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Skrzynia narzędziowa TOUGHSYSTEM™ DS150

Wyjmowane organizery do przechowywania drobnych części oraz 
elektronarzędzi i ładowarek.
Wewnętrzne przegródki na akcesoria.
Bi-materiałowy uchwyt pozwala na wygodne przenoszenie połączonych 
skrzyń.
Zastosowany zawór pozwala wyrównać ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz 
skrzyni.
Ścianka grubości 4 mm dla sztywnej konstrukcji skrzyni.
Zaczepy pozwalające na modułowe łączenie skrzyń.
Pyłoszczelna i wodoodporna (IP65).
Uszy umożliwiające zamknięcie na kłódkę.
Głębokość: 336 mm, wysokość: 158 mm, szerokość: 550 mm.

Skrzynia narzędziowa TOUGHSYSTEM™ DS300

Skrzynia narzędziowa TOUGHSYSTEM™ DS400

Pojemna skrzynia narzędziowa.
Zastosowany zawór pozwala wyrównać ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz 
skrzyni.
Bi-materiałowy uchwyt pozwala na wygodne przenoszenie połączonych 
skrzyń.
Ścianka grubości 4 mm dla sztywnej konstrukcji skrzyni.
Zaczepy pozwalające na modułowe łączenie skrzyń.
Pyłoszczelna i wodoodporna (IP65).
Uszy umożliwiające zamknięcie na kłódkę.
Głębokość: 336 mm, wysokość: 306 mm, szerokość: 550 mm.

Dodatkowa głęboka taca do akumulatorów i ładowarek (opcjonalnie).
Pojemna skrzynia narzędziowa..
Bi-materiałowy uchwyt pozwala na wygodne przenoszenie 
połączonych skrzyń.
Zastosowany zawór pozwala wyrównać ciśnienie wewnątrz i na 
zewnątrz skrzyni.
Ścianka grubości 4 mm dla sztywnej konstrukcji skrzyni.
Zaczepy pozwalające na modułowe łączenie skrzyń.
Pyłoszczelna i wodoodporna (IP65).
Uszy umożliwiające zamknięcie na kłódkę.
Dodatkowa głęboka taca do akumulatorów i ładowarek (opcjonalnie).
Głębokość: 366 mm, wysokość: 408 mm, szerokość: 550 mm.

Organizer TOUGHSYSTEM™

Organizer wyposażony w 8 małych i 4 duże pojemniki.
Ułożenie pojemników można konfigurować w dowolny sposób.
Przeźroczysta pokrywa ułatwia łatwe wyszukiwanie przechowywanych 
elementów.

Skrzynia narzędziowa TOUGHSYSTEM™ - 2 SZUFLADY

Idealne magazynowanie: 2 mocne szuflady na elektronarzędzia 
i akcesoria.
Ścianka grubości 4 mm dla sztywnej konstrukcji skrzyni.
2 rodzaje szuflad: z wyjmowanymi organizerami oraz na 
elektronarzędzia.
Możliwość montażu do wózka transportowego TOUGHSYSTEM.
Zastosowane łożyska kulkowe w prowadnicach szuflad pozwalają 
na zastosowanie do dużych obciążeń.
Zaczepy pozwalające na modułowe łączenie skrzyń.
Bi-materiałowy uchwyt pozwala na wygodne przenoszenie połączonych 
skrzyń.
Ładowność: 15 - 50 kg, wodoodporność: IP 55 - 65.

Skrzynia narzędziowa TOUGHSYSTEM™

Radio z ładowarką TOUGHSYSTEM™

Duży metalowy uchwyt umożliwia łatwe i wygodne przenoszenie jedną ręką.
Otwarta konstrukcja pozwala na przechowywanie nieco większych 
elementów, niż w przypadku skrzyń zamykanych.
Łatwy dostęp do przechowywanych narzędzi.

