


     DWE396      DWE397

     DWE398      DWE399

DWE4056

DWE4156      DWE4120

DWE4204 DWE4206/DWE4206K

DWE4216 DWE4246

DWE4016

Pilarka Alligator® 295 mm

Wyposażenie standardowe: brzeszczoty z węglikami do bloczków 
(Poroton/Porotherm) klasy 12, sześciokątny klucz trzpieniowy.

Moc pobierana 1600 W
Moc użyteczna 840 W
Częstość suwów bez obciążenia 3000 suwów/min
Długość skoku 40 mm
Długość ostrza 295 mm
Masa 5,35 kg

Pilarka Alligator® 430 mm

Wyposażenie standardowe: brzeszczoty z węglikami do bloczków 
(Poroton/Porotherm) klasy 12, sześciokątny klucz trzpieniowy.

Moc pobierana 1700 W
Moc użyteczna 900 W
Częstość suwów bez obciążenia 3000 suwów/min
Długość skoku 40 mm
Długość ostrza 430 mm
Masa 5,5 kg

Pilarka Alligator® 430 mm

Wyposażenie standardowe: brzeszczoty z węglikami do bloczków 
(Poroton/Porotherm) klasy 20, sześciokątny klucz trzpieniowy.

Moc pobierana 1700 W
Moc użyteczna 900 W
Częstość suwów bez obciążenia 3000 suwów/min
Długość skoku 40 mm
Długość ostrza 430 mm
Masa 5,5 kg

Pilarka Alligator® 430 mm

Wyposażenie standardowe: brzeszczoty z węglikami spiekanymi 
do cięcia bloczków z betonu komórkowego (gazobeton), sześciokątny 
klucz trzpieniowy.

Moc pobierana 1700 W
Moc użyteczna 900 W
Częstość suwów bez obciążenia 3000 suwów/min
Długość skoku 40 mm
Długość ostrza 430 mm
Masa 5,5 kg

Szlifierka kątowa 115 mm, 800 W

Moc pobierana 800 W 
Prędkość bez obciążenia 11800 obr/min 
Maks. średnica tarczy 115 mm 
Gwint wrzeciona M14 
Masa 1,8 kg 

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona tarczy, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz 
ściernic, klucz.

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona tarczy, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz 
ściernic, klucz.

Szlifierka kątowa 115 mm, 900 W

Moc pobierana 900 W 
Prędkość bez obciążenia 11800 obr/min 
Maks. średnica tarczy 115 mm 
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2,0 kg 

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona tarczy, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz 
ściernic, klucz.

Szlifierka kątowa 115 mm, 900 W

Wyposażenie standardowe: osłona tarczy 115 mm, wewnętrzny 
i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz, wielopozycyjna rękojeść boczna.

Moc pobierana 900 W
Prędkość bez obciążenia 11800 obr/min
Maks. średnica tarczy 115 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2,05 kg

Szlifierka kątowa 115 mm, 1010 W

Moc pobierana 1010 W 
Prędkość bez obciążenia 11000 obr/min 
Maks. średnica tarczy 115 mm 
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2,1 kg 

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona tarczy, wielopozy-
cyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz.

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona, 
wielopozycyjna, boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny i 
zewnętrzny kołnierz tarczy, klucz.

Moc pobierana 1010 W
Prędkość bez obciążenia 11000 obr/min
Maks. średnica tarczy 115 mm
Gwint wrzeciona M14
Masa 2,1 kg

Szlifierka kątowa 115 mm, 1010W

*  Wersja K  dostępna z mocnym kufrem transportowym.

Szlifierka kątowa 115 mm, 1200 W

Wyposażenie standardowe: osłona tarczy, wielopozycyjna boczna 
rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic, 
klucz.

Moc pobierana 1200 W
Prędkość bez obciążenia 11000 obr/min
Maks. średnica tarczy 115 mm
Gwint wrzeciona M14
Masa 2,2 kg

Szlifierka kątowa 115 mm, 730 W

Moc pobierana 730 W
Prędkość bez obciążenia 11000 obr/min
Maks. średnica tarczy 115 mm
Gwint wrzeciona M14
Masa 1,8 kg

Szlifierka kątowa 115 mm o zmiennej prędkości, 1200 W

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona,
wielopozycyjna, boczna rękojeść antywibracyjna, wewnętrzny  
i zewnętrzny kołnierz tarczy, klucz.

