


     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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DWE4057 DWE4157

   DWE4203      DWE4207/DWE4207K

     DWE4217/ DWE4217KT DWE4227

DWE4233

DWE4257/DWE4257KT* DWE4257KT

DWE4237/ DWE4237K

Szlifierka kątowa 125 mm, 800 W

Moc pobierana 800 W 
Prędkość bez obciążenia 11800 obr/min 
Maks. średnica tarczy 125 mm 
Gwint wrzeciona M14 
Masa 1,8 kg 

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

Szlifierka kątowa 125 mm, 900 W

Moc pobierana 900 W 
Prędkość bez obciążenia 11800 obr/min 
Maks. średnica tarczy 125 mm 
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2,05 kg 

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

Szlifierka kątowa z włącznikiem łopatkowym 125 mm, 1010 W

Wyposażenie standardowe: osłona tarczy 125 mm, wewnętrzny 
i zewnętrzny kołnierz ściernic, klucz, wielopozycyjna antywibracyjna 
rękojeść boczna.

Moc pobierana 1010 W
Prędkość bez obciążenia 11000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14
Masa 2,2 kg

Szlifierka kątowa 125 mm, 1010 W

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

Moc pobierana 1010 W
Prędkość bez obciążenia 11000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14
Masa 2,2 kg

*  Wersja K  dostępna z mocnym kufrem transportowym.

Szlifierka kątowa 125 mm, 1200 W

Wyposażenie standardowe:  beznarzędziowo ustawiana osłona, 
wielopozycyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz 
ściernic, klucz.

Moc pobierana 1200 W
Prędkość bez obciążenia 11000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14
Masa 2,2 kg

*   Wersja KT dostępna  z uchwytem pałąkowym i osłoną do szlifowania 
powierzchni oraz mocnym kufrem transportowym TSTAK.

Szlifierka kątowa 125 mm, 1200 W

Moc pobierana 1200 W 
Prędkość bez obciążenia 11000 obr/min 
Maks. średnica tarczy 125 mm 
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2,2 kg 

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

Szlifierka kątowa z włącznikiem łopatkowym 125 mm, 1400 W

Moc pobierana 1400 W
Prędkość bez obciążenia 11500 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2,2 kg

Wyposażenie standardowe: osłona tarczy 125 mm, wewnętrzny i zewnętrzny 
kołnierz ściernic, klucz, wielopozycyjna antywibracyjna rękojeść boczna.

Szlifierka kątowa z włącznikiem suwakowym 125 mm, 1400W

Moc pobierana 1400 W 
Prędkość bez obciążenia 11500 obr/min 
Maks. średnica tarczy 125 mm 
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2,2 kg 

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

*  Wersja K  dostępna z mocnym kufrem transportowym.

Szlifierka kątowa 125 mm o zmiennej prędkości, 1500 W Zestaw do szlifowania betonu ze szlifierką kątową 125mm 
o zmiennej prędkości, 1500W 

Moc pobierana 1500 W
Prędkość bez obciążenia 2800 - 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.6 kg

Moc pobierana 1500 W
Prędkość bez obciążenia 2800 - 10000 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.6 kg

Wyposażenie standardowe: osłona tarczy DWE46150, 125mm 
tarcza diamentowa, beznarzędziowa osłona tarczy, wielopozycyjna 
boczna rękojeść antywibracyjna , wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze 
ściernic, klucz, kufer TSTAK.

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

* Wersja KT dostępna z osłoną tarczy DWE46150, 125 mm tarczą  
  diamentową, beznarzędziową osłoną tarczy, kufrem TSTAK.
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DWE4277

DWE4238

     DWE46105

DWE46150

     DW840

DWE4557      DWE4597

DWE490 DWE492/ DWE492K*/ DWE492S**

DWE46170

DWE494      DWE4559

Szlifierka kątowa 125mm, 1500 W

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

Moc pobierana 1500 W
Prędkość bez obciążenia 2800-10500 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.6 kg

Osłona do szlifowania powierzchniowego do szlifierek kątowych 115 i 125 mm

Umożliwia odsysanie szkodliwego pyłu podczas szlifowania 
powierzchniowego.
Przyłączana bezpośrednio do szlifierek kątowych DEWALT 115 i 125 mm 
za pomocą zacisku beznarzędziowego na kołnierz szlifierki.
Umożliwia szlifowanie do rogów i aż do krawędzi dzięki uchylnej części 
przedniej osłony.
Przystosowana do szybkiego podłączenia odsysania pyłów złączem typu 
AIRLOCK.

