
D26480  Bandschuurmachines          

 

• Ergonomisch handpalmgreep ontwerp met soft grip maximaliseert het comfort en de controle van de 
gebruiker bij alle toepassingen  

• Compacte vorm en laag gewicht voor een uitstekend gebruiksgemak  
• Krachtige 500 Watt motor voor een continue snelle materiaalafname  
• Dankzij het ontbreken van zijdelings uitstekende machinedelen kan zonder problemen tot tegen een 

kant of een verticaal oppervlak geschuurd worden  
• Stofuitlaat met aansluitmogelijkheid van 22 tot 35mm laat toe een uitgebreide serie stofafzuigers te 

gebruiken  
• De extra handgreep, die afneembaar is, is bijzonder aangewezen voor meer controle bij langdurig 

schuurwerk  
• Stofdichte constructie voor een maximale levensduur  

Specificaties Value 
Opgenomen vermogen 500 Watt 

Afgegeven vermogen 350 Watt 

Schuurbandsnelheid 365 m/min 

Afmeting band 64×356 mm 

Schuuroppervlak 64×80 mm 

Gewicht 2.4 kg 

Lengte 200 mm 

Hoogte 120 mm 

Hand/Arm vibratie NL tbc m/s² 

Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) NL tbc m/s²  

Geluidsdruk  76.5 dB(A) 

Meetonzekerheid K 1 (Geluid) 2.8 dB(A) 

Geluidsvermogen  88 dB(A) 

Meetonzekerheid K 2 (Geluid) 2.8 dB(A) 
 
D26480 Standaard 

• stel schuurbanden  
• stofuitlaat  
• extra handgreep  



DW625E Bovenfrezen         

  

• De elektronische snelheidsregeling zorgt voor een constant uniforme fijne afwerking in alle soorten 
hout, aluminium en kunststof omdat het ingestelde toerental constant blijft onder elke belasting 

• Zachte aanloop om die kleine uitschuiver te voorkomen waarbij de beitel van zijn lijn afwijkt, speciaal 
belangrijk voor een zo krachtige bovenfrees 

• Freesdiepte-instelling met fijnafstelling en freesdiepteschaal met afleesloep voor een makkelijke 
afstelling 

• Precieze tweekolomsgeleiding met grote fosforbronzen bussen, gevat in een hoogkwalitatief 
aluminiumhuis, voor precies en zorgvuldig gecontroleerd invalfreeswerk 

• Grote, comfortabele handgrepen met de schakelaar en de invalvergrendelknop binnen vingerbereik voor 
een uitstekende controle 

• De drietraps revolveraanslag voor de freesdiepte-instelling laat toe groeven met verschillende diepte in 
een keer te maken zonder tijdverslindende insteloperaties 

• Spindelblokkeermechanisme voor een snelle en makkelijke beitelwissel met slechts 1 steeksleutel 
• Stofafzuiging via een op de zool gemonteerd afzuighulpstuk geeft bijna stofvrij freeswerk 
• Heeft een lage en compacte bouwwijze waardoor hij zeer handzaam en stabiel is  

Specificaties Value 
Opgenomen vermogen 2000 Watt 

Afgegeven vermogen 1400 Watt 

Onbelast toerental 8000-20000 tpm 

Freesdiepte tot 80 mm 

Spantangdiameter 6-12.7 mm  

Max. freesdiameter 50 mm 

Gewicht 5.1 kg 

Lengte 290 mm 

Hoogte 295 mm 

Hand/Arm vibratie 3.1 m/s² 

Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) 1.5 m/s²  

Geluidsdruk  93 dB(A) 

Meetonzekerheid K 1 (Geluid) - dB(A) 

Geluidsvermogen  102 dB(A) 

Meetonzekerheid K 2 (Geluid) - dB(A) 
 

DW625E Standaard 

• parallelgeleider met fijnafstelling 
• stofafzuigadapter 
• 30mm geleidingsring 
• 22mm sleutel 
• 12mm spantang 



