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PRZEDSTAWIAMY 
BEZPRZEWODOWE 
MIEJSCE PRACY!

Dzięki zasilaniu w technologii 54 V XR FLEXVOLT, 
DCV586M to najlepsze rozwiązanie  
z zakresu odsysania dla nowej generacji 
narzędzi bezprzewodowych i klucz do całkowicie 
bezprzewodowego miejsca pracy.

Silnik bezszczotkowy DEWALT i pojemny 
akumulator XR FLEXVOLT w połączeniu  
z dwoma atestowanym filtrami klasy M  
z automatycznym oczyszczaniem zapewnia stałą 
i wysoką wydajność oraz czas pracy potrzebne 
do najbardziej wymagających zastosowań. 

Do pozostałych funkcji należy pilot do 
bezprzewodowej zdalnej obsługi, wnęka 
na akumulator chroniąca go przed 
trudnymi warunkami w miejscu pracy oraz 
kompatybilność z systemem TSTAK.

ODKURZACZ KLASY  
M 54 V XR FLEXVOLT  
DCV586M

DCV586MT2*
Czyszczenie filtra Automatyczne

Na mokro/sucho Tak

Uruchamianie 
narzędzia

Bezprzewodowy 
brelok

Wydajność 15 l

Długość węża 2.5 m

* Samo urządzenie DCV586MN

ODSYSACZ PYŁU 
SDS-PLUS  
DWH201D
Gromadzi pył i resztki 
powstające podczas 
wiercenia lub dłutowania. 
Można go używać  
w połączenie z odsysaczem 
lub osobno, jako narzędzia 
do gromadzenia.ADAPTER DO CZYSZENIA SYSTEMU 

ODPYLAJĄCEGO DWH079D
Łatwe i skuteczne opróżnianie odsysaczy pyłu DEWALT bez 
narażania użytkownika na kontakt z pyłem.

ZGODNE Z D25303DH I D25304DH.

ZGODNOŚĆ Z WSZYSTKIMI WIERTARKAMI I 
MŁOTAMI UDAROWYMI DEWALT SDS-PLUS.

NOWOŚĆ
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LICZBA PRZECIĘTYCH PRĘTÓW 
ZBROJENIOWYCH O ŚREDNICY  
16 MM NA JEDNO ŁADOWANIE 
DCS690

EKSTREMALNE 
OTWORNICE BIMETALOWE
Asortyment bimetalowych otwornic  
z zębami utwardzonymi dzięki zwiększeniu 
zawartości kobaltu, co gwarantuje 
podwojenie trwałości w porównaniu do 
standardowych produktów bimetalowych.

Skuteczne usuwanie resztek dzięki 
podwójnej konstrukcji zębów z płytkimi 
i głębokimi brzegami. Umieszczona 
pod kątem szczelina pozwala na łatwe 
usuwanie wyciętego materiału. Dostępne 
piły do wycinania otworów o średnicy od  
14 mm do 152 mm.

AKUMULATOR 12 AH XR FLEXVOLT DCB548 
Zwiększ możliwości swoich narzędzi dzięki nowemu akumulatorowi XR FLEXVOLT 
o pojemności 12 Ah. Nowy akumulator DCB548 zapewnia najwyższy poziom 
wydajności i czasu pracy, a jego rozmiary są takie same, jak naszego akumulatora 
XR FLEXVOLT o pojemności 9 Ah. Zawiera również wbudowany wskaźnik 
naładowania z diodami LED pozwalającymi na natychmiastowe sprawdzanie 
naładowania i jest kompatybilny z wszystkimi narzędziami i ładowarkami 18 V XR.

WIERTARKA KĄTOWA 54 V 
XR FLEXVOLT DCD470N
Nasza najpotężniejsza wiertarka 
bezprzewodowa w historii! 

Idealne narzędzie dla użytkowników, którzy 
chcą wiercić otwory o dużej średnicy.  
Ta wiertarka kątowa zapewnia wyjątkową 
moc, kontrolę, wygodę urządzenia 
bezprzewodowego oraz długi czas pracy, dzięki 
naszemu silnikowi bezszczotkowemu 54 V.

Elektroniczne sprzęgło E-Clutch  
chroni użytkownika przed obrażeniami  
w razie utknięcia.

136

96

12AH

9AH

DCD470N
Moment obrotowy 135 Nm

Maksymalna średnica wiercenia 159 mm

Obroty bez obciążenia 1320 obr./min

Masa 6.9 kg

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ZWIĘKSZONA TRWAŁOŚĆ 
Utwardzona struktura zębów, dzięki zwiększeniu zawartości 
kobaltu o 8% (M42), zapewnia podwojenie trwałości  
(w porównania do standardowych bimetalowych)

GEOMETRIA ZĘBÓW 
Podwójne zęby w połączeniu z płytkimi i głębokimi 
brzegami zapewniają skuteczne usuwanie materiału. 