Moc pobierana 1200 W
Prędkość bez obciążenia 2800 - 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 115 mm
Gwint wrzeciona M14
Masa 2.3 kg
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     DW882

     DWE4579/ DWE4579R* DWE4599

     DWE4884

     D28710      D28715

     DW872

     DWP849X

Szlifierka prosta 150 mm, 1800 W

Wyposażenie standardowe: osłona ochronna, wewnętrzny i 
zewnętrzny kołnierz mocujący tarczę, tarcza ścierna 150 mm, klucz.

Moc pobierana 1800 W
Moc użyteczna 1200 W
Prędkość bez obciążenia 5600 obr/min
Maks. średnica tarczy 150 mm
Gwint wrzeciona M16 
Masa 6,7 kg

Szlifierka kątowa 230 mm, 2600 W

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona ochronna, 
antywibracyjna rękojeść  boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz 
mocujący tarcze, klucz do tarcz.

*  Wersja R z beznarzędziowym mocowaniem tarczy.

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowa osłona ochronna, 
antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz 
mocujący tarcze, klucz do tarcz.

Szlifierka kątowa 230 mm, 2600 W

Szlifierka prosta 6 mm, 450 W

Wyposażenie standardowe: tulejka szybkozaciskowa 6 mm, 2 
klucze.

Moc pobierana 450 W
Predkość bez obciążenia 25000 obr/min
Rozmiar tulei zaciskowej 6 mm
Masa 1,6 kg

Przecinarka ściernicowa 355 mm, 2200 W

Wyposażenie standardowe: klucz sześciokątny.

Przecinarka ściernicowa z łagodnym rozruchem 355 mm, 2200 W

Wyposażenie standardowe: tarcza do cięcia metalu, sześciokątny 
klucz trzpieniowy, beznarzędziowy montaż tarczy.

Pilarka do metalu z piłą z węglikami spiekanymi 355 mm, 2200 W

Wyposażenie standardowe: tarcza 355 mm z węglikami 
spiekanymi do metalu, sześciokątny klucz trzpieniowy, zacisk.

Polerka 180 mm z elektroniką

Wyposażenie standardowe: talerz 180 mm z chwytem na rzep, nakładka 
polerska 180 mm z wełny, regulowana rękojeść zamknięta, tradycyjna rękojeść boczna.

Moc pobierana 2600 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Maks. średnica tarczy 230 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 5,9 kg

Moc pobierana 2600 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Maks. średnica tarczy 230 mm
Gwint wrzeciona M14
Masa 6,2 kg

Moc pobierana 2200 W
Moc użyteczna 1350 W
Prędkość bez obciążenia 1300 obr/min
Średnica koła 355 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil kwadratowy) 100x100 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil prostokątny) 75x130 mm
Zakres cięcia przy 90° (kątownik) 92x92 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil okrągły) 130 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil kwadratowy) 79x79 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil prostokątny) 79x123 mm
Zakres cięcia przy 45° (kątownik) 56x56 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil okrągły) 79 mm
Masa 22,5 kg

Moc pobierana 1250 W
Prędkość bez obciążenia 0-600/3500 obr/min
Maks. średnica tarczy 150 /180/230 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 3,0 kg

Moc pobierana 2200 W
Moc użyteczna 1350 W
Prędkość bez obciążenia 3800 obr/min
Średnica koła 355 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil kwadratowy) 120 x 120 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil prostokątny) 115 x 130 mm
Zakres cięcia przy 90° (kątownik) 137 x 137 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil okrągły) 130 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil kwadratowy) 107 x 107 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil prostokątny) 115 x 107 mm
Zakres cięcia przy 45° (kątownik) 115 x 115 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil okrągły) 115 mm
Masa 17 kg

Moc pobierana 2200 W
Moc użyteczna 1350 W
Prędkość bez obciążenia 4000 obr/min
Średnica koła 355 x 2,5 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil kwadratowy) 120 x 120 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil prostokątny) 100 x 200 mm
Zakres cięcia przy 90° (kątownik) 140 x 140 mm
Zakres cięcia przy 90° (profil okrągły) 130 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil kwadratowy) 113 x 113 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil prostokątny) 100 x 140 mm
Zakres cięcia przy 45° (kątownik) 120 x 120 mm
Zakres cięcia przy 45° (profil okrągły) 130 mm
Masa 18 kg

z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym,  
redukcją drgań i łagodnym rozruchu

 z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym  
i łagodnym rozruchu
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     DW331KT      DW333KT

