
Cenové a technické zmeny vyhradené. Uvedené ceny sú bez DPH, platné do vypredania zásob. Bratislava 08.2019

NÁSTROJE A NÁRADIE

akcia

Rozsah dodávky: 2+1 
akumulátory (Li-Ion), 
rýchlonabíjačka, 1,5-13 mm 
rýchloupínacie skľučovadlo, 
spona na opasok, magne-
tický držiak skrutkovacích 
hrotov, T-STAK-Box

Akumulátorový príklepový vŕtací 
skrutkovač DCD796P2

obj. č.

101 184 308

napätie / kapacita aku: 18 V / 5 Ah
voľnobežné otáčky: 0-550, 0-2000 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 0 -9350, 0-34000 ot./min
výkon pri vŕtaní v dreve / oceli / murive: 40 / 13 / 13 mm 
hmotnosť: 1,8 kg

Rozsah dodávky: HW drážkovacia fréza 4 mm, odsávací 
adaptér, vrecko na prach, náradie na obsluhu, kufor

Lamelovacia frézka DW 682 K

obj. č.

101 181 511

menovitý príkon: 600 W
voľnobežné otáčky: 10000 ot./min
nastavenie uhla: 0-90°
hmotnosť: 3 kg

Rozsah dodávky: upínacia klieština 8 mm, kopírovací 
krúžok 17 mm, montážny kľúč, 2x paralelný doraz, 
strediaci kolík, 2x odsávací adaptér, lôžko na upnutie 
motorovej jednotky pre zanorovaciu a hranovaciu zostavu, 
kufor

Multifunkčná frézka D 26204 K

obj. č.

101 109 050

menovitý príkon: 900 W
fréza ø max.: 36 mm
upínanie: 6-8 mm
hmotnosť: 2,9 kg
voľnobežné otáčky: 16000-27000 ot./min
max. zdvih frézovacej hlavy: 55 mm

Rozsah dodávky: plochá dýza 50 mm,  
redukčná okrúhla dýza ø 20 mm

Teplovzdušná pištoľ  D 26411

obj. č.

101 109 766

menovitý príkon: 1800 W
prietok vzduchu: 250 / 450 l/min
teplota pri spracovaní: 50 -400 / 50-600 °C
hmotnosť: 0,8 kg

146,- €  

68,- €  

270,- €  

243,- €  

+ aku DCB185 

1,3 Ah ZDARMA

Rozsah dodávky: 2 akumulátory XR, rýchlonabíjačka, 
1,5-13 mm rýchloupínacie skľučovadlo, v prepravnom kufri

Akumulátorový vŕtací skrutkovač 
DCD771C2

obj. č.

101 109 758

napätie: 18 V / kapacita aku 1,3 Ah
voľnobežné otáčky: 0-450, 0-1500 ot./min
výkon pri vŕtaní v dreve / oceli: 30 / 13 mm
hmotnosť: 1,65 kg

165,- €  



Cenové a technické zmeny vyhradené. Uvedené ceny sú bez DPH, platné do vypredania zásob. Bratislava 08.2019

NÁSTROJE A NÁRADIE

akcia

Rozsah dodávky: gumený brúsny tanier Velcro s 
priemerom 180 mm, vlnená poduška Velcro s priemerom 
180 mm, oblúková rukoväť, prídavná rukoväť

Rotačná leštička DWP 849 X

obj. č.

101 109 765

menovitý príkon: 1250 W
voľnobežné otáčky: 0-600/3500 ot./min
závit na vretene: M 14
brúsny tanier ø: 150/180/230 mm
hmotnosť: 3 kg

Rozsah dodávky: 
HM pílový kotúč 
Z24, paralelný doraz, 
odsávací adaptér, 
montážne náradie

Ručná kotúčová píla DW 560

obj. č.

101 180 589

menovitý príkon: 1350 W
voľnobežné otáčky: 5500 ot./min
pílový kotúč ø: 184 mm
upínací otvor pílového kotúča: 16 mm
nastavenie sklonu: 0-45 °
hĺbka rezu 45°: 45 mm
hĺbka rezu 90°: 65 mm
hmotnosť: 3,7 kg

Rozsah dodávky: 
pílový list, plastová 
podložka, ochrana 
pred vytŕhaním 
materiálu, odsávací 
adaptér, kufor

Priamočiara píla DW 333 K

obj. č.

101 109 155

menovitý príkon: 701 W
počet zdvihov pri voľnobehu: 800-3100 ot./min
výška zdvíhania: 26 mm
nastavenie sklonu: 0-45 °
hĺbka rezu drevo / oceľ / Al: 135 / 12 / 30 mm
hmotnosť: 2,8 kg

Rozsah dodávky: 
TK pílový kotúč Z18, 
paralelný doraz, 
montážne náradie, 
násada na ochranný 
kryt pre odsávanie 
prachu, kufor na 
prepravu

Ručná kotúčová píla DWE 576 K

obj. č.

101 109 767

menovitý príkon: 1600 W
voľnobežné otáčky: 5200 ot./min
pílový kotúč ø: 190 mm
upínací otvor pílového kotúča: 30
nastavenie sklonu: 57 °
hĺbka rezu 45°:  43 mm
hĺbka rezu 90°: 61 mm
hmotnosť: 4 kg

192,- €  106,- €  

147,- €  182,- €  

Rozsah dodávky: TK pílový kotúč Z 48, Ø 165 mm, kufor  
+ 1500 mm vodiaca lišta

Ponorná píla DWS 520 K

menovitý príkon: 1300 W
voľnobežné otáčky: 1750-4200 ot./min
pílový kotúč ø: 165 mm
nastavenie sklonu: 47 °
hĺbka rezu 45° / 90°: 44 / 59 mm
hmotnosť: 5,1 kg

326,- €  

obj. č.

101 109 757


