אבק יבש/רטוב
שואב אבק רטוב/יבש  30ליטר

DWV900L

שואב אבק רטוב/יבש  38ליטר

DWV902M

הספק 1,400W
זרימת אוויר  4,080ליטר/דקה
נפח מיכל  30ליטר
אורך צינור  2.4מטר
קוטר כניסה  32מ"מ
 - L Classסינון ברמת L
משקל  9.5ק"ג

הספק 1,400W
זרימת אוויר  4,080ליטר/דקה
נפח מיכל  38ליטר
אורך צינור  4.6מטר
קוטר כניסה  32מ"מ
 - M Classסינון ברמת M
משקל  18ק"ג

מערכת שאיבה מיוחדת בעלת
מסנן כפול וחדשני הרוטט ודוחס
את הלכלוך כלפי מטה כל  30ש'
כולל שקע טכני 230V

מסורי חרב
מסור חרב עם פנדל 1,200W

הספק 1,200W
ויסות אלקטרוני
 0-2,600תנועות לדקה
מהלך ניסור  28מ"מ
מצב פנדל
כושר חיתוך בעץ  300מ"מ
כושר חיתוך בצינור  160 PVCמ"מ
כושר חיתוך בצינור ברזל  130מ"מ
החלפת מסורית מהירה ""SDS click
במזוודה קשיחה HD
משקל  4ק"ג

מסור חרב 1,100W

הספק 1,100W
ויסות אלקטרוני
 0-2,800פל"ד
מהלך ניסור  29מ"מ
כושר חיתוך בעץ  280מ"מ
כושר חיתוך ב  130 PVCמ"מ
כושר חיתוך בברזל  100מ"מ
החלפת מסורית מהירה"SDS click" -
במזוודה קשיחה
משקל  3.5ק"ג
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DW311K

מעולה לחיתוך משטחים
( )PALLETברזל ובשר

DWE305PK

ארבע זוויות חיבור שונות
ללהב

חובט

מפזרי חום
מפזר חום 1,800W

הספק 1,800W
טווח טמפרטורה 50° - 400° / 50° - 600°
זרימת אויר  250/450ליטר/שעה
קומפקטי וקל לשימוש
משקל  0.8ק"ג

מפזר חום אלקטרוני 2,000W

הספק 2,000W
טווח טמפרטורה 50° - 600°
זרימת אוויר  650ליטר/שעה
משקל  0.85ק"ג

D26411

לכיפוף צינורות נחושת
והמסת פלסטיק וגומי

D26414

צג דיגיטלי

מערבל צבע
מערבל צבע ודבק 1,800W

הספק 1,800W
ויסות אלקטרוני
 3מהירויות עבודה
 225-400/550/725סל"ד
כולל מוט ערבול קוטר  160מ"מ
הברגה M14
משקל  6.3ק"ג

DWD241
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מסורים אנכיים (ג'יגסו)
מסור אנכי ( 550Wג'יגסו)

DW341K

מסור אנכי ( 701Wג'יגסו)

DW331K

הספק 550W
ויסות אלקטרוני
 0-3,100תנועות לדקה
 4מצבי פנדל
כושר חיתוך בעץ  85מ"מ
כושר חיתוך באלומיניום  20מ"מ
כושר חיתוך בברזל  10מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל  2ק"ג
הספק 701W
ויסות אלקטרוני
 0-3,100תנועות לדקה
 4מצבי פנדל
כושר חיתוך בעץ  135מ"מ
כושר חיתוך באלומיניום  30מ"מ
כושר חיתוך בברזל  10מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל  2.8ק"ג

מאסיבי ,לעבודות
קשוחות במיוחד

מחבר ביסקוויטים
מחבר ביסקוויטים
הספק 600W
 10,000סל"ד
עומק חיתוך  20מ"מ
קוטר להב  100מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל  3ק"ג
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DW682K

מד טווח לייזר
מד טווח לייזר  9מטר

 2סוללות AAA
מרחק מדידה עד  9מטר
רמת דיוק  +/- 3מ"מ
משקל  150גרם (כולל סוללות)

DW030PL
9

מד טווח לייזר  30מטר

DW033

מד טווח לייזר  50מטר

DW03050

 2סוללות AAA
מרחק מדידה עד  30מטר
רמת דיוק  +/- 3מ"מ
מדידת מרחק/מדידה רציפה
משקל  120גרם (כולל סוללות)

מרחק מדידה עד  50מטר
רמת דיוק  +/- 1.5מ"מ
מדידת מרחק/שטח/נפח/מדידה רציפה
כולל נרתיק נשיאה לחגורה
משקל  150גרם (כולל סוללות)

מד טווח לייזר  100מטר

מרחק מדידה עד  100מטר
רמת דיוק  +/- 1מ"מ
מדידת מרחק/שטח/נפח/מדידה רציפה
מדידת שיפועים
כולל נרתיק נשיאה לחגורה
משקל  130גרם (כולל סוללות)

מד טווח לייזר  200מטר  -מצלמה
 2סוללות AA
מרחק מדידה עד  200מטר
רמת דיוק  +/- 1.0מ"מ
מדידת מרחק/שטח/נפח/מדידה רציפה
טכנולוגיית Bluetooth
משקל  209גרם (כולל סוללות)

מ
טר
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ר

50

מ
טר

DW03101
00

1

מ
טר

DW03201
00

2
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חצובות ללייזרים
DE0735

חצובה קנה "5/8

סטנד טלסקופי למכשירי לייזר
תבריג "5/8
גובה  150ס"מ
גובה בפתיחה  300ס"מ
עשוי מאלומיניום