Szlifierka kątowa 180 mm, 1800 W

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

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

Moc pobierana 1800 W
Moc użyteczna 1180 W
Prędkość bez obciążenia 8000 obr/min
Maks. średnica tarczy 180 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 4,0 kg

Szlifierka kątowa 180 mm, 2400 W

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona, 
antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz 
mocujący tarcze, klucz.

Moc pobierana 2400 W
Prędkość bez obciążenia 8500 obr/min
Maks. średnica tarczy 180 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 5,5 kg

Szlifierka kątowa 180 mm, 2600 W

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

Moc pobierana 2600 W
Prędkość bez obciążenia 8500 obr/min
Maks. średnica tarczy 180 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 5,6 kg

Szlifierka kątowa 230 mm, 2000 W

Moc pobierana 2000 W 
Prędkość bez obciążenia 6600 obr/min 
Maks. średnica tarczy 230 mm 
Gwint wrzeciona M14 
Masa 5,2 kg 

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

Szlifierka kątowa 230 mm, 2200 W

Moc pobierana 2200 W 
Prędkość bez obciążenia 6600 obr/min 
Maks. średnica tarczy 230 mm 
Gwint wrzeciona M14 
Masa 5,2 kg 

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

*  Wersja K  dostępna z mocnym kufrem transportowym.

** Wersja S wyposażona w system łagodnego rozruchu.

Osłona 180 mm do szlifowania powierzchniowego

Umożliwia odsysanie szkodliwego pyłu podczas szlifowania powierzch-
niowego.
Ruchoma przednia część umożliwia bezpośredni dostęp do narożników 
i krawędzi.
Montaż bezpośrednio do szlifierek kątowych 180 mm za pomocą zacisku 
beznarzędziowego.
System montażu AIRLOCK pozwala szybko połączyć z wężem odkurzacza.

Szlifierka kątowa z łagodnym rozruchem 230 mm, 2200 W

Moc pobierana 2200 W 
Prędkość bez obciążenia 6600 obr/min 
Maks. średnica tarczy 230 mm 
Gwint wrzeciona M14 
Masa 5,2 kg 

Wyposażenie standardowe:  osłona tarczy, rękojeść boczna, 
wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz mocujący tarcze, klucz.

Szlifierka kątowa 230 mm, 2400 W

Wyposażenie standardowe: beznarzędziowo ustawiana osłona 
tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, wewnętrzny i zewnętrzny 
kołnierz mocujący tarcze, klucz do tarcz.

Moc pobierana 2400 W
Prędkość bez obciążenia 6500 obr/min
Maks. średnica tarczy 230 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 5,7 kg

Szlifierka kątowa 150 mm, 1400 W

Moc pobierana 1400 W
Prędkość bez obciążenia 9000 obr/min
Maks. średnica tarczy 150 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.6 kg

Zestaw do rowkowania zaprawy murarskiej ze szlifierką kątową 125 mm, 1400 W

Wyposażenie standardowe: podwójna tarcza diamentowa 
125 mm do zaprawy murarskiej, wielopozycyjna rękojeść boczna, 
wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz tarcz, klucz, adapter typu Airlock.

Moc pobierana 1400 W
Prędkość bez obciążenia 9300 obr/min
Maks. średnica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 
Masa 2.6 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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     D26500/D26500K     DW680/ DW680K*

DWE6411

     D26422      D26430

     D26420/ D26421*

DWE6423

     DWE315

     D26410

DWP352VS

Strug o głębokości skrawania 4 mm

Wyposażenie standardowe: dwustronne noże z węglikami 
spiekanymi, prowadnica równoległa, prowadnica do wcięć, końcówka 
do odsysania pyłu, lewy lub prawy wyrzutnik wiórów.

Moc pobierana 1050 W
Moc użyteczna 620 W
Prędkość bez obciążenia 13500 obr/min
Maks. głęb. strugania 4 mm
Głębokość wręgu 25 mm
Szerokość strugania 82 mm
Długość stopy 320 mm
Średnica walca 64 mm
Masa 4,0 kg

*  Wersja K  dostępna z mocnym kufrem transportowym.

Strug o głębokości skrawania 2,5 mm

Wyposażenie standardowe: dwustronne noże z węglikami 
spiekanymi, prowadnica równoległa, adapter do odsysania pyłu.