DC330KB 18 Volt Heavy Duty accu pendeldecoupeerzaag       

  
 Krachtige waaiergekoelde motor met vervangbare koolborstels en variabel toerental zorgt voor een hoge 
zaagsnelheid met tot 3000 zaagbewegingen per minuut 

• Gepatenteerd sleutelvrij zaagbladwisselsysteem is geschikt voor decoupeerzaagbladen met T-schacht 
• De sleutelvrij verstelbare zool met anti-kras opzetzool kan naar beide kanten tot 45° geheld worden 
• Optimale 3-traps pendelzaagslag voor snel en precies zagen 
• Het gepatenteerd anti-vibratie contra-gewicht mechanisme en de rubberen greep zorgen voor soepel 

werken 
• Blaasinrichting houdt de zaaglijn stofvrij 
• Veiligheidsschakelaar 
• Modulaire componentenbouw voor probleemloos onderhoud 
• Met rubber beklede handgreep voor minder vibratie en dus minder vermoeidheid 

Specificaties Value 
Voltage 18.0 Volt 

Accucapaciteit NiMH 2.6 Ah 

Afgegeven vermogen 400 Watt 

Aantal slagen onbelast 0-3000 spm 

Zaagslaglengte 26 mm 

Afschuincapaciteit 45 ° 

Max. zaagcapaciteit (hout) 135 mm 

Max. zaagcapaciteit (metaal) 10 mm 

Gewicht 3.4 kg 

Lengte 285 mm 

Hoogte 213 mm 
 

DC330KB Standaard 

• 1-uurs snellader 
• 2 NiMH 2.6 Ah accu‘s 
• anti-kraszool 
• 4 zaagbladen 
• stevige draagkoffer 



D26430 Driehoekschuurmachine         

 

• Tussen 14.000-22.000 schuurcirkels elektronisch regelbaar toerental 
• Motor met hoog vermogen voor continu gebruik en een lange levensduur 
• Kleine schuurcirkel voor een fijne afwerking 
• Stofopvanging door het geïntegreerde opvangsysteem of een externe stofafzuiger zorgt voor een beter 

schuurresultaat en een langer schuurpapierleven 
• Zonder gereedschap over 360° draaibare schuurzool voor het probleemloos bereiken van hoeken en 

kanten en voor een optimaal gebruik van het volledige schuurvel 
• Snel afneembare schuurzool kan gewisseld worden met andere als optie verkrijgbare hulpstukken 

Specificaties Value 
Opgenomen vermogen 300 Watt 

Afgegeven vermogen 130 Watt 

Draaisnelheid 14000-22000 tpm 

Schuursnelheid 28000-44000 opm 

Schuurcirkel 1.8 mm 

Schuurpapiermaat 93 × 93 × 93 mm 

Zoolafmeting 93 × 93 × 93 mm 

Gewicht 1.3 kg 

Lengte 305 mm 

Hoogte 100 mm 

Hand/Arm vibratie 5.1 m/s² 

Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) 1.5 m/s²  

Geluidsdruk  78 dB(A) 

Meetonzekerheid K 1 (Geluid) 2.8 dB(A) 

Geluidsvermogen  87.5 dB(A) 

Meetonzekerheid K 2 (Geluid) 2.8 dB(A) 
 

D26430 Standaard 

• stofopvangcassette 
• klittenband schuurstrook  



 DC390KB 18V Cirkelzaag  

  
  

• Krachtige waaiergekoelde DEWALT motor met vervangbare koolborstels drijft een 165mm zaagblad 
aan en zorgt voor een constante voortgang bij een zaagdiepte tot 55mm 

• Ultra dun 24 tands HM 165mm diameter zaagblad spaart de accu-lading en zorgt voor een snelle en 
zuivere afwerking 

• Buitengewoon duurzaam ontwerp met een magnesium zool en een volledig metalen beschermkap om te 
weerstaan aan ruwe bouwwerfomstandigheden 

• De grote zaagzool met het zaagblad rechts geplaatst zorgt voor maximale controle en zichtbaarheid van 
de zaaglijn 

