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Isak nie pracuje od 9 do 17. O 9 rano ma już dawno 
za sobą wielokilometrową trasę przez gęsty las 
ze swoimi wiernymi psami Husky i przygotowanie 
miejsca pracy na ten dzień. Jego miejsce pracy 
może być wszędzie. A pogoda zdecydowanie nie 
jest normalna. Gdy panuje temperatura -15ºC 
i buduje się cały dach chaty z bali podczas 
śnieżycy, miejsce pracy jest za to z pewnością 
interesujące. Ale kiedy utrzymujesz się z pracy 
w leśnych ostępach, nie masz wyboru i musisz 
znosić surowe warunki. Bo od tego zależy Twój byt.

Na szczęście Isak nie chciałby pracować nigdzie 
indziej. Dla niego las to więcej niż tylko praca, bo 
właśnie tam czuje się jak u siebie w domu. Ma tam 
wszystko, czego potrzebuje. Poza elektrycznością, 
oczywiście. Przecież w środku lasu nie ma 
gniazdek. Dlatego właśnie Isak wybrał narzędzia 
XR DeWALT.

Dają mu one moc narzędzi przewodowych  
i swobodę narzędzi bezprzewodowych. Dzięki 
temu może zabrać swój warsztat gdzie tylko 
zechce. Jego ulubionymi narzędziami są pilarka 
ukosowa 305 mm 54 V oraz wiertarka do belek 
konstrukcyjnych i stropowych 54 V, oba zasilane 
oczywiście przez akumulatory DeWALT XR 
FLEXVOLT. Jedyne akumulatory na rynku, których 
napięcie można przełączać między 54 V a 18 V, 
dzięki czemu są one zgodne z jego wcześniejszymi 
elektronarzędziami XR. Ta uniwersalność pozwala 
Isakowi używać wkrętarki udarowej, pilarki 
tarczowej, wiertarki udarowej, a nawet pilarki 
łańcuchowej, w połączeniu z tym samym  
źródłem zasilania.

Kiedy Twoje warunki pracy są całkowicie 
nieprzewidywalne, dobrze mieć przy sobie coś, na 
czym możesz polegać. Dla Isaka są to produkty  
z gamy DeWALT XR i jego ulubiona mielona kawa.

ISAK STÅLENHAG JEST 
MOCNY I NIEZAWODNY.

NIE WYCZUWA SIĘ 
ŻADNEJ RÓŻNICY 
MIĘDZY NARZĘDZIEM 
PRZEWODOWYM  
A BEZPRZEWODOWYM.”
- ISAK STÅLENHAG

“

SPRĘŻARKA 54 V  
XR FLEXVOLT DCC1054 
Ta nowa sprężarka XR FLEXVOLT pozwoli Ci 
korzystać z gwoździarek pneumatycznych  
w dowolnym miejscu. DCC1054 to prawdziwie 
bezprzewodowe pneumatyczne rozwiązanie 
idealne do prac wykończeniowych, montażu 
mebli, budowy szkieletu konstrukcji i wbijania 
gwoździ podczas montażu końcowego.

DCC1054
Rozmiar zbiornika 10 L

Maks. ciśnienie w zbiorniku 9,3 Bar

Wydatek powietrza 31 L/min @ 7 Bar

Czas pracy Do 1220 gwoździ (18GA Brad)

NOWOŚĆ
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DO 244 CIĘĆ - 1 NAŁADOWANIE**

ZABIERZ SWÓJ 
WARSZTAT 
DOKĄDKOLWIEK ZECHCESZ

PILARKA STOŁOWA 54 V 
XR FLEXVOLT DCS7485
PIERWSZA NA ŚWIECIE bezprzewodowa 
pilarka stołowa o zakresie cięcia  
610 mm z wiodącym w klasie zębatkowym 
mechanizmem regulacji prowadnicy.

Lekka, kompaktowa, łatwa w transporcie 
bez żadnych kompromisów pod względem 
wydajności. Pojemny akumulator XR 
FLEXVOLT zapewnia wydajność równą 
zasilaniu sieciowemu i możliwość  
przecięcia do 92 metrów na jednym 
naładowaniu (19 mm OSB).