DE0882

DE0881T

חצובה קנה "1/4

סטנד טלסקופי למכשירי לייזר
תבריג "1/4
גובה  60ס"מ
גובה בפתיחה  170ס"מ
עשוי מאלומיניום
מסופק בתיק בד להגנה

מוט טלסקופי לפלס לייזר

מוט חיבור רצפה-תקרה
תבריג "1/4
גובה  340ס"מ

קולט קרן לייזר ירוקה
קולט קרן לייזר ירוקה

מתאים לדגמים:
DCE079D1G ,DCE089D1G ,DCE088D1G ,DCE0811D1G
טווח קליטה עד  50מ'
מסך LCD
ציפצוף  +ניתוק ציפצוף
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DE0892G

פלסי לייזר ירוק 10.8V
פלס לייזר ירוק שני קווים

לייזר ברמה 2
 3סוללות AA
מרחק מדידה עד  10מטר ( 50מטר עם קולט קרן)
רמת דיוק  3 +/-מ"מ
עמיד למים ואבק בתקן IP54
צבע הקרן  -ירוק

פלס לייזר ירוק  2קווים 10.8V

לייזר ברמה 2
סוללת ליתיום  10.8V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
מרחק מדידה  35מטר ( 50מטר עם קולט קרן)
רמת דיוק  3 +/-מ"מ
עמיד למים ואבק בתקן IP65
צבע הקרן  -ירוק

פלס לייזר ירוק  2מעגלים 10.8V

לייזר ברמה 2
סוללת ליתיום  10.8V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
מרחק מדידה עד  20מטר ( 50מטר עם קולט קרן)
רמת דיוק  +/- 3מ"מ
עמיד למים ואבק בתקן IP65
צבע הקרן -ירוק

פלס לייזר ירוק  3מעגלים 10.8V

לייזר ברמה 2
סוללת ליתיום  10.8V 2.0Ahמסדרת  XRומטען
מרחק מדידה  30מטר ( 60מטר עם קולט קרן)
רמת דיוק  3 +/-מ"מ
עמיד למים ואבק בתקן IP65
צבע הקרן  -ירוק

פלס לייזר ירוק – מסתובב 18V

לייזר ברמה 2
סוללת ליתיום  2.0Ahמסדרת  XRומטען
מרחק מדידה עד  76מטר ( 600מטר עם קולט קרן)
רמת דיוק  +/- 1.5מ"מ
כולל חיבור לחצובה הניתן להסרה
כיול אוטומטי אנכי  +מאוזן
מסגרת יצוקה המגינה על הכלי
עמיד למים ואבק בתקן IP67
צבע הקרן -ירוק
משקל (כולל סוללה)  7.25ק"ג

DW088CG

DCE088D1G

DCE0811D1G

DCE089D1G

DCE079D1G
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מלטשות
מלטשת אקצנטרית "18V 5

 2סוללות ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 8,000-12,000רל"ד
קוטר רטיטה  2.6מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל  1.32ק"ג
גוף בלבד DCW210N

מלטשת אקצנטרית "5

הספק 280W
ויסות אלקטרוני
 8,000-12,000רל"ד
קוטר רטיטה  2.6מ"מ
קוטר נייר  125מ"מ (")5
משקל  1.28ק"ג
כרית למלטשת אקצנטרית N329079

מלטשת מרובעת

הספק 230W
 14,000רל"ד
קוטר רטיטה  1.6מ"מ
מידות נייר  140X115מ"מ
החלפת נייר מהירה וקלה
אטימות מלאה מפני אבק במיסבים
המאריכה את חיי המלטשת
משקל  1.28ק"ג
כרית למלטשת מרובעת מיני  140X108מ"מ
N492998
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DCW210P2

DWE6423

DWE6411

מקצועות
מקצוע נטען 18V

 2סוללת ליתיום  18V 5.0Ahמסדרת  XRומטען
מנוע ללא פחמים
מהירות סיבוב הלהב  15,000סל"ד
עומק הקצעה  2מ"מ
רוחב הקצעה  82מ"מ
מתאים לכל סוגי העץ
משקל  1.8ק"ג
במזוודה קשיחה HD
גוף בלבד DCP580N
זוג סכינים למקצוע DT3905 DCP580

מקצוע 600W

הספק 600W
מהירות סיבוב הלהב  15,000סל"ד
עומק הקצעה  2.5מ"מ
רוחב הקצעה  82מ"מ
מתאים לכל סוגי העץ
במזוודה קשיחה HD
משקל  3.2ק"ג
זוג סכינים למקצוע DT3905 DW680

מקצוע 1,050W

הספק 1,050W
מהירות סיבוב הלהב  13,500סל"ד
עומק הקצעה  4מ"מ
רוחב הקצעה  82מ"מ
מתאים לכל סוגי העץ
במזוודה קשיחה HD
משקל  4ק"ג
זוג סכינים למקצוע DT3905 D26500

מקצוע קוביה

הספק 1,800W
 10,000סל"ד
עובי חיתוך  2מ"מ
גובה חיתוך  152מ"מ
רוחב חיתוך  317מ"מ
משקל  33.6ק"ג
זוג סכינים למקצוע 1004540-00 DW733

DCP580P2

DW680K

D26500K

DW733
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מסור עגול יורד
מסור עגול יורד 1,300W

הספק 1,300W
ויסות אלקטרוני
 1,750-4,000סל"ד
קוטר להב  165מ"מ ("½ )6
קוטר ציר  20מ"מ
עומק חיתוך מירבי ב 55 - 90°מ"מ
עומק חיתוך מירבי ב 40 - 45°מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל  5.1ק"ג