CIENKIE ŚCIANKI 
Wysokiej jakości korpus z cienkimi stalowymi ściankami 
zapewnia łatwe cięcie każdego materiału.

ŁATWE USUWANIE WYCIĘTYCH OKRĘGÓW 
Szczeliny do usuwania wyciętego materiału  
umieszczone pod kątem ułatwiają pracę.

BIMETALOWE HSS
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  BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREKEKSTREMALNE BRZESZCZOTY  
DO WYRZYNAREK
Dzięki wykonaniu ze stali klasy premium, 
brzeszczoty do wyrzynarek DEWALT EXTREME 
zapewniają lepsze panowanie nad narzędziem  
i czysty profil cięcia bez uszkodzenia obrabianych 
elementów. Brzeszczoty są również wyposażone 
w niezwykle ostre zęby poprawiające usuwanie 
wiórów, ograniczające ślizganie się brzeszczota  
i zwiększające prędkość cięcia. 

WKRÓTCE!
BEZSZCZOTKOWA 
FREZARKA  
DCW600 18 V XR 1/4"
BEZSZCZOTKOWA 
SZLIFIERKA 
OSCYLACYJNA DCW210 
18V XR 125 MM

BEZPRZEWODOWA 
WYRZYNARKA 18 V XR 
DCS335
Całkowicie nowa wyrzynarka 18 V XR  
teraz ulepszona o silnik bezszczotkowy  
na rzecz wydłużenia czasu pracy  
i zwiększenia osiągów.

Ulepszony beznarzędziowy mechanizm 
wymiany brzeszczotów zapewnia lepsze 
zamocowanie brzeszczota i stabilniej 
utrzymuje go pod kątem prostym, co 
gwarantuje najwyższą dokładność.

Dwie diody LED i wbudowana dmuchawa 
do pyłu zapewniają doskonałą widoczność 
linii cięcia. Możliwe jest przełączenie na 
dołączony zestaw do odsysania zgodny  
z systemem Airlock.

DCS335P2*
Maks. grubość cięcia (drewno) 135 mm

Maks. grubość cięcia (aluminium) 25 mm

Obroty bez obciążenia 0 - 3200 Skoki na minutę

Cięcie skośne 45°

Masa 2.1 kg

* Samo narzędzie DCS335N

OPATENTOWANA KOŃCÓWKA BRZESZCZOTA
Specjalnie opracowane, utwardzone przednie zęby o agresywnym 
kształcie pozwalają na lepsze wbijanie z niskim odrzutem  
i łatwiejsze usuwanie wiórów podczas cięcia wgłębnego.

STAL KLASY PREMIUM
W celu zapewnienia maksymalnej 
trwałości, wydłużenia okresu 
użytkowania akcesoriów oraz 
najwyższego poziomu panowania nad 
narzędziem i dokładności, korpus 
brzeszczota jest wzmocniony.

STOŻKOWY KORPUS 
BRZESZCZOTA
Lepsze panowanie nad 
narzędziem i czysty profil cięcia 
bez uszkodzenia obrabianych 
elementów, nawet w przypadku 
wąskich cięć zakrzywionych.

ROZSTAW I GEOMETRIA ZĘBÓW
Ostre jak brzytwa zęby o zwiększonej 
głębokości poprawiają usuwanie wiórów. 
Zmniejszony poślizg i zwiększona 
prędkość cięcia. Lepsze panowanie nad 
narzędziem i wydłużona trwałość.

NOWOŚĆ

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ  
W WERSJI Z UCHWYTEM 
GÓRNYM DCS334
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DCF809L2T
Maks. moment obrotowy 190 Nm

Obroty bez obciążenia 0 - 2800 obr./min

Uderzenia na minutę 0 - 3200 Uderze-
nia na minutę

Uderzenia na minutę 1/4 " (6.35 mm)

Masa 1.5 kg

DCD708S2T*
Maks. moment obrotowy 65 Nm

Obroty bez obciążenia 0 - 450 / 0 - 1650 obr./min

Maks. średnica wiercenia (drewno) 30 mm

Maks. średnica wiercenia (metal) 13 mm

Masa 1.5 kg

BEZSZCZOTKOWA 
KOMPAKTOWA ZAKRĘTARKA 
UDAROWA 18V XR DCF809
Najbardziej kompaktowa zakrętarka udarowa 
18 V w historii naszej firmy o długości jedynie 
130 mm z silnikiem beszczotkowym DEWALT 
oferuje 190 Nm do najtrudniejszych zastosowań  
i wydłużony czas pracy.