Moc pobierana 600 W
Moc użyteczna 350 W
Prędkość bez obciążenia 15000 obr/min
Maks. głęb. strugania 2,5 mm
Głębokość wręgu 12 mm
Szerokość strugania 82 mm
Długość stopy 290 mm
Średnica walca 54 mm
Masa 3,2 kg

Szlifierka oscylacyjna 230 W

Moc pobierana 230 W 
Liczba ruchów okrężnych na minutę 14000 obr/min 
Wielkość ruchu okrężnego 1,6 mm
Rozmiar papieru 140 x 115 mm 
Wielkość stopy 108 x 115 mm
Masa 1,28 kg 

Wyposażenie standardowe: worek na pył z wbudowanym 
adapterem próżniowym.

Szlifierka oscylacyjna 350 W z elektroniką

Wyposażenie standardowe: tekstylny i papierowy worek na pył 

z wbudowanym adapterem do wysysania pyłu i podstawa 
wspierająca, nylonowa nakładka do szlifowania z mocowaniem ”na 
rzep”.

Moc pobierana 350 W
Moc użyteczna 190 W
Prędkość obrotowa 12000-22000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych na minutę 24000-44000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 2,5 mm
Rozmiar papieru 93 x 230 mm
Wielkość stopy 92 x 190 mm
Masa 2,6 kg

Szlifierka oscylacyjna 350W z elektroniką

Wyposażenie standardowe: tekstylny i papierowy worek na pył 
z wbudowanym adapterem odsysania pyłu i podstawą wspierającą, 
nylonowa nakładka do szlifowania z mocowaniem ”na rzep”.

Moc pobierana 350 W
Moc użyteczna 190 W
Prędkość obrotowa 12000 - 22000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych na minutę. 24000 - 44000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 2,5 mm
Rozmiar papieru 113x280 mm
Wielkość stopy 112x236 mm
Masa 2,8 kg

* Wersja D26421 dostępna bez elektroniki (22000 obr./min.).

     D26430*Szlifierka oscylacyjna do drobnych elementów 300 W

Wyposażenie standardowe: wkład na pył.

Moc pobierana 300 W
Moc użyteczna 130 W
Prędkość obrotowa 14000 - 22000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych na minutę 28000 - 44000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 1,8 mm
Rozmiar papieru 93 x 93 x 93 mm
Wielkość stopy 93 x 93 x 93 mm
Masa 1,3 kg

* Wersja D26423 dostępna bez elektroniki (22000 obr/min).

*  Wersja K  dostępna z mocnym kufrem 
transportowym.

Szlifierka mimośrodowa 125 mm, z górnym chwytem

Wyposażenie standardowe: tekstylny worek na pył z wbudowanym 
przyłączem wyciągu.

Moc pobierana 280 W
Moc użyteczna 120 W
Liczba ruchów okrężnych na minutę 8000 - 12000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 2,6 mm
Rozmiar papieru 125 mm
Masa 1,28 kg

Narzędzie oscylacyjne sieciowe Multi Tool

Wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia drewna z gwoździami, sztywny skrobak oscylacyjny, stopa 
oscylacyjna do szlifowania, arkusze ścierne (25 szt. różnej gradacji), uniwersalny adapter, klucz imbusowy 5 mm.

Moc użyteczna 300 W
Prędkość 0 - 22,000 osc/min
Masa 1,475 kg
Typ włącznika Spustowy 
Beznarzędziowe mocowanie akcesoriów tak 
Adapter do mocowania akcesoriów Bosch tak 
Włącznik z funkcją blokowania tak 
Walizka transportowa nie 

* Wersja KT wyposażona jest w 37-częściowy zestaw akcesoriów i 
mocny kufer transportowy TSTAK.

Szlifierka mimośrodowa 150 mm

Wyposażenie standardowe: tekstylny i papierowy worek na pył 

z wbudowanym adapterem do odsysania, podstawka podpierająca.

Moc pobierana 400 W
Moc użyteczna 250 W
Prędkość obrotowa 4000 - 10000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych na minutę 8000 - 20000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 3,0 i 6,0 mm
Rozmiar papieru 150 mm
Masa 2,7 kg

Szlifierka taśmowa 75 x 533 mm

Moc pobierana 1010 W 
Moc użyteczna 360 W
Prędkość przesuwu taśmy 270 - 440 m/min 
Rozmiar taśmy 75 x 533 mm 
Powierzchnia szlifowania 75 x 140 mm  
Masa 5,5 kg 

Wyposażenie standardowe: worek na pył.
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     DW721KN/ DW722KN*      DW728KN/ DW729KN*

DW738/ DW739*      DW733

     D27300      DW753

     DW754      DW755

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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