מסילה באורך  1מטר
למסור עגול DWS520K
מקטDWS5021 :

76

מסילה באורך  1.5מטר
למסור עגול DWS520K
מקטDWS5022 :

DWS520K

מסופק עם מסילה  1.5מטר
DWS5022

מסילה באורך  2.6מטר
למסור עגול DWS520K
מקטDWS5023 :

מחבר מסילות ל-
DWS520K
מקטDE6292 :

זוג מלחציים למסור
עגול DWS520K
מקטDWS5026 :

מסורים עגולים
מסור עגול "¼ 1,350W 7
הספק 1,350W
 5,500סל"ד
קוטר להב  184מ"מ ("¼ )7
קוטר ציר  16מ"מ
כושר חיתוך ב 65 - 90°מ"מ
כושר חיתוך ב 42 - 45°מ"מ
משקל  3.7ק"ג
במזוודה DWE560K

מסור עגול "½ 1,600W 7
הספק 1,600W
 5,200סל"ד
קוטר להב  190מ"מ ("½ )7
קוטר ציר  30מ"מ
כושר חיתוך ב 67 - 90°מ"מ
כושר חיתוך ב 49 - 45°מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל  4ק"ג

מסור עגול "1,750W 9
הספק 1,750W
 4,700סל"ד
קוטר להב  235מ"מ (")9
קוטר ציר  30מ"מ
כושר חיתוך ב 86 - 90°מ"מ
כושר חיתוך ב 62 - 45°מ"מ
משקל  7.9ק"ג

DWE560

מנגנון  Dust Blowerהמשאיר
את פס החיתוך נקי
ומאפשר חיתוך מדוייק

DWE575K

D23700
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מולטי חשמלי 300W
מולטי חשמלי 300W
הספק 300W
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
 0-22,000רטיטות לדקה
מחבר מהיר לנעילת האביזר
במזוודת TSTAK
משקל  1.475ק"ג

DWE315KT

סט אביזרים
מושלם כלול
במארז

מקט

מפרט

מקט

מפרט

DT3090

נייר לטש למולטי גרעין  10( 40יח')

DT20705

סכין ישרה  65מ"מ למולטי

DT3092

נייר לטש למולטי גרעין  10( 80יח')

DT20706

סכין ישרה  10מ"מ למולטי

DT3093

נייר לטש למולטי גרעין  10( 120יח')

DT20708

סכין חצי עגולה למולטי

DT3095

נייר לטש למולטי גרעין  10( 240יח')

DT20709

סכין טיטניום חצי עגולה למולטי

DT20707

סכין ישרה  30מ"מ טיטניום למולטי

DT20712

סכין קילוף למולטי

DT20700

בסיס ליטוש למולטי

DT20714

סקרייפר קשיח למולטי

DT20701

סכין לעץ ומסמרים למולטי

DT20716

סקרייפר גמיש למולטי

DT20702

סכין ישרה  44מ"מ טיטניום למולטי

DT20717

מסיר רובה למולטי

DT20704

סכין ישרה  30מ"מ למולטי

DT20718

מסיר רובה טורבו למולטי

מסיר רובה למולטי DT20717 -
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טרימרים ורוטרים
טרימר 590W

הספק 590W
ויסות אלקטרוני
 16,000-34,000סל"ד
מסופק עם תפסנית "¼  8 +מ"מ
קוטר כרסום בעץ  29מ"מ
תאורת לד חזקה במיוחד
משקל  1.5ק"ג
קולט "¼ לטרימר N381502 DWE6005

טרימר 900W

הספק 900W
ויסות אלקטרוני
 16,000-27,000סל"ד
מסופק עם תפסנית "¼  8 +מ"מ
קוטר כרסום בעץ  36מ"מ
עומק כרסום בעץ  55מ"מ
משקל  1.9ק"ג
קולט "¼ לטרימר DE6951 D26200

רוטר משולב 900W

הספק 900W
ויסות אלקטרוני
 16,000-27,000סל"ד
מסופק עם תפסנית "¼  8 +מ"מ
קוטר כרסום בעץ  36מ"מ
עומק כרסום בעץ  55מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל  1.9ק"ג
קולט "¼ לטרימר+רוטר DE6951 D26204K

רוטר 1,100W

הספק 1,100W
ויסות אלקטרוני
 8,000-24,000סל"ד
מסופק עם תפסנית "¼  8 +מ"מ
קוטר כרסום בעץ  36מ"מ
עומק כרסום בעץ  55מ"מ
במזוודה קשיחה
משקל  4.1ק"ג
קולט "¼ לרוטר DE6951 DW621K

רוטר אלקטרוני 2,000W

הספק 2,000W
ויסות אלקטרוני
 8,000-20,000סל"ד
מסופק עם תפסנית "½  12 +מ"מ
קוטר כרסום בעץ  50מ"מ
עומק כרסום בעץ  80מ"מ
קולט "¼ לרוטר DE6273 DW624/625
קולט "½ לרוטר DE6278 DW624/625

DWE6005

D26200

D26204K

רוטר משולב שני בסיסים,
גם טרימר וגם רוטר

DW621K

DW625EK
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מסור לחיתוך אריחי קרמיקה
מסור שולחני לחיתוך אריחים

הספק 1,600W
קוטר להב  250מ"מ (")10
 4,200סל"ד
קוטר ציר  25.4מ"מ
עומק חיתוך מירבי  95מ"מ
אורך חיתוך ב 610 - 90°מ"מ
אורך חיתוך ב 450 - 45°מ"מ
בקרת רטיבות לויסות רמת המים
שיוצאת בזמן החיתוך
משקל  32ק"ג
להב יהלום לקרמיקה מקט D30696.RME
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D24000S
לחיתוך אריחי
קרמיקה ושיש