Do innych cech należy pierścień trzech diod  
LED wokół szybkiego uchwytu na końcówki 
zwiększający widoczność.

BEZSZCZOTKOWA 
KOMPAKTOWA  
WIERTARKO-WKRĘTARKA 
18V XR DCD708
Silnik bezszczotkowy DEWALT zapewnia  
65 Nm momentu obrotowego w korpusie 
o długości jedynie 160 mm, co zwiększa 
wydajność i wydłuża czas pracy  
w najciaśniejszych miejscach.

Inne funkcje obejmują dwubiegową i całkowicie 
metalową przekładnię, 15 ustawień momentu 
obrotowego zwiększających uniwersalność 
oraz jasną diodę LED 
w podstawie narzędzia 
poprawiającą widoczność.

GŁOŚNIK BLUETOOTH  
PREMIUM XR DCR011
Przesyłaj strumieniowo dźwięk z odległości do 30 m  
z dowolnego urządzenia obsługującego Bluetooth. Współpracuje 
z akumulatorami 10,8 V, 14,4 V i 18 V XR oraz akumulatorami  
54 V XR FLEXVOLT zapewniającymi najdłuższy czas pracy. 
Gniazdo USB pozwala na ładowanie urządzeń przenośnych  
z akumulatorów DEWALT w dowolnym miejscu.

* Samo narzędzie DCD708N

NOWOŚĆ

ROZMIARY,  
JAKICH 
OCZEKUJESZ. 
MOC, JAKIEJ 
POTRZEBUJESZ.

NOWOŚĆ
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PODŁĄCZ SIĘ  
I PRZEJMIJ KONTROLĘ

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki Tool Connect. Wykorzystując inteligentną platformę 
do zarządzania zasobami z łatwością zmaksymalizujesz swoją wydajność i ochronisz 
swoją inwestycję. Zarządzaj swoimi zasobami i śledź je, korzystając ze znacznika 
obsługującego Bluetooth lub podłączając akumulator lub złącze 18 V XR do już 
posiadanych narzędzi 18 V XR. Dzięki nowym inteligentnym narzędziom 18 V możesz 
również dostosować parametry narzędzi w celu uzyskania idealnych osiągów. Przejmij 
pełną kontrolę nad swoimi zasobami lub zasobami swojej ekipy, korzystając z aplikacji 
Tool Connect lub platformy sieciowej i przygotuj się na miejsce pracy przyszłości.

OSTATNIA LOKALIZACJA
Zobacz, gdzie i kiedy Twoje zasoby były  

widziane ostatni raz przez aplikację.

BRAKUJĄCE NARZĘDZIE
Oznacz swoje narzędzie jako zgubione lub skradzione 
 i użyj sieci Tool Connect w celu ich zlokalizowania.

WIRTUALNE OGRODZENIE
Otrzymuj powiadomienia, gdy Twoje zasoby opuszczą 

obszar o promieniu 30 m oraz blokuj je zdalnie.

ŚLEDZENIE
Śledź narzędzia i upewniaj się, że zasoby 

znajdują się w miejscu, gdzie są potrzebne.

PRZYDZIEL
Przydziel swoje zasoby innym osobom  

i ustal datę zwrotu oraz alarmy.

DOSTOSUJ
Dostosuj parametry narzędzia do 

wykonywanego zadania.

Google Play oraz logotyp Google Play to znaki towarowe Google Inc. Apple, a logotyp Apple, iPhone, iPad oraz iPod touch to znaki towarowe Apple Inc. zastrzeżone w USA i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple Inc.
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Ten klucz udarowy 18 V XR oferuje wysoki 
moment obrotowy 447 Nm i do 813 Nm 
momentu rozruchowego w kompaktowej 
obudowie i idealnie nadaje się do konstrukcji 
stalowych, złączy mechanicznych  
i zastosowań w motoryzacji.

Wbudowana technologia Tool Connect 
pozwala na zarządzanie narzędziami, 
uzyskiwanie ostatniej lokalizacji narzędzia 
oraz blokowanie narzędzi znajdujących się 
poza zasięgiem aplikacji. 

Użytkownik może również skonfigurować 
3 indywidualnie regulowane ustawienia 
momentu obrotowego i prędkości obrotowej 
w czasie rzeczywistym z aplikacji, która 
oferuje także najnowszy tryb gwintowania, 
dostępny wyłącznie w DCF896. 