• 15° gehelde handgreep met een profiel dat zorgt voor een betere machinecontrole en bijkomend 
gebruiksgemak 

• Spindelblokkering voor snelle en makkelijke zaagbladwissel 
• Veiligheidsschakelaar en elektronische motorrem voor meer controle en veiligheid 

Specificaties Value 
Voltage 18.0 Volt 

Accucapaciteit NiMH 2.6 Ah 

Diameter zaagblad 165 mm 

Afgegeven vermogen 390 Watt 

Onbelast toerental 3700 tpm 

Afschuincapaciteit 50 ° 

Max. zaagdiepte 90° 55 mm 

Max. zaagdiepte 45° 42.1 mm 

Gewicht 4.2 kg 

Lengte 406 mm 

Hoogte 259 mm 

DC390KB Standaard 

• 1-uurs snellader 
• 2 NiMH 2.6 Ah accu‘s 
• 165 mm HM zaagblad 
• langsgeleider 
• inbussleutel 
• stevige draagkoffer 



DE9117 Accu-lader          

 

DE9117 Bijzondere kenmerken 

• Ultrasnelle 15 minuten accu-lader (2.0 Ah) 
• Geschikt voor alle DEWALT 7.2-18.0 V NiCd accu‘s 

Specificaties Value 
Voltage 7.2-18.0 Volt 

Geschikt voor NiCd 

Laadstroom 7.5 A 

Laadtijd  15 (2.0 Ah) min 

Breedte 166 mm 

Hoogte 83 mm 

Lengte 181 mm 

Gewicht 0.9 kg 

 

 
Kantenfreeskit DW631K         
 [DW631K]  
 
DW631K Ontworpen met een laag zwaartepunt voor een goede balans en controle 
bij zowel één- als tweehandig gebruik. Precieze kant- en diepte-afstelling tot op 
0.1mm betekent precies kantenfreeswerk. Geïntegreerde stofafzuiging die de 
zichtbaarheid bevordert omdat geen slang of derde kolom het zicht op de beitel 
hindert. Spindelblokkeermechanisme voor een snelle en makkelijke beitelwissel met 
slechts 1 steeksleutel. Compact ontwerp voor een optimale zichtbaarheid. 
Specificaties: Opgenomen vermogen 600 Watt Afgegeven vermogen 350 Watt 
Onbelast toerental 30000 tpm Spantangdiameter 6 - 8 mm Max. freesdiameter 28 
mm Gewicht 2.8 kg Lengte 435 mm Hoogte 230 mm Freesdiepte tot 32 mm 
Standaard: stevige draagkoffer grote en regelbare zool 8mm, 6mm en 1/4" spantang 
kopieertaster 17/19mm sleutel  

 
  

 



DW609 Kantenfrees          

 

• Ideaal voor trim- en algemene kantenfreestoepassingen, speciaal voor intensief productiewerk 
• Grote zool voor een goede controle en balans op de kanten van het werkstuk 
• Pistoolhandgreep ontwerp met ingebouwde schakelaar voor meer controle en veiligheid 
• Accuraat kantenfreeswerk dankzij de kopieergeleider en de ingebouwde fijninstellingen voor de hoogte 

en de kantlijn 
• Kan als bovenfrees gebruikt worden in combinatie met een optionele parallelaanslag 

Specificaties Value 
Opgenomen vermogen 600 Watt 

Afgegeven vermogen 400 Watt 

Onbelast toerental 24000 tpm 

Freesdiepte tot  

Spantangdiameter 8 mm  

Max. freesdiameter 32 mm 

Gewicht 3.3 kg 

Lengte 230 mm 

Hoogte 240 mm 

Hand/Arm vibratie 4.3 m/s² 

Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) 1.6 m/s²  

Geluidsdruk  88 dB(A) 

Geluidsvermogen  96 dB(A) 

DW609 Standaard 

• 8mm spantang 
• zelfcorrigerende langsgeleider met tandheugel systeem 
• rolletje van kopieertaster 
• 13/17mm & 11/13mm spansleutels 