מסורי
גרונג ופנדל
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מסורי פנדל
מסור גרונג פנדל "8.5

DWS777

מסור גרונג פנדל "10

DWS778

הספק 1,800W
 6,300סל"ד
קוטר להב  216מ"מ (")8.5
קוטר ציר  30מ"מ
משיכה  265מ"מ
מערכת צל
הטיה לצד אחד
משקל  14ק"ג

הספק 1,850W
 4,300סל"ד
קוטר להב  250מ"מ (")10
קוטר ציר  30מ"מ
משיכה  305מ"מ
מערכת צל
הטיה לצד אחד
משקל  17.2ק"ג
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קל מאוד!
טלסקופי

מסור פנדל "12
מסור גרונג פנדל "12

DWS780

סטנד נייד למסור DWS780

DE7260

הספק 1,675W
ויסות אלקטרוני
 3,800-1,900סל"ד
קוטר להב  305מ"מ (")12
קוטר ציר  30מ"מ
משיכה  345מ"מ
מערכת צל
הטיה לשני הצדדים
משקל  25ק"ג

סטנד נייד ומתקפל למסורי פנדל
מתאים לדגמים DWS780 / DHS780
רוחב (פתוח)  240ס"מ ,רוחב (סגור)  148ס"מ
גובה (פתוח)  81ס"מ ,גובה (סגור)  42ס"מ
הטיה לשני הצדדים
עומס מקסימאלי  136ק"ג
משקל  27,7ק"ג
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מסורים משולבים
מסור " 12גרונג פנדל  +שולחן עליון
הספק 1,600W
ויסות אלקטרוני
 0-3,650סל"ד
קוטר להב  305מ"מ (")12
קוטר ציר  30מ"מ
גובה חיתוך ב 90°של השולחן העליון  51 -מ"מ
הטיה לצד אחד
משיכה  285מ"מ
משקל  23ק"ג

מסור " 12גרונג  +שולחן עליון

הספק 1,600W
 3,300סל"ד
קוטר להב  305מ"מ (")12
קוטר ציר  30מ"מ
גובה חיתוך ב 90°של השולחן העליון  51 -מ"מ
הטיה לצד אחד
משקל  24.4ק"ג
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D27112
גם שולחן עליון
וגם פנדל

D27113

סטנד למסורי גרונג ופנדל
סטנד נייח למסור גרונג/פנדל
רוחב  92ס"מ
גובה הסטנד  81ס"מ
עומס מקסימלי  454ק"ג
עשוי מאלומיניום
משקל  7ק"ג

DE7035

DE7025

 לא כלול

כדי לחבר את המסור לסטנד,
חובה לרכוש זוג זרועות דגם DE7025

סטנד נייח למסור גרונג/פנדל

רוחב  1.09מטר
רוחב כללי כולל זרועות פתוחות  2.54מטר
גובה הסטנד  81ס"מ
עומס מקסימלי  227ק"ג
עשוי מאלומיניום
כולל ידית נשיאה
משקל  11.5ק"ג

סטנד נייח למסור גרונג/פנדל

רוחב  1.7מטר
רוחב כללי כולל זרועות פתוחות  3.9מטר
גובה הסטנד  81ס"מ
עומס מקסימלי  227ק"ג
עשוי מאלומיניום
כולל ידית נשיאה
משקל  13ק"ג

DE7033

DE7025

 כלול

DE7023

DE7025

 כלול

רגל להארכה לDE7023-
מקטDE7028 :

תומך צד לDE7023-
מקטDE7024 :

רגל כפולה להארכה לDE7023-
מקטDE7031 :

תומך רחב (רולר) לDE7023-
מקטDE7027 :

תומך רחב לDE7023-
מקטDE7029 :

זוג מסילות לDE7023-
מקטDE7025 :
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מסורים שולחניים
מסור שולחני "¼8

DWE7485

הספק 1,850W
 5,800סל"ד
קוטר להב  210מ"מ ("¼)8
קוטר ציר  30מ"מ
שטח שולחן  485X485מ"מ
רוחב פתיחת גשר  622מ"מ
משקל  22ק"ג

מסור שולחני "10

DWE7492

הספק 2,000W
 4,800סל"ד
קוטר להב  250מ"מ (")10
קוטר ציר  30מ"מ
שטח שולחן  630X670מ"מ
רוחב פתיחת גשר  825מ"מ
משקל  26.6ק"ג

סטנדים למסוריים שולחניים
סטנד מספריים ל DWE7492

בסיס גלגלים רחב ומחוזק המאפשר
טיפוס קל במדרגות וניידות באתרי בנייה
רגליים קלות לקיפול

DWE74912

מיועד לדגם
DWE7492

סטנד למסור DWE7485/DW745
עשוי מאלומיניום
חיבורים מהירים ובטוחים
בסיס גלגלים רחב ומחוזק המאפשר
טיפוס קל במדרגות וניידות באתרי בנייה
רגליים קלות לקיפול
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DE7400

מסורים מתהפכים
מסור מתהפך "10

הספק 2,000W
 2,850סל"ד
קוטר להב  250מ"מ (")10
קוטר ציר  30מ"מ
משקל  37ק"ג

מסור מתהפך "12

הספק 2,000W
 4,000סל"ד
קוטר להב  305מ"מ (")12
קוטר ציר  30מ"מ
סטנד נייח/נייד
משקל  40ק"ג