Szerokość pasma 30Hz - 18kHz

Subwoofery 1x 5 1/4" oraz 1x 
6 1/2"

Głośniki wysokotonowe 4 x 2"
Moc znamionowa RMS 40W
Wyświetlacz matrycowy
Wzmacniacz klasa D
Wyjścia AUX 3,5mm / USB
Ochrona IP 54
Pamięć 12 x FM, 6 x AM

Mobilny moduł skrzyń Toughsystem DS450

Wodoszczelny i pyłoszczelny (IP65).
Wyposażona w oczka umożliwiające zamknięcie narzędzia.
Szeroki uchwyt ułatwia pchanie lub ciągnięcie.
Teleskopowy bi-materiałowy uchwyt.
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie 
skrzyń.
Specjalnie zaprojektowana otwierana, niemożliwa od odłączenia 
pokrywa z uchwytem umożliwia maksymalną pojemność 
przechowywania.
Wygodne uchwyty boczne do przenoszenia.
Wytrzymałe 7” kółka.
Nowatorski materiał - Structural Foam.
Metalowe zatrzaski.
Maksymalne obciążenie 50kg.
Głębokość: 99 mm, wysokość: 597 mm, szerokość: 480 mm.
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1-70-324

1-70-349

DWST1-75694Wózek do skrzyń TOUGHSYSTEM™

Metalowy wózek do przewożenia również ciężkich ładunków.
Regulowana wysokość i składane uchwyty pozwalają na dogodną konfigurację. 
Maksymalne obciążenie jednej pary uchwytów do 60 kg.
Centralny mechanizm blokujący mocuje jednocześnie wszystkie skrzynie do 
ramy wózka.
Dolna podstawa pozwala na transportowanie dużych narzędzi.
8-calowe, gumowe koła.
Maksymalne obciążenie składanej platformy do 150 kg.

1-70-362 Wsporniki do mocowania skrzyń.

Zestaw skrzyń TOUGHSYSTEM™ 4 w 1

Profesjonalne skrzynie narzędziowe do przechowywania elektronarzędzi, 
akcesoriów oraz innych materiałów potrzebnych w miejscu pracy.
Wytrzymały stalowy wózek do przewożenia skrzyń narzędziowych 
w dogodnej dla użytkownika konfiguracji
Centralna blokada oraz pyłoszczelne i wodoodporne (wg IP65) skrzynie 
zabezpieczają narzędzia w miejscu pracy
DEWALT THOUGH SYSTEM pozwala  dostosować go do własnych, 
indywidualnych potrzeb. Pozwala szybko dobrać odpowiednie do 
aktualnie wykonywanej pracy narzędzia i dostarczyć je na miejsce pracy.
Trwałość, komfort i pewność, że sprzęt jest bezpiecznie przechowywany 
i łatwo dostępny.
Jedno rozwiązanie, które sprosta trudnym warunkom codziennej pracy 
oraz sprawdzi się przy każdej pogodzie.

System warsztatowy Toughsystem

Ładowność jednego modułu: 200kg
Uniwersalny - idealny dla wszystkich skrzyń Toughsystem
Modułowy - możliwość rozbudowy w miarę potrzeb
Łatwy i szybki samodzielny montaż
Nośność wsporników do 40kg
Głębokość: 740 mm, wysokość: 160 mm, szerokość: 255 mm.
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DWST1-70703 DWST1-71195

DWST1-70705 DWST1-70706

DWST1-70702 DWST1-75774

DWST1-71194 DWST1-70704

DWST1-71228 DWST1-71229

DWST1-71196 DWST1-75799

Skrzynia TSTAK™ II  z pianką, którą można dostosować do przechowywanego kształtu Skrzynia TSTAK™ VI

Duża skrzynia o pojemności 23 l do przechowywania dużych narzędzi 
ręcznych i elektronarzędzi.
Wyposażona w wyjmowaną tackę na szybki dostęp do drobnych narzędzi 
i akcesoriów.
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń.
Zastosowany duży, wygodny , stabilny uchwyt ułatwia przenoszenie.
Mocne i trwałe metalowe zaczepy i zawiasy pozwalają na profesjonalne 
użytkowanie.