DC600KA - 3,6 Volt compacte accu schroevendraaier met 3 werkstanden   

 
  

• Scharnierhandvat met 3 blokkeerstanden, links of rechts bediend, en een tandwielkast met een diameter 
van slechts 40mm om met maximale controle in de engste ruimten te kunnen werken 

• Dankzij twee toerentallen en 8 koppelstanden ideaal voor schroef- en voorboorwerk 
• Met rubber beklede pistoolhandgreep en snel werkende schakelaar voor een superieure ergonomie en 

een maximale gebruikerscontrole in alle werkposities 
• Magnetische snelkoppelkraag van 6.35mm is handig en makkelijk te bedienen 
• Volledig metalen tandwielkast en robuust Xenoy motorhuis zijn voldoende taai om te weerstaan aan 

ruwe werkomstandigheden 
• Geoptimaliseerd werkbereik tot 6 Nm voor toepassingen waarvoor minder kracht vereist is, 

bijvoorbeeld wanneer de schroefkop of het werkstuk intact moeten blijven of wanneer de schroef niet te 
vast mag aangedraaid worden  

• LED lampje met een aparte schakelaar voor meer zichtbaarheid in beperkte ruimten 

Specificaties Value 
Voltage 3.6 Volt 

Accucapaciteit NiCd 1.2 Ah 

Bithouder 6.35 mm (Hex) 

Afgegeven vermogen n/a Watt 

Onbelast toerental 200/600 tpm 

Max. koppel 6 Nm 

Gewicht 0.7 kg 

Lengte 300 mm 

Hoogte 65 mm 

Hand/Arm vibratie <2.5 m/s² 

Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) 1.5 m/s²  

Geluidsdruk   

Meetonzekerheid K 1 (Geluid)  

Geluidsvermogen   

Meetonzekerheid K 2 (Geluid)  
 

DC600KA Standaard 

• 1-uurs snellader 
• 2 NiCd 1.2 Ah accu‘s 
• schroefbit 
• stevige draagkoffer 



DW979K2 -12 Volt Heavy Duty accu schroevendraaier voor gipskarton     

 

• Compacte en ergonomische 12 Volt accu gipskartonschroevendraaier 
• Afneembaar diepte-instelbaar "set and forget" opzetstuk voor een constante schroefdiepte 
• 6.35mm zeskant magnetische bithouder 
• Tot 8.5 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties 
• Ergonomisch ontworpen soft grip handgreep en schakelaar 
• Twee mechanische snelheden, instelbare toerentallen en links/rechts schakelaar voor veelzijdige inzet 
• Elektronische motorrem geeft nog meer controle 
• Waaiergekoelde motor met hoge prestaties zorgt voor maximale kracht en duurzaamheid 
• Volledig metalen transmissiesysteem voor minimaal krachtverlies door wrijving en voor een lange 

levensduur 
• Modulaire constructie geeft makkelijke toegang tot de hoofdcomponenten voor snel onderhoud 

Specificaties Value 
Voltage 12.0 Volt 

Accucapaciteit NiCd 2.0 Ah 

Bithouder 6.35 mm (Hex) 

Afgegeven vermogen 220 Watt 

Onbelast toerental 0-800 / 0-2300 tpm 

Max. koppel 8.5 Nm 

Gewicht 1.9 kg 

Lengte 307 mm 

Hoogte 231 mm 

Hand/Arm vibratie <2.5 m/s² 

Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) 1.5 m/s²  

Geluidsdruk  <75 dB(A) 

Meetonzekerheid K 1 (Geluid)  

Geluidsvermogen  <75 dB(A) 

Meetonzekerheid K 2 (Geluid)  
 

DW979K2 Standaard 

• 1-uurs snellader 
• 2 NiCd 2.0 Ah accu‘s 
• magnetische bithouder 
• schroefbit 
• stevige draagkoffer 



 