DW743N
ידית ארגונומית להיפוך קל ובטוח
ממסור גרונג למסור שולחני המספק
גמישות בשימוש עם מגוון אפליקציות.
מגיע עם רגליים לנוחות עבודה
מקסימאלית

D27107
ידית ארגונומית להיפוך קל ובטוח ממסור
שולחני למסור זווית המספק גמישות
בשימוש עם מגוון אפליקציות.
מגיע עם רגליים לנוחות עבודה מקסימאלית
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להבים
לברזל

ברזל
נירוסטה
אלומיניום
88

עובי
להב
מ"מ

עובי
שן
מ"מ

20

1.13

1

1.95

2.31
2.31

מספר קוטר
שיניים ציר

קוטר
במ"מ

קוטר
באינץ
"5.5

30
66

25.4
25.4

1.95

1.13

1.53
2.15

מקט

תיאור

DT1923

להב לחיתוך ברזל
140/20/30

140

DT1926

להב לחיתוך ברזל
355/25.4/66

355

"14

DT1927

להב לחיתוך ברזל
355/25.4/90

355

"14

90

DT1918

להב לחיתוך נירוסטה
140/20/40

140

"5.5

40

20

DT1921

להב לחיתוך נירוסטה
355/25.4/70

355

"14

70

25.4

1.75

DT1922

להב לחיתוך נירוסטה
355/25.4/90

355

"14

90

25.4

1.75

2.15

DT1910

להב לחיתוך אלומיניום
140/20/30

140

"5.5

30

20

0.99

1.49

DT1911

להב לחיתוך אלומיניום
165/20/36

165

"6.5

36

20

0.99

1.49

DT1912

להב לחיתוך אלומיניום
190/30/48

190

"7.5

48

30

1.6

2.1

DT1914

להב לחיתוך אלומיניום
216/30/48

216

"8.5

48

30

1.8

2.6

DT1913

להב לחיתוך אלומיניום
235/30/48

235

"9

48

30

1.6

2.1

DT1915

להב לחיתוך אלומיניום
250/30/60

250

"10

60

30

2.2

3.2

DT1916

להב לחיתוך אלומיניום
305/30/80

305

"12

80

30

2.5

3.2

DT1917

להב לחיתוך אלומיניום
355/25.4/100

355

"14

100

3.2DT1927_A1.jpg
2.5
25.4

להבים
לעץ
20

0.99

1.65

0.99

1.65
1.65

קוטר
במ"מ

קוטר
באינץ
"6.5

24
40

20
16

0.99
0.99

1.65
1.65

DT10300

להב דקה לעץ
 165/20/24מ"מ

165

DT10301

להב דקה לעץ
 165/20/40מ"מ

165

"6.5

DT10302

להב דקה לעץ
 184/16/24מ"מ

184

"¼7

24

DT10303

להב דקה לעץ
 184/16/40מ"מ

184

"¼7

40

16

DT10304

להב דקה לעץ
 190/30/24מ"מ

190

"7.5

24

30

0.99

DT1951

להב למסור עגול לעץ
CONSTRUCTION
 184/20/24מ"מ

184

"¼7

24

20

1.13

1.79

DT99567

להב לעץ EXTREME
 210/30/60מ"מ

210

"¼8

60

30

1.24

2.16

DT99568

להב לעץ EXTREME
 216/30/24מ"מ

216

"8.5

24

30

1.24

2.16

DT99569

להב לעץ EXTREME
 216/30/36מ"מ

216

"8.5

36

30

1.24

2.16

DT99570

להב לעץ EXTREME
 216/30/60מ"מ

216

"8.5

60

30

1.6

2.16

DT99571

להב לעץ EXTREME
 250/30/24מ"מ

250

"10

24

30

1.6

2.16

DT99572

להב לעץ EXTREME
 250/30/36מ"מ

250

"10

36

30

1.6

2.16

DT99573

להב לעץ EXTREME
 250/30/60מ"מ

250

"10

60

30

1.6

2.16

DT99574

להב לעץ EXTREME
 305/30/42מ"מ

305

"12

42

30

1.6

2.16

DT99575

להב לעץ EXTREME
 305/30/60מ"מ

305

"12

60

30

1.6

2.16

DT99576

להב לעץ EXTREME
 305/30/78מ"מ

305

"12

78

30

1.6

2.16

סדרת

מקט

תיאור

סדרת

להב

עובי
מספר קוטר להב
שיניים ציר מ"מ

עובי
שן
מ"מ
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מסורי זרוע רדיאליים
מסור רדיאלי "12

הספק /2,000Wחד פאזי
 3,000סל"ד
קוטר להב  300מ"מ (")12
קוטר ציר  30מ"מ
התנעה רכה
מהירות חיתוך מירבית  36מטר/שניה
משיכה  52.5ס"מ
משקל  115ק"ג
*הזמנה מיוחדת

מסור רדיאלי "14

הספק /2,200Wחד פאזי
 3,000סל"ד
קוטר להב  350מ"מ (")14
קוטר ציר  30מ"מ
התנעה רכה
מהירות חיתוך מירבית  53מטר/שניה
משיכה  52.5ס"מ
משקל  149ק"ג
*הזמנה מיוחדת

מסור רדיאלי " 14תלת פאזי
הספק /4,000Wתלת פאזי
 3,000סל"ד
קוטר להב  350מ"מ (")14
קוטר ציר  30מ"מ
התנעה רכה
מהירות חיתוך מירבית  53מטר/שניה
משיכה  52.5ס"מ
משקל  149ק"ג
* הזמנה מיוחדת
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DW721KN