STANOWISKO NA  
KÓŁKACH DO PILARKI 
UKOSOWEJ DE7260
Idealne rozwiązanie dla cieśli wykonujących 
prace podstawowe i wykończeniowe, pozwalające 
na transport i użytkowanie pilarki ukosowej na 
budowie, wyposażone w uniwersalny system 
mocowania upraszający podłączanie narzędzia, 
2 wysokości robocze z pneumatyczną podporą 
oraz wysuwane podpory materiału do szerokości 
maks. 2,4 m do wykorzystania w różnorodnych 
zastosowaniach. Wytrzymałe gumowe kółka 
zwiększają mobilność i zapewniają udźwig 135 kg.

PILARKA UKOSOWA 305 MM  
XR FLEXVOLT DHS780
Jedyna pilarka ukosowa w rozmiarze 305 mm 
zapewniająca idealną kombinację mocy zasilania 
sieciowego i swobody zasilania bezprzewodowego. 
2 akumulatory 54 V XR FLEXVOLT lub zasilacz 
sieciowy† pozwolą maksymalnie wykorzystać 
dostępną wydajność wszędzie i w każdej chwili.

DHS780T2*
Rozmiar tarczy 305 mm

Otwór tarczy 30 mm

Maks. głębokość cięcia 303 x 110 mm

Cięcie ukosowe (prawo / lewo) 60 / 50°

Cięcie skośne 49 / 49° 

Masa 25,5 kg

DCS7485T2*
Rozmiar tarczy 210 mm

Otwór tarczy 30 mm

Maks. długość  
cięcia wzdłużnego 

610 mm

Maks. głębokość 
cięcia 

65 mm

Cięcie skośne -3 to 48° 

Masa 21,5 kg

* DCS7485N wersja bez 
akumulatora i ładowarki

** Belka konstrukcyjna 90 x 45 mm.  Zasilacz sieciowy do DHS780 - DCB500 dostępny w wersjach 110 V i 240 V.

PILARKA NIE 
DOŁĄCZONA

* DHS780N wersja bez akumulatora i ładowarki

NOWOŚĆ
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DCP580P2*
Obroty bez  
obciążenia

 15,000 obr./min

Maks. głębokość  
strugania 

2,0 mm

Maks. głębokość  
wręgowania 

9,0 mm

Rozmiar noża 82 mm

BEZPRZEWODOWA 
STRUGARKA 18 V XR DCP580 
Dzięki wyposażeniu w bezszczotkowy silnik 
DeWALT i możliwości przechowywania noży 
strugarskich w narzędziu, ta kompaktowa 
strugarka o dużej mocy gwarantuje gładkie 
i profesjonalne wykończenie we wszystkich 
zastosowaniach. Strugarka oferuje maks. 
2,0 mm głębokości cięcia oraz dodatkową 
stabilność i precyzję dzięki dużej obrobionej 
maszynowo przedniej części i tylnej stopce.

WIERTARKA DO BELEK 
KONSTRUKCYJNYCH  
I STROPOWYCH 54 V  
XR FLEXVOLT DCD460 
Idealne narzędzie dla użytkowników, którzy 
chcą wiercić otwory o dużej średnicy  
w belkach drewnianych. Ta wiertarka do 
belek zapewnia wyjątkową moc, kontrolę  
i wygodę urządzenia bezprzewodowego oraz 
długi czas pracy, dzięki naszemu silnikowi 
bezszczotkowemu 54 V. Można wywiercić 
do 365 otworów na 1 naładowaniu (wiertło 
kręte 22 mm, belka drewniana 50 x 254 mm).

DCD460T2*
Moc 1500 W

Obroty bez obciążenia 0 - 300 / 0 - 1250 obr./min

Maks. średnica wiercenia (wiertło kręte) 32 mm

Maks. średnica wiercenia  
(korona/otwornica) 

152 mm

Uchwyt narzędziowy 13 mm 

Masa (z akumulatorem) 5,9 kg

PILARKA ŁAŃCUCHOWA  
54 V XR FLEXVOLT DCM575 
Pierwsza bezprzewodowa pilarka łańcuchowa 
54 V dużej mocy produkcji DeWALT. Wysoce 
sprawny silnik bezprzewodowy zapewnia  
do 65 cięć na ładowanie (impregnowana 
belka drewniana 15 x 15 cm). Dzięki 
prowadnicy Oregon o długości 40 cm  
i łańcuchowi, to narzędzie 54 V XR FLEXVOLT 
zapewnia najwyższy poziom wydajności profesjonalnym 
użytkownikom pracującym na wolnym powietrzu.