DW264K Schroevendraaier met hoog koppel voor zelfborende schroeven     

 

• Ideaal voor dak-, muur- en gevelbekledingstoepassingen 
• Speciaal ontworpen voor de plaatsing van zelfborende schroeven 
• Set and forget opzetstuk om telkens weer dezelfde correcte schroefdiepte te garanderen 
• Lichtgewicht en compact design 
• Soft grip bekleding van de handgreep en de schakelaar voor een betere handhaving en ergonomisch 

werken 

Specificaties Value 
Max. koppel 18 Nm 

Opgenomen vermogen 540 Watt 

Afgegeven vermogen 295 Watt 

Onbelast toerental 0-2000 tpm 

Max. schroefdiameter 6.3 mm 

Bithouder 6.35 mm (Hex) 

Gewicht 1.3 kg 

Lengte 301 mm 

Hoogte 186 mm 

Hand/Arm vibratie <2.5 m/s² 

Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) 1.5 m/s²  

Geluidsdruk  79 dB(A) 

Meetonzekerheid K 1 (Geluid)  

Geluidsvermogen  92 dB(A) 

Meetonzekerheid K 2 (Geluid)  

DW264K Standaard 

• magnetische bithouder voor zelfborende schroeven (8mm) 
• 2 opzetstukken (13 en 15mm) 
• diepte-instelbaar opzetstuk 
• stevige draagkoffer 



 

DW056N 18 Volt Accu Slagschroevendraaier BODY       

 
 

Let op! Geleverd zonder accu's en lader 
 

• Waaiergekoelde motor levert een hoog continu koppel tot 125 Nm en tot 3000 impacts per minuut  
• Volledig metalen transmissie  

• Magnesium voorhuis  
• Links/rechtsdraaiend, variabel toerental  

• Elektronische motorrem voor totale controle  
• 6.35 mm sleutelvrije zeskant bithouder voor een snelle en makkelijke bitwissel  

• Rubber beklede greep voor meer gebruikscomfort 

Techn Spec 

• Voltage: 18 Volt  
• Bithouder: 1/4"  

• Accu: voor 2.0/2.4/2.6/3.0 Ah  
• Afgegeven vermogen: 220 Watt  
• Onbelast toerental: 0-2400 tpm  
• Slagen per minuut: 0-3000 spm  

• Max. koppel: 125 Nm  
• Max. boutdiameter:Â M12  

• Gewicht: 2.1 kg  
• Lengte: 166 mm  
• Hoogte: 233 mm  



DE9112     7.2-18 Volt NiCd/NiMH 1-uurs snellader met auto-aanstekerplug     

 
Bijzondere kenmerken  

 Snelle en betrouwbare laadprocedure  
 Aan te sluiten op een 12 Volt auto-aanstekerplug  
 Geschikt voor alle 7.2-18.0 Volt NiCd/NiMH accu's van DeWALT 

  

Specificaties 

 Voltage: 7.2-18.0 Volt  
 Geschikt voor: NiCd/NiMH  
 Laadstroom: 2.3 A  
 Laadtijd: 60 (2.0 Ah) min  
 Breedte: 113 mm  
 Hoogte: 80 mm  
 Lengte: 150 mm  
 Gewicht: 0.54 kg 



  

DC602KB   Accu tackers -           

 

• De machine werkt net zo snel als de gebruiker en de spijkerinslagdiepte is constant 
• Handmatige "spijker per spijker" toepassing voor precisie afwerking of "snelvuur" toepassing voor 

productiewerk  
• De inslagdiepte kan makkelijk geregeld worden met het geïndexeerd instelwiel en de machine levert 

ook constante prestaties wanneer men de diepte wijzigt 
• Gemakkelijk toegankelijk neusgedeelte voor het simpel en zonder enig gereedschap verwijderen van 