DW728KN

DW729KN

ארגזי כלים
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ארגזי כלים TSTAK
D17808

D17807

ארגז כלים צהוב/שחור+אורגנייזר

ארגז כלים שחור

D17820

D17806

ארגז טרולי

ארגז כלים גבוה

אורך  44ס"מ
עומק  33ס"מ
גובה  18.5ס"מ
עומס  30ק"ג

אורך  51.2ס"מ
עומק  43.5ס"מ
גובה  100ס"מ
עומס  30ק"ג

ידית
טלסקופית

אורך  44ס"מ
עומק  33ס"מ
גובה  17.6ס"מ
עומס  30ק"ג

אורך  44ס"מ
עומק  33ס"מ
גובה  33.2ס"מ
עומס  30ק"ג

D17805

D14825

ארגז ברגים שקוף  9כוסות

ארגז גבוה  +אורגנייזר

D17804

D17803

ארגז ברגים שתי מגירות

ארגז ברגים מגירה 6+כוסות

אורך  44ס"מ
עומק  33ס"מ
גובה  14.5ס"מ
עומס  20ק"ג

אורך  55ס"מ
עומק  33ס"מ
גובה  17.6ס"מ
עומס  7.5ק"ג
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אורך  44.2ס"מ
עומק  33.8ס"מ
גובה  32.3ס"מ
עומס  30ק"ג

אורך  44ס"מ
עומק  33ס"מ
גובה  17.6ס"מ
עומס  7.5ק"ג

ארגזי כלים TSTAK
D17889

עגלה לארגזי כלים TSTAK

אורך  43.6ס"מ
עומק  18.1ס"מ
גובה  19ס"מ
עומס  100ק"ג

D17802

ארגז משולב 24
אורך  61ס"מ
עומק  29ס"מ
גובה  32ס"מ
עומס  40ק"ג

D11031

חמור עבודה

גובה מקסימלי  70ס"מ
משקל  4.8ק"ג
עומס  113ק"ג

D17888

עגלה גבוהה לTSTAK-
אורך  54.6ס"מ
עומק  59ס"מ
גובה  100.4ס"מ
עומס  100ק"ג

ידית
טלסקופית

* תמונות ארגזים להמחשה בלבד
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יתרונות ארגזי כלים TSTAK

ארגזי הכלים מתחברים
זה אל זה ומאפשרים
נשיאה נוחה כיחידה
אחת.

מגירות נשלפות בעלות
מסילות איכותיות
לעבודה לאורך זמן

אפשרות להכנסת תוית
שם לזיהוי קל

תפסי מתכת בעלי
עמידות גבוהה לעבודה
לאורך זמן

לארגז שמגיע עם כלים,
ניתן להזמין בנוסף ספוג
לקיבוע הכלים והגנה
עליהם

תאי הארגון הפנימיים
מכוסים מכסה פלסטיק
איכותי למניעת נפילת
התוכן מהם בזמן
נשיאה וטלטלה

ארגז הכלים כולל מכסה
בעל תאי ארגון פנימיים
לנשיאת מקדחים
ורכיבים קטנים.

פתחים קבועים למנעול
לאבטחה מירבית של
הארגזים

DS400

DSTROLY
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ארגזי הכלים מתחברים זה
אל זה ומאפשרים נשיאה
נוחה כיחידה אחת .ידיות צד
המאפשרות הרמה חלופית
ויכולת תמרון קלה.

הסדרה הקשוחה
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ארגזי כלים TOUGH SYSTEM
DS150

DS300

ארגז כלים TOUGH SYSTEM

ארגז כלים TOUGH SYSTEM

DS290

DS400

ארגז  2מגירות TOUGH SYSTEM

ארגז כלים TOUGH SYSTEM

אורך  55ס"מ
עומק  33ס"מ
גובה  15.8ס"מ
עומס  26ק"ג

אורך  55ס"מ
עומק  33ס"מ
גובה  30.8ס"מ
עומס  45ק"ג

DS295

ארגז  3מגירות TOUGH SYSTEM
אורך  55ס"מ
עומק  33ס"מ
גובה  30.8ס"מ
עומס  15ק"ג

DS404

צידנית TOUGH SYSTEM
אורך  55ס"מ
עומק  33ס"מ
גובה  41ס"מ
עומס  40ק"ג

פותחן מובנה לשתייה קרה
 2תושבות קבועות לפחיות/כוסות
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אורך  55ס"מ
עומק  33ס"מ
גובה  30.8ס"מ
עומס  15ק"ג

אורך  55ס"מ
עומק  33ס"מ
גובה  41ס"מ
עומס  40ק"ג

ארגז קירור מושלם לאתר הבנייה ולקמפינג

ארגזי כלים TOUGH SYSTEM
DS450

DSTROLY

ארגז עגלה TOUGH SYSTEM

עגלה לארגזי TOUGH SYSTEM

אורך  51.2ס"מ
עומק  43.5ס"מ
גובה  100ס"מ
עומס  45ק"ג

אורך  68ס"מ
עומק  52ס"מ
גובה  110ס"מ
עומס  120ק"ג

ידית
טלסקופית

DSBRACKET

זוג זרועות לעגלת TOUGH SYSTEM
אורך  20ס"מ
עומק  27ס"מ
גובה  5ס"מ
עומס  45ק"ג

אפשרויות הרכבה שונות
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יתרונות ארגזי כלים TOUGH SYSTEM
4mm