System łączenia pozwala na kombinację połączeń skrzyń.
Wyjmowane organizery do przechowywania akcesoriów i innych 
drobnych materiałów (2 duże i 2 małe organizery).
Kulkowe łożyska szuflad pozwalają na pracę w trudnych warunkach.
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń. 
Wszystkie skrzynie można łączyć jedna na drugiej.
Bi-materiałowy uchwyt w górnej części każdej skrzyni zapewnienia łatwy 
i wygodny transport.
Pojemność skrzyni 9,5 l, grubość ścianek 2,8 - 3,0 mm.
Innowacyjna, solidna i wytrzymała konstrukcja.

Skrzynia TSTAK™ III z głęboką szufladą i 6 zamykanymi organizerami

System łączenia pozwala na kombinację połączeń skrzyń.
Dobrze zorganizowane przechowywanie drobnych części i materiałów.
Wyjmowane organizery do przechowywania akcesoriów.
Pojemność skrzyni 8 l, grubość konstrukcji ścianek 2,8 - 3,0 mm.
Bi-materiałowy uchwyt w górnej części każdej skrzyni zapewnienia łatwy 
i wygodny transport.
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń. 
Wszystkie skrzynie można łączyć jedna na drugiej.
Innowacyjna, solidna i wytrzymała konstrukcja.

Skrzynia TSTAK™ IV z 2 szufladami

Pozwalają na dobrą organizację przechowywania elektronarzędzi, 
akcesoriów i innych materiałów.
System łączenia pozwala na kombinację połączeń skrzyń.
Wyjmowane organizery do przechowywania akcesoriów i innych drobnych 
materiałów.
Bi-materiałowy uchwyt w górnej części każdej skrzyni zapewnienia łatwy 
i wygodny transport.
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń. 
Wszystkie skrzynie można łączyć jedna na drugiej.
Pojemność skrzyń 21,5 l, grubość konstrukcji ścianek 2,8 - 3,0 mm.
Kulkowe łożyska szuflad pozwalają na pracę w trudnych wrunkach
Innowacyjna, solidna i wytrzymała konstrukcja.

Zestaw TSTAK™ COMBO skrzynie II+ IV

6,3 l skrzynia z przeźroczystą pokrywą i organizerami do 
przechowywania akcesoriów i innych drobnych materiałów (2 duże i 2 
małe organizery)
Specjalna konstrukcja pokrywy blokuje przed przemieszczaniem 
przechowywane organizery.
Zastosowany duży, wygodny , stabilny uchwyt ułatwia przenoszenie.
Bezbarwna pokrywa zapewnia doskonałą widoczność przechowywanych 
elementów dla szybkiego ich wyszukiwania.
Mocne i trwałe metalowe zaczepy i zawiasy pozwalają na profesjonalne 
użytkowanie.
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń.

Skrzynka TSTAK™ V

Do przechowywania elektronarzędzi z możliwością odpowiedniego 
dopasowania kształu.
Pojemność użytkowa 14 l.
Bi-materiałowy uchwyt w górnej części każdej skrzyni zapewnienia łatwy 
i wygodny transport.
Trwałe zatrzaski boczne zapewniają stabilność połączeń.
Innowacyjna, solidna i wytrzymała konstrukcja.
Wszystkie skrzynie można łączyć jedna na drugiej (również z dowolnymi 
pozostałymi skrzyniami TSTAK).

Skrzynia TSTAK™ I z pianką, którą można dostosować do przechowywanego kształtu.

Platforma wyposażona w kółka skrętne 360° z hamulcem blokującym 
dla maksymalnej zwrotności.
Możliwość intensywnego użytkowania dzięki możliwości obciążenia do 
100 kg.
Możliwość szybkiego i łatwego zamontowania na podstawie dowolnych 
skrzyń TSTAK™.
Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia przechowywanie.