vastgelopen spijkers 
• Het contactmechanisme kan vergrendeld worden om het ongewild afvuren van spijkers te voorkomen 
• Lampjes verlichten de werkzone bij weinig licht of in beperkte donkere ruimten 
• Makkelijk te vullen en te ledigen lader  
• Het machinedeksel is stootvast en makkelijk af te nemen voor inspectie 
• Zeer veelzijdig en makkelijk overal mee te nemen op de werkplek 
• Verhoogde zichtbaarheid en duurzaamheid en bescherming van het werkstuk dankzij het anti-

kraszooltje 

Specificaties Value 
Spijkerdiameter 1.2 mm  

Accucapaciteit NiMH 2.6 Ah 

Laderhoek 0 ° 

Spijkerlengte 16-50 mm  

Ladercapaciteit 110 spijkers 

Laden zijdelings laadsysteem  

Werkdruk nvt Bar 

Luchtverbruik per slag@6.9 Bar nvt liter 

Bediening snelvuur of spijker per spijker 

Lengte 295 mm 

Breedte 95 mm 

Hoogte 290 mm 

Gewicht 2.9 kg 

Voltage 12 Volt 

Gebruikswijze naar keuze 

Geïntegreerde riemhaak Ja  

Ontstopsysteem Ja  

DC602KB Standaard 

• 30 minuten snellader 
• 2 NiMH 2.6 Ah accu‘s  
• stevige draagkoffer  



DW059K2H-Slagmoersleutels         

 

• De duurzame waaiergekoelde motor levert een zeer hoog continu koppel tot 418 Nm en tot 2600 
impacts per minuut voor zware bevestigingswerkzaamheden  

• Volledig metalen transmissie voor een efficiënte krachtoverbrenging en een langere levensduur 
• Magnesium voorhuis voor minder gewicht en een betere balans 
• Modulair componentenontwerp voor een makkelijke toegankelijkheid en snelle service 
• Tuimelschakelaar voor een snelle en makkelijke wissel van de draairichting 
• 1/2" vierkante opname voor een snelle en makkelijke dopwissel 
• Met rubber beklede greep voor minder vibratie en comfortabeler werken 

Specificaties Value 
Voltage 18 Volt 

Accucapaciteit NiMH 2.6 Ah 

Bithouder 1/2" 

Afgegeven vermogen 365 Watt 

Onbelast toerental 1650 tpm 

Slagen per minuut 2600 spm 

Max. koppel 418 Nm 

Max. boutdiameter  M20 

Gewicht 3.4 kg 

Lengte 264 mm 

Hoogte 260 mm 

Hand/Arm vibratie - Impact  10.1 m/s² 

Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) 1.9 m/s²  

Geluidsdruk   

Meetonzekerheid K 1 (Geluid)  

Geluidsvermogen   

Meetonzekerheid K 2 (Geluid)  
 

DW059K2H Standaard 

• 1-uurs snellader 
• 2 NiMH 2.6 Ah accu‘s 
• stevige draagkoffer 



DW999K2            
DW999N ZONDER ACCU, LADER EN KOFFER       
 

 



 
Dewalt DC900KL          
36 Volt 13 mm accu klopboormachine/schroevendraaier 

 

 
Eigenschappen 

• Zeer krachtige 36 Volt klopboormachine- schroeverndraaier 
• Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen met een hoog koppel 

• Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen  
• 13 mm zelfspannende boorkop spant zelf het accessoire optimaal aan , 

• Ergonomisch ontwerp en met rubber beklede handgreep  
• Elektronische motorrem  

• Waaiergekoelde motor met hoge prestaties 
• Volledig metalen transmissiesysteem  

•  

Artikel gegevens 

• Voltage: 36 Volt  
• Boorkop opnamecapaciteit: 1.5-13 mm   

• Afgegeven vermogen: 750 Watt  
• Onbelast toerental p/m: 0-400 / 0-1200 / 0-1600  
• Slagen per minuut: 0-7650 / 0-20.400 / 0-27.200  

• Koppel: 40 Nm  
• Max. boorcapaciteit (hout): 50 mm Max. boorcapaciteit (metaal): 13 mm Max. boorcapaciteit (steen): 