     DW341K      DW343K

     DW311K     DW310K

     DWE305PK     DWE357K

D26411 D26414

Wyrzynarka 135 mm z górnym chwytem, 701 W 

Wyposażenie standardowe: nakładka zapobiegająca 
zarysowaniom, wkładka zapobiegająca powstawaniu odprysków 
na krawędzi rzazu, adapter do odsysania pyłu, mocny kufer 
transportowy TSTAK.

Moc pobierana 701 W
Moc użyteczna 445 W
Częstość suwów bez obciążenia 0 - 3100 suwów/min
Długość skoku 26 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. zdolność cięcia w drewnie 130 mm
Zakres cięcia w stali 12 mm
Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych 30 mm
Masa 2,8 kg

Wyrzynarka 135 mm z chwytem za korpus, 701 W

Wyposażenie standardowe: nakładka zapobiegająca 
zarysowaniom, wkładka zapobiegająca odpryskom na krawędzi 
rzazu, adapter do odsysania pyłu, mocny kufer transportowy TSTAK.

Moc pobierana 701 W
Moc użyteczna 445 W
Częstość suwów bez obciążenia 800-3100 suwów/min
Długość skoku 26 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. zdolność cięcia w drewnie 130 mm
Zakres cięcia w stali 12 mm
Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych 30 mm
Masa 2,8 kg

Kompaktowa wyrzynarka 85 mm z górnym chwytem, 550 W

Wyposażenie standardowe: sześciokątny klucz trzpieniowy, nakładka na stopę 
zapobiegająca zarysowaniom, osłona wyciągu pyłu, adapter próżniowy, mocny kufer transportowy.

Moc pobierana 550 W
Moc użyteczna 350 W
Częstość suwów bez obciążenia 0 - 3100 suwów/min
Długość skoku 20 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. zdolność cięcia w drewnie 85 mm
Zakres cięcia w stali 10 mm
Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych 20 mm
Masa 2,0 kg

Kompaktowa wyrzynarka 85 mm z chwytem za korpus,  550 W

Wyposażenie standardowe: sześciokątny klucz trzpieniowy, 
nakładka na stopę zapobiegająca zarysowaniom, adapter odsysający, 
osłona, mocny kufer transportowy.

Moc pobierana 550 W
Moc użyteczna 350 W
Częstość suwów bez obciążenia 650 - 3100 suwów/min
Długość skoku 20 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. zdolność cięcia w drewnie 85 mm
Zakres cięcia w stali 10 mm
Maks. zdolność cięcia w met. nieżelaznych 20 mm
Masa 2,0 kg

Pilarka szablowa z ruchem wahadłowym brzeszczotu 1200 W

Wyposażenie standardowe: mocny kufer transportowy

Moc pobierana 1200 W
Moc użyteczna 630 W
Częstość suwów bez obciążenia 0 - 2600 suwów/min
Długość skoku 28 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie 300 mm
Zakres cięcia (profile stalowe i rury) 130 mm
Zakres cięcia w PCW 160 mm
Masa 4,0 kg

Pilarka szablowa 1200 W

Wyposażenie standardowe: mocny kufer transportowy.

Moc pobierana 1200 W
Moc użyteczna 630 W
Częstość suwów bez obciążenia 0 - 2600 suwów/min
Długość skoku 28 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie 300 mm
Zakres cięcia (profile stalowe i rury) 130 mm
Zakres cięcia w PCW 160 mm
Masa 4,0 kg

Pilarka szablowa 1100 W

Wyposażenie standardowe: mocny kufer transportowy

Moc pobierana 1100 W
Moc użyteczna 525 W
Częstość suwów bez obciążenia 0 - 2800 suwów/min
Długość skoku 29 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie 280 mm
Zakres cięcia (profile stalowe i rury) 100 mm
Zakres cięcia w PCW 130 mm
Masa 3,5 kg

Kompaktowa pilarka szablowa 1050 W

Wyposażenie standardowe: mocny kufer transportowy

Moc pobierana 1050 W
Moc użyteczna 525 W
Częstość suwów bez obciążenia 0-2800 suwów/min
Długość skoku 29 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie 280 mm
Zakres cięcia (profile stalowe i rury) 100 mm
Zakres cięcia w PCW 130 mm
Masa 3,1 kg

Opalarka 1800 W

Wyposażenie standardowe: dysza stożkowa, dysza płaska “rybi 
ogon”.