ידיות צד מאפשרות
הרמה חלופית ויכולת
תמרון קלה

הידית עשויה מחומר נוח
במיוחד לאחיזה ממושכת

תפסי מתכת בעלי עמידות
גבוהה לעבודה בתנאי שטח

מעטפת חיצונית,
בעובי  4מ"מ ,מחוזקת
ובעלת הגנה גבוהה

פתחים קבועים למנעול
לאבטחה מירבית של
הארגזים

שסתום הקלת לחץ-
להשוואת לחצים בתוך
ומחוץ ליחידה

חותם במכסה המאפשר
עמידות בסילון מים חזק
ואבק ( )IP65ותנאי אקלים
קשים ביותר

ארגזי הכלים מתחברים זה
אל זה ומאפשרים נשיאה
נוחה כיחידה אחת

™

ארגזי הכלים מסדרת  TOUGH SYSTEMמיועדים לעבודות חוץ ולסביבת עבודה קשוחה במיוחד.
כל הארגזים עשויים מחומרים איכותיים וקשיחים המבטיחים עמידות רבה לאורך שנים.
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אביזרים
DT70578T

DT70601T

סט ביטים  10יחידות

סט ביטים  40יחידות

מתאם מגנטי לביטים
PH2x2 ,PZ2x1 ,T10x1 ,T15x1
T20x2 ,T25x1 ,T30x1

DT70600T

סט ביטים  26יחידות

מתאם מגנטי לביטים
 16ביטים  25מ"מPZ2×7 :
PZ3 ,SL6 ,SL8 ,T20×2 ,T25×2
T30×2
 5ביטים  50מ"מPH2×2 :
PZ2×2 ,PZ3
 2ביטים  85מ"מPH1 ,PH2 :
 2ביט משושה 10 ,8 :מ"מ

מתאם מגנטי לביטים
ביטים  25מ"מPz1x2 ,Pz2x8 :
Pz3x3 ,Ph1x2 ,Ph2x4 ,Ph3x2
T20 ,T25 ,T20H ,Sl4 ,Sl5 ,Sl6
ביטים  50מ"מPz1 ,Pz2x5 ,Ph1 :
Ph2x3 ,T20
ביטים  85מ"מPz2 ,Ph2 :

DT70702

סט אביזרים משולב  40יחידות
 1מתאם מגנטי
 2משושה 10 ,8 :מ"מ
 21יחידות  25מ"מPH1,2,3 :
PZ2,3 PZ2 ,3 T15,20,25,30
 14יחידות  50מ"מPH1,2 PZ2,3 :
T15,20,25,30
 2יחידות  85מ"מPH2 PZ2 :

DT71562

סט ביטים  32יחידות

מתאם מגנטי לביטים
מתאם ביט לבוקסה "¼
(PZ1(2) ,PZ2(6) ,PZ3(3
(PH1(1), PH2(6), PH3(2
SL3, SL4, SL5, SL6
T15, T20, T25, T27, T30, T40

DT71517T

מתאם זוויתי למברגת אימפקט
כניסה "¼
מסופק עם  8ביטים
(PZ2(2), PH2(2
T10, T15, T20, T25

DT70620T

סט אביזרים  100יחידות

סט  28יח' ביטים PZ2
סט  25יח' ביטים PZ2
 5יח'  25מ"מPH1(2) ,PH2(2) & PH3 :
 4יח'  25מ"מPZ1 , PZ2(2) & PZ3 :
 4יח'  25מ"מSL4/6(2) & SL6/8(2) :
 5יח'  25מ"מT15 ,T20(2) ,T25 & T30 :
 3יח' מברג בוקסה 10 ,8 ,6 :מ"מ
 4יח' מקדח כוס 54 ,44 ,38 ,32 :מ"מ
1 x Arbour
 7יח' מקדחי  )2(8 ,7 ,)2(6 ,5 ,4 :SDSמ"מ
 12יח' מקדחי ,3 ,2.5 ,2 ,1.5 :EXTREME
 7 ,6.5 ,6 ,5.5 ,5 ,4.5 ,4 ,3.5מ"מ
מוביל ביט מגנטי ומפרקי 1x20°
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אביזרים
DT2442

סט מסוריות חרב  8יח'

DT70621

ציר גמיש לאימפקט – קוברה

סט  8מסוריות למסור חרב לחיתוך
מתכת ,עץ וPVC

ציר גמיש לאימפקט
קנה ביט משושה "¼
אורך  300מ"מ

DT7506

DT7507

סט בוקסות  17יחידות

סט בוקסות  9יחידות

מתאם "¼  +מתאם "½
בוקסות ,16 14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 ,6
 24 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17מ"מ

מתאם "¼  +מתאם "½
בוקסות ,22 ,19 ,17 ,15 ,13 ,10
 27 ,24מ"מ

DT60330

DT60301

סט  3איזמלי SDS PLUS

סט  5מקדחי SDS

DT70620

DT9679

מספרי פח למברגת אימפקט

סט  14יחידות מקדחים ואיזמלים SDS PLUS

איזמל חוד  250מ"מ,
איזמל שטוח  20X250מ"מ
איזמל שטוח רחב  40X250מ"מ
מידות 10 ,8 ,6 ,5 :מ"מ

סיבוב  360מעלות המאפשר זוויות
חיתוך שונות
חותך פח עד  1.3מ"מ

DCB090

מתאם  USBלסוללות

מתאים לסוללות  10.8Vעד 18V
 2יציאות  USBלהטענה כפולה
מד חיווי לעוצמת הסוללה
משקל 222 :גר'
* המתאם מסופק כגוף ללא סוללה