* DCD460N wersja bez akumulatora i ładowarki

* DCP580N wersja bez 
akumulatora i ładowarki

DCM575X1*
Prędkość łańcucha 15 m/s

Długość prowadnicy 40 cm

Łańcuch 
40 cm

Oregon (3/8  
niskoprofilowy 91PX)

Masa  
(z akumulatorem)

5,68 kg

* DCM575N wersja bez 
akumulatora i ładowarki
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KOMPAKTOWA PILARKA 
ŁAŃCUCHOWA 18 V XR DCM565
Kompaktowa, lekka i wszechstronna pilarka 
DCM565 jest równie skuteczna w zastosowaniach do 
architektury krajobrazu, jak na placu budowy.

DCM565
Czas pracy Do 70 cięć (akumulator 5,0 Ah)

Prędkość łańcucha 7.68 m/s

Bezpieczeństwo Zatrzymuje się w czasie  
poniżej 1 sekundy

Wymiana łańcucha Wymiana / regulacja bez użycia narzędzi

Konserwacja Automatyczne smarowanie

DCMW564
Czas pracy Do 800 m2 (2 akumulatory 5,0 Ah)

Szerokość koszenia Ostrze o długości 48 cm

Wszechstronność Regulowana wysokość

Budowa Wytrzymała / trwała  
osłona zespołu tnącego

PODKASZARKA Z DZIELONYM WAŁEM  
18 V XR DCM561
Nasza popularna podkaszarka 18 V jest teraz wyposażona  
w dzielony wał, który ułatwia składanie i transport.

DMUCHAWA 18 V XR DCM562
To lekkie i kompaktowe urządzenie o dużej mocy zapewnia 
skuteczne zdmuchiwanie dzięki prędkości strumienia powietrza 
wynoszącej 144 km/h oraz przepływowi do 400 CFM (680 m³/h).

KOSIARKA 2X XR 18 V 
DCMW564
Ta nowa kosiarka o dużej mocy jest 
wyposażona w 2 gniazda akumulatorów 
18 V, dzięki czemu uzyskuje się moc 
urządzenia 36 V. Składane uchwyty 
pozwalają na stabilne ustawienie w pozycji 
pionowej, co ułatwia przechowywanie.

18 V NA ZEWNĄTRZ
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NOWOŚĆ

DCF897N
Maks. moment obrotowy 950 Nm

Obroty bez obciążenia 0 - 400 / 1200 / 
1900 obr./min

Uderzenia na minutę 0 - 2400 ud./min

Uchwyt na końcówki 3/4" (19 mm)

BEZSZCZOTKOWY KLUCZ 
UDAROWY O WYSOKIM 
MOMENCIE OBROTOWYM 
18 V XR DCF897

ŚRUBY MOCUJĄCE DO BETONU -  
Jednoczęściowe wytrzymałe śruby do 
betonu zatwierdzone do mocowania 
w newielkiej odległości od krawędzi 
z certyfikatem Opcji 1. ETA. Cztery 
różne rodzaje łbów i długości od 
30 do 280 mm sprawiają, że 
to zalecany wybór do 
szybkiej  
i niezawodnej 
instalacji 
w różnych 
podłożach.

NASADKI UDAROWE** - Nowe nasadeki UDAROWE DeWALT mogą być stosowane w połączeniu z kluczami udarowymi  
o najwyższej mocy. Nasz asortyment, przetestowany z poziomem momentu obrotowego przekraczającym 950 Nm, 
zarówno płytkie, jaki i głębokie nasadki, co pozwala na ich używanie z nakrętkami nakręcanymi na dłuższe gwinty.

KOMPAKTOWY 
BEZSZCZOTKOWY KLUCZ 
UDAROWY O WYSOKIM 
MOMENCIE OBROTOWYM 
18 V XR DCF894 
Nasz najnowszy klucz udarowy 18 V XR 
oferuje wysoki moment obrotowy w kompaktowej 
obudowie i idealnie nadaje się do konstrukcji stalowych, złączy 
mechanicznych i zastosowań w motoryzacji. 3 tryby, w tym tryb 
precyzyjnego dokręcania, który oferuje najwyższy poziom kontroli podczas 
pracy i chroni narzędzie, element złączny, akcesoria i materiał.