Moc pobierana 1800 W
Temperatura pracy 50 - 400/50 - 600 °C
Przepływ powietrza 250/450 l/min
Masa 0,80 kg

Opalarka z wyświetlaczem cyfrowym 2000 W

Wyposażenie standardowe: dysza stożkowa, dysza płaska “rybi 
ogon”, metalowy skrobak.

Moc pobierana 2000 W
Temperatura pracy 50 - 600 °C
Przepływ powietrza 650 l/min
Masa 0,85 kg

57



     DWS520KTR

     DWS520KT

     DWE575K      DWE576K

     D23700

     DWE550      DWE560/ DWE560K

DWS5021

DWS5031

DWS5026

DWS5025

DWS5030 DWS5029 DWS5032

DWS5022 DWS5023

Zagłębiarka o głębokości cięcia 55 mm z szyną prowadzącą 1,5 m

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska 48 zębów, mocny 
kufer transportowy TSTAK.

Moc pobierana 1300 W
Moc użyteczna 690 W
Prędkość bez obciążenia 1750 - 4200 obr/min
Średnica piły 165 mm
Średnica otworu piły 20 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 47 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) 55 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) 40 mm
Masa 5,1 kg

Zagłębiarka o głębokości cięcia 55 mm, w walizce

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska 48 zębów, mocny 
kufer transportowy TSTAK.

Moc pobierana 1300 W
Moc użyteczna 690 W
Prędkość bez obciążenia 1750 - 4200 obr/min
Średnica piły 165 mm
Średnica otworu piły 20 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 47 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° 59 mm
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) 55 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) 40 mm
Masa 5,1 kg

DWS5021 Szyna prowadząca 1 m
DWS5022 Szyna prowadząca 1,5 m
DWS5023 Szyna prowadząca 2,6 m
DWS5025 Torba na szyny prowadzące 1 m i 1,5 m DeWALT
DWS5026 Zaciski do stosowania z szynami prowadzącymi DeWALT
DWS5029 Zamienna taśma krańcowa dł. 3,1 m 
DWS5030 Zamienna taśma teflonowa dł. 5 m 
DWS5031 Nakładka na szynę prowadzącą do frezarki
DWS5032 Wymienna taśma antypoślizgowa dł. 3,1 m 

System szyn prowadzących

Pilarka tarczowa o głębokości cięcia do 67 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z 24 zębami do 
precyzyjnego cięcia, prowadnica równoległa, klucz montażowy do 
piły, mocny kufer transportowy, przyłącze do odpylania.

Moc pobierana 1600 W
Moc użyteczna 1000 W
Prędkość bez obciążenia 5200 obr/min
Średnica piły 190 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 57 °
Masa 4,0 kg

Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 61 mm do stosowania z szynami prowadzącymi

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska o 24 zębach do 
precyzyjnego cięcia, prowadnica równoległa, klucz montażowy do piły, 
mocny kufer transportowy, przyłącze do odpylania.

Moc pobierana 1600 W
Moc użyteczna 1000 W
Prędkość bez obciążenia 5200 obr/min
Średnica piły 190 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 57 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami) 57 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami) 39 mm
Masa 4,0 kg

Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 86 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska o 24 zębach, prowadnica równoległa, klucz montażowy.

Moc pobierana 1750 W
Moc użyteczna 960 W
Prędkość bez obciążenia 4700 obr/min
Średnica piły 235 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 45 °
Masa 8,2 kg

Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 55 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z 24 zębami, 
prowadnica równoległa, przyłącze do odpylania, klucz montażowy.

Moc pobierana 1200 W
Moc użyteczna 750 W
Prędkość bez obciążenia 5500 obr/min
Średnica piły 165 mm
Średnica otworu piły 20 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 48 °
Masa 3,6 kg

Pilarka tarczowa o głębokości cięcia 65 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z 24 zębami, 
prowadnica równoległa, klucz montażowy, przyłącze do odpylania.