100

סט  5מקדחי  SDSלבטון וברזל
מידות 10 ,8 ,6 ,5 :מ"מ

 11מקדחי  4X110 :SDS PLUSמ"מ 5X110 ,מ"מ 6X110 ,מ"מ,
 6X160מ"מ 7X160 ,מ"מ( 7X110 ,)2מ"מ 10X160 ,מ"מ12X160 ,
מ"מ 14X210 ,מ"מ
 4איזמלי  :SDS PLUSאיזמל חוד  250מ"מ ,איזמל שטוח 20X250
מ"מ ,איזמל שטוח רחב  40X250מ"מ(.)2

מקרא אייקונים
מטען סופר מהיר

הכלי מגיע עם מטען סופר
מהיר  8אמפר 18V/54V
שעה

מצמד

מצמד מכני שמגן על
המפעיל במצב שהכלי
נתקע ומגן על הכלי
מעומס יתר במעצור

וסות זעזועים

מנגנון אשר מפחית
זעזועים ביד המפעיל

עבודה לשני הכיוונים
קדימה ואחורה לעבודות
הברגה

תפסנית עם
החלפה מהירה

בין  SDSלתפסנית
אוטומטית  3שיניים

מוצר חדש
התנעה רכה
מגיע
במזוודה קשיחה
Heavy Duty
TOOL CONNECT

הכלי מתחבר לאפליקציה
בסלולרי לניהול שליטה
ואפשרויות נוספות

מנגנון דפיקה
בסיבוב (אימפקט)

שימושים במנגנון דפוקה
בסיבובי כדי ליצור מומנט
גבוה מאוד

תפסנית אוטומטית
תפסנית(פוטר) אשר לא
דורשת מפתח מיוחד
לפתיחה וסגירה

מצב חציבה
מצב יחידי של
חציבה בלבד

החזק ביותר
בקטגוריה
בורר מהירויות
עם  2או  3מצבים

כלים רבים של דיוולט
זמינים עם בורר מהירויות
למטרת שליטה טובה
במגוון יישומים

מגיע כסטנדרט עם
מספר הסוללות
המצוינות באייקון
רמת אטימות
IP54, IP55 ,IP65
מגיע בארגז מסדרת
הTSTAK-
מגיע בארגז
מסדרת הTOUGH -
SYSTEM
הסדרה הקשוחה ביותר
הכוללת  10שנים אחריות
על הארגזים

מערכת צל

מסור אשר מצויד במערכת
צל פטנט של דיוולט
לסימון מדויק לאורך
כל חיי הכלי של נקודת
החיתוך ללא צורך בכיוון
וכיול

& PERFORM
PROTECT DUST

כלי המסומן בלוגו להגן
ולשמור עם חיבור לשואב
אבק

PERFORM
& PROTECT
CONTROL

מצב חציבה,
קדיחה עם דפיקה(פטישון)

כלי המסומן בלוגו להגן
ולשמור שליטה עם
מערכות בטיחות להגנה
על המפעיל לפחות אחת
מן המערכות הבטיחות
הנ"ל קיימות בכלי :מצמד
אלקטרוני ,או מנגנון ביטוח
סיבוב במקרה של איבוד
שליטה על הכלי

לקדיחה(סיבוב ללא
דפיקה) ,קדיחה עם
דפיקה(פטישון) ,וסיתות

PERFORM
& PROTECT
VIBRATION

 2מצבים

לקדיחה (סיבוב ללא
דפיקה) וקדיחה עם
דפיקה(פטישון)

 2מצבים

 3מצבים

חיבור לשואב
אייר לוק

פטנט יחודי של חברת
דיוולט לחיבור מהיר עמיד
ופשוט עם נעילה בחצי
סיבוב בין הכלי לשואב

כלי המסומן בלוגו להגן
ולשמור ויברציות ,כלי
הכולל מערכת שמפחיתה
זעזועים ביד המפעיל
בלפחות  20אחוז באשר
בלי

PERFORM
& PROTECT
& VIBRATION
CONTROL

כלי המסומן בלוגו להגן
ולשמור ויברציות ,כלי
הכולל מערכת שמפחיתה
זעזועים ביד המפעיל
בלפחות  20אחוז באשר
בלי ועם מערכות בטיחות
להגנה על המפעיל
לפחות אחת מן המערכות
הבטיחות הנ"ל קיימות
בכלי :מצמד אלקטרוני,
או מנגנון ביטוח סיבוב
במקרה של איבוד שליטה
על הכלי

& PERFORM
PROTECT

כלי אשר מוצג עליו לוגו
להגן ולשמור כולל בתוכו
את שלושת מערכות
ההגנה על המשתמש:
אבק ,שליטה ,זעזועים

מעצור רתע

מנגנון בטיחות אשר עוצר
את פעולת הכלי במקרה
של תקיעה בעצם מסויים
כדי להגן על המשתמש

לעבודות בגובה

סימון לכלים אשר יעודים
לעבודה בגובה אשר
מגיעים עם טבעת תליה
מובנת

מצמד אלקטרוני

כלי אשר מצויד במערכת
אלקטרונית חכה לשמירה
על המשתמש במקרה
של אובדן שליטה על
הכלי  ,ומעצור מיידי בזמן
ההפעלה

כלי המצוייד במנוע
ללא פחמים,
המופעל בטכנולוגית
אינדוקציה לכלי
שקט ועמיד יותר
שואב ברמת סינון M

שואב ברמת סינון L

עמידות גבוהה
בתנאי עבודה קשים

101

מפעלים
מרכזי שירות

היקף מכירות שנתי של כלי עבודה חשמליים
DEWALT / Black&Decker
לעומת שתי החברות המתחרות העיקריות בעולם
DEWALT
Black&Decker
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