Platforma do skrzyń TSTAK™

Konstrukcja wózka umożliwia transport elementów budowlanych. 
Po złożeniu zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
Obrotowe koła zapewniają łatwe manewrowanie.
Szerokość 490 mm.
Wysokość 700 mm.
Długość 285 mm.

Wózek transportowy TSTAK™

System łączenia pozwala na kombinację połączeń skrzyń.
Dopasowane wkładki z pianki do dowolnego elektronarzędzia zapewniają 
dobrą ochronę i zapobiegają przemieszczaniu się w skrzyni.
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń.
Głębokość: 176 mm, wysokość: 331 mm, szerokość: 440 mm.

Wszystkie skrzynie można łączyć jedna do drugiej.
Płaski kształt skrzyni.
Bi-materiałowy uchwyt w górnej części skrzyni zapewnia łatwy i wygodny 
transport.
Innowacyjna, solidna i wytrzymała konstrukcja.
Pojemność skrzyni 13.5l, grubość ścianek 2.8-3.0mm.

Głęboka skrzynia TSTAK  z długim uchwytem

Górny organizer umożliwiający przechowywanie drobnych elementów.
Długi metalowy uchwyt ułatwiający transport.
Idealna do przechowywania dużych i nieporęcznych przedmiotów.
Długość: 442 mm, wysokość: 323 mm, szerokość: 338 mm.

Skrzynia TSTAK

Ergonomiczny składany uchwyt ułatwia przenoszenie i 
przechowywanie.
Specjalne zaczepy pozwalają na modułowe, stabilne łączenie skrzyń
Duże otwarte wnętrze.
Możliwość pionowego przechowywania narzędzi.
Długość: 440 mm, wysokość: 275 mm, szerokość: 320 mm.

Mobilny moduł skrzyń TSTAK

Teleskopowy metalowo-plastikowy uchwyt umożliwia łatwe 
przenoszenie.
Trwałe 7” koła zapewniają doskonałą mobilność.
Duża pojemność, maksymalna poręczność i łatwość organizacji.
Długość: 512 mm, wysokość: 1000 mm, szerokość: 435 mm.
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DWST1-73598 DWST1-75676

DWST1-79210

1-79-208

1-79-211

1-79-209

Metalowy "jednodotykowy zatrzask" pozwala na szybki dostęp.
Wodoodporność IP43.
Duża ładowność.
Maksymalna poręczność i łatwość organizacji.
Duże 7 calowe koła dla łatwości użytkowania.
Rowek w kształcie V.
Teleskopowy uchwyt metalowy powlekany dla łatwego manewrowania.
3-pozycyjne poziomy organizacji małych partii, w środku lub na zewnątrz 
na przedłużonym uchwycie.
Szerokość x głębokość x wysokość:  630 x 400 x 420 mm.

Mała skrzynia narzędziowa

Maksymalna organizacja - wewnętrzne przegrody i zewnętrzne kieszenie 
pomagają utrzymać porządek.
Trwałe kieszenie wewnętrzne na elektronarzędzia, akumulatory 
i ładowarki.
Wygodne przegródki i szlufki zapewniają wygodne przechowywanie 
narzędzi.
Trwałe, wzmocnione dno z wkładką polipropylenową umożliwia 
umieszczanie na mokrych czy wilgotnych powierzchniach.

Torba narzędziowa otwarta

Duża pojemność pozwala zgromadzić wiele narzędzi w jednym 
miejscu.
Wewnętrzne przegrody i kieszenie zewnętrzne pomagają utrzymać 
narzędzia w ładzie i porządku.
Wkładka wewnętrzna pozwala na szybkie magazynowanie i 
pobieranie narzędzi.
Ergonomiczny uchwyt zapewnia wyjątkowy komfort podczas 
przenoszenia.
Wewnętrzna wyściółka boczna chroni narzędzia przed obijaniem 
podczas transportu.
Wzmocnione dno z wkładką polipropylenową umożliwia umieszczanie 
torby na mokrych, czy wilgotnych powierzchniach.