Moc pobierana 1350 W
Moc użyteczna 850 W
Prędkość bez obciążenia 5500 obr/min
Średnica piły 184 mm
Średnica otworu piły 16 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 48 °
Masa 3,7 kg

*  Wersja K  dostępna z mocnym kufrem transportowym.
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DWS773 DWS774 

DWS771 DWS777

     DW712      DWS778

     DW717XPS      DWS780 

Pilarka ukosowa 216 mm

Moc pobierana 1300 W
Moc użyteczna 1100 W
Prędkość obrotowa piły 4500 obr/min
Średnica piły 216 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 48/48 °
Masa 12,0 kg

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z zębami z węglików 
spiekanych, 2 trzpienie mocujące, klucz montażowy do tarczy, zacisk materiału.

Pilarka ukosowa 216 mm

Moc pobierana 1400 W
Moc użyteczna 1100 W
Prędkość obrotowa piły 4500 obr/min
Średnica piły 216 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 48/48 °
Masa 12,0 kg

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z zębami z węglików spiekanych, 
2 trzpienie mocujące, klucz montażowy do tarczy, zacisk materiału, wskaźnik XPS.

Pilarka ukosowa 216 mm, z elektroniką

Moc pobierana 1600 W
Moc użyteczna 1100 W
Prędkość obrotowa piły 2600-5200 obr/min
Średnica piły 216 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50/50 °
Masa 14 kg

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z zębami z węglików 
spiekanych, klucz montażowy do tarczy, zacisk materiału.

Pilarka ukosowa 216 mm

Moc pobierana 1800 W 
Moc użyteczna 1100 W
Prędkość obrotowa piły 6300 obr/min
Średnica piły 216 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50/50 °
Masa 14 kg

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z zębami z węglików 
spiekanych, klucz montażowy do tarczy, zacisk materiału.

Pilarka ukosowa 216 mm z przesuwną głowicą

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska o 24 zębach, zacisk 
materiału, klucz umieszczony  przy pilarce.

Moc pobierana 1600 W
Moc użyteczna 930 W
Prędkość obrotowa piły 3500 - 4600 obr/min
Średnica piły 216 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 48/-2 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 60/50 °
Masa 19,5 kg

Pilarka ukosowa 250 mm z przesuwną głowicą i diodowym wskaźnikiem linii cięcia XPS

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z zębami z węglika, 
zacisk materiału, klucz montażowy do zmiany tarczy.

Moc pobierana 1850 W
Moc użyteczna 1050 W
Prędkość obrotowa piły 4300 obr/min
Średnica piły 250 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50/50 °
Masa 17,2 kg

Pilarka ukosowa 250 mm  
z przesuwną głowicą i wskaźnikiem linii cięcia XPS

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z zębami z węglików 
spiekanych, klucz montażowy do tarczy,  worek na pył, zacisk 
materiału.

Moc pobierana 1675 W
Moc użyteczna 750 W
Prędkość obrotowa piły 4000 obr/min
Średnica piły 250 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 48/48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50/60 °
Masa 23 kg

Pilarka ukosowa 305 mm z przesuwną głowicą  
i diodowym wskaźnikiem linii cięcia XPS

Wyposażenie standardowe: wysokiej jakości tarcza pilarska z 60 
zębów, klucz do montażu tarczy,  worek na pył, zacisk materiału.

Moc pobierana 1675 W
Moc użyteczna 960 W
Prędkość obrotowa piły 1900 - 3800 obr/min
Średnica piły 305 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 49/49 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 60/50 °
Masa 24,8 kg
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Stołowa pilarka ukosowa 260 mm

Wyposażenie standardowe: piła 260 mm o 24 zębach z 
węglikami spiekanymi, osłona górna z odsysaczem pyłu, klucz 
montażowy, sześciokątny klucz trzpieniowy, popychacz, zacisk 
materiału.

Moc pobierana 1300 W
Moc użyteczna 900 W
Prędkość obrotowa piły 2750 obr/min
Średnica piły 260 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50 °
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) 50 mm
Maks. głęb. cięcia w prawo 175 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo 60 mm
Masa 20,0 kg

Wielofunkcyjna, stołowa pilarka ukosowa 305 mm

Wyposażenie standardowe: wskaźnik świetlny XPS wyznaczający 
bezbłędnie linię cięcia, tarcza pilarska o 60 zębach, popychacz, klucz, 
osłona do cięcia wzdłużnego, osłona stołu, klucz oczkowy, zacisk materiału.

