


     DWV900L      DWV901L / DWV901LT*

     DWV902L      DWV902M / DWV902MT*

DWH050K      DWH051K

DWV9220

DWV9210

DWV9350

     DWH052K

Odkurzacz przemyslowy 30 l - Klasa L

Wyposażenie standardowe: wąż ssący 2 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, papierowy worek na pył.

Akcesoria sprzedawane oddzielnie  
DWV9401 worki papierowe,  
DWV9402 worki płócienne,  
DWV9340 filtr

Moc pobierana 1400 W

Maks. przepływ powietrza 4080 l/min

Objętość 30 l

Poj. zbiornika na mokro i na sucho 17,5 l

Masa 9,5 kg

Znamionowa moc wyjściowa: Europa 2200 W

Odkurzacz przemysłowy 30l - Klasa L

Wyposażenie standardowe: wąż ssący 4 m x 32 mm, adapter 
AirLock 35 mm, papierowy worek na pył.

Moc pobierana 1400 W

Maks. przepływ powietrza 4080 l/min

Objętość 30 l

Poj. zbiornika na mokro i na sucho 17,5 l

Masa 9,5 kg

Znamionowa moc wyjściowa: Europa 2200 W

Automatyczne otrzepywanie filtra TAK

*  Wersja DWV901LT dostępna z zaczepem do mocowania skrzyń TSTAK.

DWV901LT

Odkurzacz przemysłowy 38 l klasy L

Wyposażenie standardowe: wąż ssący 4 m x 32 mm, adapter 
AirLock 35 mm, stopniowy, gumowy adapter AirLock, papierowy 
worek na pył.

Akcesoria sprzedawane oddzielnie   
DWV9401 worki papierowe,  
DWV9402 worki płócienne,  
DWV9340 filtr 

Moc pobierana 1400 W

Znamionowa moc wyjściowa 2200 W

Maks. przepływ powietrza 4080 l/min

Objętość 38 l

Poj. zbiornika na mokro i na sucho 18,4 l

Automatyczne otrzepywanie filtra TAK

Masa 15 kg

Odkurzacz przemysłowy 38 l klasy M

Wyposażenie standardowe: wąż ssący 4 m x 32 mm, adapter 
AirLock 35 mm, gumowy, stopniowy adapter AirLock, papierowy worek 
na pył.
Akcesoria sprzedawane oddzielnie  
DWV9401 worki papierowe,  
DWV9402 worki płócienne,  
DWV9340 filtr

Moc pobierana 1400 W

Znamionowa moc wyjściowa: Europa 2200 W

Maks. przepływ powietrza 4080 l/min

Objętość 38 l

Poj. zbiornika na mokro i na sucho 18,4 l

Automatyczne otrzepywanie filtra TAK

Masa 15 kg

*  Wersja DWV902MT dostępna z zaczepem do mocowania skrzyń TSTAK.

System do odsysania podczas wiercenia i do czyszczenia otworów

Wyposażenie standardowe: mocny kufer transportowy, 

2 wymieniane głowice do wiercenia, 2 końcówki do czyszczenia wywierconych otworów.

Idealny do bezpyłowego wiercenia otworów o średnicy do  52 mm 
i nieograniczonej głębokości.

System do stosowania ze wszystkimi profesjonalnymi adapterami do 
odsysania pyłu.

Wytrzymała gumowa uszczelka pozwala na umocowanie urządzenia na 
większości betonowych powierzchni.

Wymienne końcówki do stosowania podczas wiercenia optymalizują proces 
odprowadzania pyłu.

System do odprowadzania pyłu podczas kucia

Do stosowania ze wszystkimi młotami DEWALT SDS-Max oraz na 

sześciokąt 19 mm.

Możliwość stosowania z dłutami płaskimi, szpicakami oraz akcesoriami do 
burzenia DEWALT oraz do stosowania z każdym profesjonalnym adapterem 
do odsysania pyłu.

Beznarzędziowe podłączenie systemu oraz szybkie odłączanie.

3 różnej długości elastyczne końcówki dla optymalnego odprowadzania pyłu.

Wyposażenie standardowe: mocny kufer transportowy, 3 
wymienne końcówki, 2 adaptery do uchwytów.

System do odsysania pyłu podczas prac wyburzeniowych

System złączek do odpylania przy pracach w drewnie Zestaw do czyszczenia podłóg

Do stosowania ze wszystkimi młotami wyburzającymi 
DEWALT.

Możliwość stosowania z dłutami płaskimi, szpicakami oraz 
akcesoriami do burzenia DEWALT o średnicy do 32 mm, 
do stosowania z każdym profesjonalnym adapterem do 
odsysania pyłu.

Beznarzędziowe podłączenie systemu oraz szybkie 
odłączanie.

Odporna na uderzenia końcówka do odsysania pyłu oraz 
elastyczny wąż zapewniają maksymalną wytrzymałość oraz 
wydłużają żywotność.

Wyposażenie standardowe: mocny kufer transportowy

Blokada Twist lock pozwala użytkownikowi na szybkie przełączanie węża 
między narzędziami.

Możliwość obracania węża w złączce o 360° zapobiega jego skręcaniu.

Złącza kompatybilne z narzędziami DEWALT.

Blokada Twist Lock pozwala użytkownikowi na szybkie 
przełączanie węża między narzędziami zapewniając stabilne 
i szczelne połączenie.

Możliwość obracania węża w złączce o 360° zapobiega jego 
skręcaniu.

System złączek do odpylania przy pracach w betonie

Zestaw do odkurzaczy 
przemysłowych DEWALT, 
kompatybilny z AirLock.

Do stosowania z: DWV902/
DWV901/DWV900.
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