DCF894P2*
Maks. moment obrotowy 447 Nm

Obroty bez obciążenia 0 - 900 / 2000 obr./min

Uderzenia na minutę 0 - 3100 ud./min

Uchwyt na końcówki 1/2" (13 mm)

* DCF894N 
wersja bez 

akumulatora  
i ładowarki

DT7530 - DT7541

DT7546 - DT7557

Silnik bezszczotkowy DeWALT  
i akumulatory 18 V XR zapewniają 

moc, trwałość i długi czas pracy.

** Dostępne w rozmiarze 12 - 24 mm w wersjach płytkich i głębokich.

NARZĘDZIE ZATRZYMUJE SIĘ PRZED 
UŻYCIEM UDARU, CO POMAGA 
ZAPOBIEGAĆ PRZEKRĘCENIU

0-200Nm 
MAKS.

0-447Nm 
MAKS.

NARZĘDZIE ZMNIEJSZA OBROTY, 
GDY ELEMENT ZŁĄCZNY JEST 
LUŹNY, CO POMAGA ZAPOBIEGAĆ 
ZEŚLIZGIWANIU SIĘ
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NOWOŚĆ

6 KG MŁOTOWIERTARKA 
SDS-MAX D25604K
Wyposażona w system zapobiegający 
obrotom „Wydajność i ochrona”, który 
wykrywa utratę panowania nad narzędziem 
i natychmiast odcina zasilanie. To narzędzie 
oferuje również wiodące w klasie poziomy 
wibracji wynoszące 8,7/ms2, co ogranicza 
do minimum zmęczenie użytkownika 
i wydłuża okres pracy. Wysokie obroty 
podczas wiercenia pozwalają na uzyskanie 
maksymalnej średnicy wiercenia w litym 
betonie wynoszącej 45 mm.

MŁOTOWIERTARKI 
PRZEWODOWE 
I BEZPRZEWODOWE

SZYBKO WYMIENIANY 
UCHWYT

ŚREDNICA 
WIERCENIAMOC ENERGIA 

UDARU
WIBRACJE 
RĘKA/RAMIĘ

1250 W 8,4 J 8,7 m/s2 45 mm Nie
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6 KG MŁOTOWIERTARKA 54 V XR 
FLEXVOLT SDS-MAX DCH481X2 
Wbudowany system zapobiegający obrotom tej 
młotowiertarki odcina zasilanie niezwłocznie po 
wykryciu utraty panowania nad narzędziem na rzecz 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa użytkownika. 
Narzędzie jest wyposażone w tryb zatrzymania 
obrotów podczas dłutowania oraz tryb zatrzymania 
udaru podczas wiercenia obrotowego na sucho za 
pomocą koron diamentowych. To idealne narzędzie  
do wiercenia otworów na kotwy i elementy złączne  
w betonie, cegle i murze o średnicy do 40 mm.

4 KG MŁOTOWIERTARKA 54 V XR 
FLEXVOLT SDS-PLUS DCH334X2 
Zapewnia imponującą wydajność szybkiego 
wiercenia wynoszącą ponad 66 otworów  
(18 mm Ø x 80 mm) na 1 naładowaniu. Kompaktowa, 
lekka i ergonomiczna konstrukcja poprawia 
komfort i panowanie nad narzędziem. Dzięki 
dołączeniu w zestawie szybko odłączanego 
uchwytu narzędziowego SDS-Plus oraz uchwytu 
bezkluczykowego 13 mm, łatwo przełączać między 
pracą w trybie młota/młota obrotowego/wiertarki.

4 KG 18 V BEZSZCZOTKOWA 
MŁOTOWIERTARKA  
SDS-PLUS DCH283P2 
Zapewniając osiągi wiodące w kategorii, to 
narzędzie o wysokiej mocy jest wyposażone 
w tryb zatrzymania obrotów do lekkiego kucia 
w tynku i płytkach ceramicznych, a także 
tryb zatrzymania udaru podczas wiercenia 
obrotowego w drewnie i metalu.