Sztywna torba narzędziowa z zamknięciem

Zamknięcie szczękowe daje łatwy dostęp do narzędzi 
i elektronarzędzi.
Kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne pozwalają zachować 
maksymalny porządek.
Ergonomiczny uchwyt - dla dodatkowego komfortu podczas 
przenoszenia.
Wodoodporna tkanina zabezpiecza przed wilgocią lub wodą - 
nawet podczas silnego deszczu.
Zamykane przednie kieszenie do bezpiecznego przechowywania 
małych części lub przedmiotów osobistych.

Torba narzędziowa DEWALT z zamknięciem szczękowym

Metalowe kobyłki/stojak (2 szt.)

Torba na kółkach

Kompatybilne z zaciskami.
Rowek typu V - umożliwia unieruchomienie i obrabianie 
listw i rur.
Elastyczne uchwyty umożliwiające łatwe przenoszenie i 
rozkładanie.
Zatrzaski blokujące.
Metalowa rama i nogi gwarantują solidną i wytrzymałą 
konstrukcję.
Gumowe podkładki zapewniają stabilizację podczas cięcia.
Możliwość stworzenia dużego stołu roboczego.
Maksymalne obciążenie 900kg
Masa 11.3kg.
Głębokość: 120 mm, wysokość: 1117 mm, szerokość: 135 mm.

Ergonomiczne rączki, pasek na ramię oraz teleskopowa rączka zapewniają 
komfort podczas przenoszenia ciężkich ładunków.
Specjalna kieszeń na zestawy wierteł.
Duża pojemność torby, która pomieści wiele elektronarzędzi, narzędzi 
ręcznych i akcesoriów.
Wytrzymała, teleskopowa rączka zapewnia przenoszenie cieżkich 
ładunków.
Wewnętrzna wyjmowana przegroda.
Wewnętrzna kabura na wiertła.
Koła zapewniające mobilność.
Górne otwarcie dla łatwego dostępu
Głębokość: 318 mm, wysokość: 699 mm, szerokość: 305 mm.
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DWST1-75651 DWST1-75661

DWST1-75551DWST1-75650

DWST1-75652 DWST1-75552

DWST1-75662

DWST1-75653

Pas na narzędzia

Mocny i usztywniony skórzany pas z oddychającą 
siatką zapewniającą komfort podczas pracy.

Wytrzymały skórzany pas

Szerokość 58 mm.
Długość 140 cm.
2-otworowa sprzączka paska zapewnia przyczepność pasa i 
bezpieczeństwo użytkowania.

Wielofunkcyjna sakwa narzędziowaSakwa na gwoździe, wkręty i kołki

Wyposażenie: 

kieszenie i zaczepy zapewniające doskonałą organizację narzędzi,
duża, zapinana kieszeń,
miejsce do bezpiecznego przechowywania piły do wycinania otworów,
metalowy klips.

Wyposażenie: 
kieszenie (przystosowane do pojemników DEWALT),
zaczepy zapewniające doskonałą organizację narzędzi,
specjalny uchwyt na młotek.

Kieszeń na młotek i gwoździe

Doskonałe rozwiązanie do przechowywania narzędzi i małych części, 
dzięki licznym kieszeniom, szlufkom i przegródkom.
Wyposażenie: 
mocne metalowe zaczepy na młotek, 
duża zamykana kieszeń
bezpieczne zaczepy.

Wielofunkcyjny pas monterski

Doskonały system osobistego przechowywania narzędzi składający się 
z wielofunkcyjnego etui, stalowych wieszaków, kabury i uchwytu na 
młotek.
Umożliwia odpowiednie dostosowanie do potrzeb użytkowników.

Nierdzewny zaczep na młotek

Pasuje do większości młotków.
Mocny i wytrzymały materiał.

Kieszeń na wiertarkę

Pasuje do każdego paska na narzędzia DEWALT.
Wyposażenie: 
skórzane kieszenie na bity i wiertła.
pasek ze sprzączką zabezpieczający wiertarkę.
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