KOMPAKTOWY 
BEZSZCZOTKOWY KLUCZ 
UDAROWY O WYSOKIM 
MOMENCIE OBROTOWYM 18 V 
XR DCF896 Z TOOL CONNECT

DCL074
Kształt promienia Obszar - 360°

Moc maksymalna 5000 lm

Temperatura barwowa 4000 K

Stopień ochrony IP 54

Masa 3.8 kg

LAMPA LED 18 V XR  
TOOL CONNECT DCL074
Ta jasna lampa LED do użycia na budowie ma 
wbudowane funkcje Tool Connect, co pozwala  
na dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Oferując wiodącą na rynku jasność 
bezprzewodowej lampy, DCL074 ma  
3 ustawienia jasności do maksymalnie  
5000 lumenów, zapewnia oświetlenie w zakresie  
360° i posiada wbudowaną kratkę ochronną  
co pozwala jej wytrzymać najtrudniejsze  
warunki w miejscu pracy.

Dzięki aplikacji Tool Connect użytkownicy mogą 
bezprzewodowo włączać i wyłączać lampę 
DCL074 oraz dostosowywać ustawienia, takie  
jak natężenie oświetlenia, powiadomienia  
o niskim poziomie naładowania oraz konfigurować 
oddzielne harmonogramy z ustawieniami dla dnia, 
godziny i natężenia.

* Wersja „H” z kowadłem z pierścieniem mocującym.

DCF896NT / DCF896HNT*
Maks. moment obrotowy 447 Nm

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

Uderzenia na minutę 0 - 3100 Uderzeń na minutę

Uchwyt na końcówki 1/2" (13 mm)

Masa 1.5 kg

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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DCN692
Rozmiar gwoździa 50 mm do 90 mm

Czas pracy Do 530 gwoździ na 
ładowanie (5 Ah)

Tryby Pojedynczy/sekwencyjny

PRZEDSTAWIAMY 
GWOŹDZIARKĘ 
DO KONSTRUKCJI 
SZKIELETOWYCH  
18 V TYPU 3

Dzięki dwóm ustawieniom prędkości, 
pojemnemu magazynkowi, regulowanej 
głębokości i blokadzie aktywacji 
pustego narzędzia, DCN692 to wydajna 
gwoździarka do wymagających 
zastosowań do konstrukcji szkieletowych 
gwarantująca niezawodne zamocowanie 
za każdym razem.

GWOŹDZIARKA DO 
KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH 
18 V TYPU 3 DCN692
Nowa gwoździarka do konstrukcji szkieletowych 
typu 3 18 V DCN692 posiada całkowicie nowy silnik 
przeniesiony z naszej najmocniejszej gwoździarki 
bezprzewodowej, który zapewnia o 20% większą 
energię bezwładności od poprzedniego modelu.

NOWOŚĆ
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DNBT18 - 
GWOŹDZIE   

18GA

DNBT18

DCN890

STD / XH / HD  
GWOŹDZIE

GWOŹDZIARKA DO BETONU XR DCN890 
Pierwsza akumulatorowa gwoździarka do betonu XR. Wbija 
do 600 gwoździ na w pełni naładowanym akumulatorze.

DCN890P2
Pojemność akumulatora 5.0 Ah

Średnica gwoździa 2.6 - 3.7 mm 

Długość gwoździa 13 - 57 mm

Zakres temperatury -20 to 50°C

GWOŹDZIARKA 
XR DO 
WYKOŃCZEŃ 
18GA DCN680 
Idealna do wykończeń 
dekoracyjnych. 
Niewielka i lekka  
z magazynkiem na 110 gwoździ pracuje  
w trybie pojedynczym i sekwencyjnym. 
DCN680D2
Pojemność akumulatora 2.0 Ah

Średnica gwoździa 1.25 mm (18Ga)

Długość gwoździa 15 - 54 mm

Zakres temperatury -20 to 50°C

PRACE WYKOŃCZENIOWE

MOCOWANIE W BETONIE

DCN650P2
Pojemność akumulatora 5.0 Ah

Średnica gwoździa 1.8 mm (15Ga) 

Długość gwoździa 32 - 63 mm

Zakres temperatury -20 to 50°C

GWOŹDZIARKA XR  
DO WYKOŃCZEŃ 
15GA DCN650 
Mocniejszy uchwyt  
z magazynkiem nachylonym 
pod kątem umożliwia 
dotarcie do trudno 
dostępnych miejsc.