18 V 2,8 J 8,5 m/s2 26 mm Nie

54 V 6,1 J 9,4 m/s2 40 mm Nie

54 V 3,5 J 7,5 m/s2 30 mm Tak
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Dzięki Tool Connect oszczędzasz czas i pieniądze. Korzystaj z inteligentnej platformy 
zarządzania narzędziami i zwiększ wydajność oraz bezpieczeństwo Twojej firmy. 
Możesz kontrolować i śledzić narzędzia za pomocą włączonej funkcji Bluetooth albo 
podłączając akumulator 18 V XR lub złącze do istniejących narzędzi 18 V XR. Z nową 
inteligentną platformą Tool Connect możesz dostosować narzędzia do swoich potrzeb. 
Przejmij kontrolę nad własnymi zasobami i przygotuj się na przyszłość.

Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. Apple, logo Apple, iMovie, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, Macintosh i logo Mac są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Apple Inc.

OSTATNIO WIDZIANY
Dzięki aplikacji dokładnie wiesz, gdzie i kiedy 

Twoje narzędzie było ostatnio widziane.

BRAKUJĄCE NARZĘDZIE
Oznacz swoje narzędzie jako zagubione lub skradzione 

i skorzystaj z sieci Tool Connect aby je zlokalizować.

WIRTUALNE OGRODZENIE
Otrzymaj alarm w momencie, gdy Twoje 

narzędzie opuści promień 30m i je zablokuj.

ŚLEDŹ
Monitoruj swoje narzędzia i miej pewność, 

że są dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz.

PRZYDZIELAJ I NADZORUJ
Rozdziel narzędzia, wyznacz daty ich zwrotu 

oraz powiadomienia i alarmy.

DOSTOSUJ
Dopasuj specyfikację narzędzia 

do konkretnego zadania.

NAWIĄŻ KONTAKT  
PRZEJMIJ KONTROLĘ
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IP68

ADAPTER TOOL CONNECT 18 V XR 
DCE040

NADAJNIK TOOL CONNECT  
DCE041

ZAKRĘTARKA 
UDAROWA  
18 V XR TOOL 
CONNECT 
+ TSTAK + 
2 X 5.0 AH 
DCF888P2B

DCF888P2B
Moc użyteczna 400 W

Prędkość bez 
obciążenia

0 - 3250 obr./min

Częstotliwość udaru 0 - 3800 ud./min

Maks. moment obrotowy 205 Nm

Maks. średnica wiercenia (mur) 13 mm

Masa (z akumulatorem) 1,77 kg

WIERTARKA 
WIELOFUNKCYJNA 
18 V XR TOOL 
CONNECT 
PREMIUM TSTAK 
+ 2 X 5.0 AH 
DCD997P2B

DCD997P2B
Moc użyteczna 820 W

Prędkość bez 
obciążenia

0 - 2000 / 2250 obr./min

Częstotliwość udaru 0 - 38250 ud./min

Maks. moment obrotowy 95 Nm

Maks. średnica wiercenia (drewno) 55 mm

Maks. średnica wiercenia (metal) 15 mm

Maks. średnica wiercenia (mur) 13 mm

Masa (z akumulatorem) 2,2 kg
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MY

Twój sprzedawca DeWALT:

Pierwszy poznaj nowości oraz oferty specjalne marki DeWALT. Zarejestruj się na MyDeWALT 
by otrzymywać oferty drogą mailową. Wystarczy wejść na www.DeWALT.pl/MyDeWALT

▲	ABy POZNAĆ DANe DOTyCZĄCe POZIOMÓW HAŁASU  
I WIBRACJI ODWIeDŹ WWW.DeWALT.PL/SAFeTy

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
Tel.: 22 46 42 700, Faks: 22 46 42 701
e-mail: reception.warsaw@sbdinc.com
www.facebook.com/DeWALTPoland

PLATFORMA
 18V XR

Schemat kolorów żółtego i czarnego jest zastrzeżonym znakiem handlowym 
wykorzystywanym przez DeWALT Profesjonalne Elektronarzędzia i Akcesoria. 
DeWALT rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie bez 
wcześniejszego powiadomienia. Ulotka ma charakter informacyjny i nie jest 
ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Podjęto wszelkie 
działania by zapewnić prawidłowość informacji, a ewentualne błędy lub 
niejasności zostają wyłączone z zakresu odpowiedzialności. 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA
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