Moc pobierana 1600 W
Moc użyteczna 1030 W
Prędkość obrotowa piły 3300 obr/min
Średnica piły 305 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 48 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50/50 °
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) 51 mm
Zakres cięcia przy 90°/90° 180 x 40 mm
Maks. głęb. cięcia w prawo 200 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo 220 mm
Masa 19,5 kg

Wielofunkcyjna, stołowa pilarka ukosowa 305 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska o 32 zębach, 
popychacz, klucz, osłona do cięcia wzdłużnego, osłona stołu, klucz 
sześciokątny oczkowy, zacisk materiału.

Moc pobierana 1600 W
Moc użyteczna 1370 W
Prędkość obrotowa piły 3650 obr/min
Średnica piły 305 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 60/50 °
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) 51 mm
Zakres cięcia przy 90°/90° 285 × 90 mm
Maks. głęb. cięcia w prawo 200 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo 220 mm
Masa 23,0 kg

Wielofunkcyjna, stołowa pilarka ukosowa 305 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska o 32 zębach, 
popychacz, klucz, osłona do cięcia wzdłużnego, osłona stołu, klucz 
sześciokątny oczkowy.

Moc pobierana 1500 W
Moc użyteczna 1100 W
Prędkość obrotowa piły 3000 obr/min
Średnica piły 305 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 60/50 °
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) 51 mm
Zakres cięcia przy 90°/90° 220 x 90 mm
Maks. głęb. cięcia w prawo 200 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo 220 mm
Masa 26,5 kg

Lekka przenośna pilarka stołowa 250 mm

Wyposażenie standardowe: piła o 24 zębach, prowadnica 
ukosowa, 2 klucze montażowe, prowadnica równoległa, przystawka 
do odsysania pyłu, chwyt do popychania.

Moc pobierana 1850 W
Moc użyteczna 1100 W
Prędkość obrotowa piły 3800 obr/min
Średnica piły 250 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu -3 do 48 °
Maks. głęb. cięcia w prawo 610 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo 315 mm
Wymiary stołu 630 x 570 mm
Masa 22 kg

Stanowisko robocze z kółkami do pilarki stołowej

Duże i wytrzymałe kółka zostały zaprojektowane tak 
aby można było stanowisko transportować po schodach, 
krawężnikach i na budowie.
Składane nogi z szybko zwalnianymi dźwigniami, które 
chowają się pod spód stanowiska w kilka sekund pozwalają 
na szybki i prosty transport.
Lekka aluminiowa konstrukcja ułatwia manewrowanie 
stanowiskiem.
Wytrzymały wspornik pozwala na utrzymanie pozycji 
pionowej stanowiska podczas pracy.

Wyposażenie standardowe: uniwersalne zaciski pozwalające 
na montaż większości pilarek stołowych.

Pilarka uniwersalna odwracalna 250 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska z zębami z węglików 
spiekanych, prowadnica równoległa, popychacz, 4 zdejmowane nogi, 
osłona tarczy, narzędzie montażowe, zacisk materiału.

Moc pobierana 2000 W
Moc użyteczna 1550 W
Prędkość obrotowa piły 2850 obr/min
Średnica piły 250 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 45 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo) 45 / 45 °
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°) 0 - 70 mm
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/45°) 0 - 32 mm
Masa 37 kg

Pilarka stołowa 250mm

Wyposażenie standardowe: piła o 24 zębach, prowadnica 
ukosowa, 2 klucze montażowe, prowadnica równoległa, przystawka 
do odsysania pyłu, chwyt do popychania.

Moc pobierana 2000 W
Moc użyteczna 970 W
Prędkość obrotowa piły 3800 obr/min
Średnica tarczy 250 mm
Średnica otworu tarczy 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu -3 do 48 °
Maks. głęb. cięcia w prawo 825 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo 558 mm
Maks. głęb. cięcia przy 90° 77 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° 57 mm
Wymiary stołu 670x630 mm
Masa 26.6 kg
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Ramieniowa, 1-fazowa pilarka tarczowa 300 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska o 32 zębach, 
narzędzia montażowe, automatyczny powrót wózka do położenia 
spoczynkowego, hamulec tarczy, podstawa - stojak.