DCN681D2
Pojemność akumulatora 2.0 Ah

Średnica gwoździa 1.25 mm (18Ga) 

Długość gwoździa 12 - 38 mm

Zakres temperatury -20 to 50°C

ZSZYWACZ 18GA XR DO WĄSKICH 
ZSZYWEK PÓŁOKRĄGŁYCH DCN681 
Idealny do delikatnego mocowania. 
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna 
konstrukcja sprawia, że narzędzie  
jest proste w obsłudze i wygodne  
w użyciu a jednocześnie wytrzymałe.

GWOŹDZIE STD GWOŹDZIE* XH GWOŹDZIE* HD GWOŹDZIE*

Długość 15 - 57 mm 13 - 57 mm 15 - 25 mm
Gwoździe standardowe 

do betonu
Gwoździe do twarde-

go betonu i stali
W przypadku zamocowań 
obciążonych na ścinanie

XH GWOŹDZIESTD GWOŹDZIE XH GWOŹDZIE

* Więcej informacji u lokalnych dystrybutorów.
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BEZSZCZOTKOWA  
SZLIFIERKA KĄTOWA  
125 MM DWE4357
Nasza pierwsza przewodowa bezszczotkowa szlifierka 
zapewnia zwiększoną trwałość i wydajność  
w porównaniu do tradycyjnych szlifierek szczotkowych.

Nasz hamulec chroniący przed odrzutem (Kickback 
Brake) oraz elektroniczne sprzęgło (E-Clutch) należą 
do zestawu funkcji chroniących i zwiększających 
wydajność, pomagających zapewnić lepszą ochronę 
użytkownika bez negatywnego wpływu na wydajność.

DWE4357
Moc 1700 W

Obroty bez obciążenia 2200 - 10500 obr./min

Maks. średnica tarczy 125 mm

Gwint wrzeciona M14

Masa 2.3 kg

Przemysłowe ziarna ceramiczne zwiększają wydajność  
i wydłużają trwałość.
Przeznaczone do narzędzi bezszczotkowych w celu 
wydłużania trwałości akumulatorów i czasu pracy.
Homologacja OSA.
Zwiększona sprawność maksymalnie wydłużająca czas 
pracy narzędzi bezprzewodowych.
Duże zagęszczenie ziaren zwiększa trwałość.
Ostrzejsze ziarna zapewniają agresywne  
i szybkie usuwanie materiału.
Do czterech razy większa trwałość (w porównaniu do 
ceramicznych tarcz ściernych o wysokiej wydajności)

NOWOŚĆ

CERAMICZNE TARCZE
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1200
& 600
DENIER

1200
& 600
DENIER

PLECAK NA NARZĘDZIA DWST81690-1

Wytrzymała wodoodporna podstawa z 
formowanego wtryskowo polipropylenu 
chroni przed wilgocią i brudem na budowie

Zapewnia wewnętrzną ochronę przed  
krawędziami narzędzi

Wykonany z połączenia solidnego 
zewnętrznego materiału 1200 den  
z wyłożeniem z 600 den

Wyściełana komora na laptop, tablet lub dokumenty A4

Miękki pasek na ramię zwiększa wygodę 
podczas transportu

Pasek tylny pozwala na mocowanie plecaka do wózka

Kieszeń boczna z opcją mocowania 
długich przedmiotów

Pierścienie w kształcie D do mocowania paska na klatkę 
piersiową i ergonomiczny uchwyt do przenoszenia

Tylna siatka 3D zwiększa wygodę Zewnętrzne mocowanie taśmy

DWST81690-1
Pojemność 25 kg / 40 L

Wymiary 34 x 47 x 23 cm

NOWOŚĆ

SZTYWNA TORBA NA ELEKTRONARZĘZIA 1-79-211

Pojemna torba do przenoszenia wielu  
narzędzi na miejsce pracy

Dodatkowe przegroda z boku  
do chowania narzędzi  
w ostatniej chwili, gdy torba  
już jest zamknięta

Wytrzymała wodoodporna podstawa  
z formowanego wtryskowo polipropylenu 
chroni przed wilgocią i brudem na budowie

Wykonany z połączenia solidnego 
zewnętrznego materiału 1200 den 
z wyłożeniem z 600 den

Zapewnia wewnętrzną ochronę przed  
ostrymi krawędziami narzędzi

Idealnie nadaje się do transportu 
narzędzi i zapewnia łatwy dostęp 
podczas pracy

Odłączana przegroda do  
przechowywania elektronarzędzi

Uchwyt z tworzyw sztucznych 
zwiększa komfort

Miękki pasek na ramię zwiększa  
wygodę podczas użytku

Specjalny schowek na 
elektronarzędzia i akumulatory

1-79-211
Pojemność 61 L

Wymiary 57.6 x 33.2 
x 29.4 cm
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Twój sprzedawca DeWALT:

PLATFORMA
 18V XR

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

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