Moc pobierana 2000 W
Moc użyteczna 1580 W
Prędkość obrotowa piły 3000 obr/min
Średnica piły 300 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. obwodowa szybkość cięcia 36 m/s
Masa 115 kg

* DW72KN - z silnikiem 3-fazowym.

Ramieniowa, 1-fazowa pilarka tarczowa 350 mm

Wyposażenie standardowe: tarcza pilarska o 32 zębach, 
narzędzia montażowe, automatyczny powrót wózka do położenia 
spoczynkowego, hamulec tarczy, podstawa - stelaż.

Moc pobierana 2200 W
Moc użyteczna 1820 W
Prędkość obrotowa piły 2800 obr/min
Średnica piły 350 mm
Średnica otworu piły 30 mm
Maks. obwodowa szybkość cięcia 53 m/s
Masa 149 kg

* DW729KN - z silnikiem 3-fazowym.

Pilarka taśmowa 155 mm 2-biegowa

Wyposażenie standardowe: brzeszczot, prowadnica równoległa.

Moc pobierana 749 W
Moc użyteczna 550 W
Maks. wysokość cięcia 155 mm
Maks. szerokość cięcia 310 mm
Prędkość cięcia 330/800 m/min
Wymiary stołu 380 x 380 mm
Masa 23,0 kg

* Wersja DW739 posiada płynną regulację prędkości.

Przenośna strugarka grubościowa

Wyposażenie standardowe: pojemnik na pył i adapter, 
sześciokątny klucz trzpieniowy, klucz montażowy, specjalne listwy do 
wymiany noży.

Moc pobierana 1800 W
Moc użyteczna 1000 W
Prędkość bez obciążenia 10000 obr/min
Maks. pojemność 317 mm
Maks. grubość strugania 2 mm
Maks. grubość przedmiotu 152 mm
Posuw 8 m/min
Masa 33,6 kg

Strugarka grubościowa i wyrównująca

Wyposażenie standardowe: noże ze stali HSS, ustawialna prowadnica, sześciokątne klucze 
trzpieniowe, klucz, przyrząd do ustawiania noży, końcówka do odsysania pyłu, popychacz, komplet nóg.

Moc pobierana 2100 W
Moc użyteczna 1600 W
Prędkość bez obciążenia 6200 obr/min
Maks. pojemność 260 mm
Maks. głęb. cięcia 4 mm
Maks. grubość strugania 3 mm
Wielkość stołu struga 1000 x 260 

mm
Wymiary stołu strugarki grubościowej 500 x 250 mm
Maks. grubość przedmiotu 160 mm
Posuw 5 m/min
Masa 53 kg

Szlifierka stołowa 150/40 mm, 415 W

Wyposażenie standardowe: tarcza szlifierska, 2 pasy do 
honowania, akcesoria do mocowania i szlifowania, osłona 
przeciwiskrowa, klucz.

Moc pobierana 415 W
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 2750 obr/min
Średnica koła 150 mm
Szerokość tarczy 25 mm
Średnica otworu [mm] 20 mm
Rozmiar taśmy 577 x 40 mm
Masa 9,3 kg

Szlifierka stołowa dwutarczowa 125 mm, 415 W

Wyposażenie standardowe: tarcza szlifierska, tarcza do 
wygładzania, akcesoria do mocowania i szlifowania, osłona 
przeciwiskrowa, klucz.

Moc pobierana 415 W
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 2750 obr/min
Średnica koła 125 mm
Szerokość tarczy 25 mm
Średnica otworu 20 mm
Masa 9,3 kg

Szlifierka stołowa 125/45 mm, 415 W

Wyposażenie standardowe: tarcza szlifierska, akcesoria do 
mocowania i szlifowania, zbiornik na wodę, osłona przeciwiskrowa, 
klucz.

Moc pobierana 415 W
Moc użyteczna 300 W
Prędkość bez obciążenia 2750 obr/min
Średnica koła 125 mm
Szerokość tarczy 20 mm
Średnica otworu [mm] 20 mm
Rozmiar taśmy 715 x 45 mm
Masa 9,5 kg
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