16 mm  
• Gewicht: 2.0 kg  

• Lengte: 285 mm Hoogte: 269 mm  

Bijgeleverd in koffer 

• 1 x 1-uurs accupack snellader  
• 2 x Li-Ion 2.2 Ah accupack's 

• 1 x Zijhandgreep  

 
 



DC515N  Nat- en droogzuiger - 18V handstofzuiger       

 

• Te gebruiken met alle courante 18 Volt accu‘s van DEWALT zodat de gebruiker verschillende 
apparaten afwisselend kan gebruiken met één enkele accu  

• De rubberen slang kan tot 1 meter uitgerokken worden voor een groter werkbereik  
• 1.9 liter tankinhoud volstaat voor het toepassingsgebied van het apparaat  
• Zeer efficiënt filtersysteem filtert 99.7% van fijne stofdeeltjes zoals van gipskarton en cement  
• De makkelijk afneembare opvangtank kan snel leeggemaakt worden  
• Eenvoudig uitneembare filter kan met kraantjeswater gewassen worden  

DC515N Specificaties 

Specificaties 

Specificaties Value 
Voltage  18 V 

Type accu niet meegeleverd  

Opgenomen vermogen 180 Watt 

Max. luchtvolume 15.9 l/sec 

Tankinhoud 1.9 l 

Voeding gelijkstroom (DC) 

Buitendiameter slang 32 mm 

Blaasfunctie nee 

Lengte 460 mm 

Breedte 160 mm 

Hoogte 200 mm 

Gewicht  1.2 (2.2) kg 
 

DC515N Standaard 

• geleverd zonder accu‘s en lader 
• met 1 meter rubberen slang 
• plintenzuigmond 
• brede zuigmond 

 



D51258K           
         
 

 



 
DCX6401                                                          

36 V Combopacks - 36V Combopack 

  
 

 
  
  
   
  
  

   
  

DCX6401 Bijzondere kenmerken 

 DC900 36 Volt 13mm klopboormachine/schroevendraaier met een volledig nieuwe zelfspannende 
boorhouder en een volledig metalen transmissie met 3 mechanische toerentallen  

 DC308 36 Volt pendeldecoupeerzaag met variabel toerental en met een volledig metalen sleutelvrije 
zaagbladkleminrichting  

 DC300 36 Volt cirkelzaag met een 24-tands 184mm HM zaagblad, een volledig metalen sleutelvrije 
zaagbladbevestiging en 50° afschuincapaciteit  

 DC509 36 Volt flexibele werklamp met een tot 8 uur oplopende autonomie 

DCX6401 Standaard 

 DC900 36V klopboormachine/schroevendraaier  
 DC308 36V pendeldecoupeerzaag  
 DC300 36V cirkelzaag  
 DC509 36V flexibele werklamp  
 2 Li-Ion 2.2 Ah accu‘s (DE9360)  
 intelligente 1-uurs snellader (DE9000)  
 360° verstelbare zijhandgreep  
 24-tands HM cirkelzaagblad  
 parallelgeleider voor cirkelzaag  
 stevige draagkoffer 

 



DC500 Accu gereedschap - Nat- en droogzuiger        
      

 

• Werkt op 12-18 Volt DEWALT accu‘s of op stroom 
• Zeer efficiënt filtersysteem filtert 99,7% van stof dat tot 0,3 micron klein kan zijn 
• Kan nat- en droogzuigen zonder dat het filter dient verwisseld te worden 
• Heavy Duty wasbaar filter 
• Heavy Duty rubberen slang is flexibel en duurzaam 
• Handige geïntegreerde opberging voor de slang, het snoer en de hulpstukken 
• Klep voor de makkelijke afvoer van vloeistoffen 

Specificaties Value 
Voltage  12-18 V 

Type accu niet meegeleverd 

Opgenomen vermogen 300 Watt 

Max. luchtvolume 15.9 l/sec 

Tankinhoud 7.5 l 

Voeding AC/DC 

Buitendiameter slang 32 mm 

Blaasfunctie Ja 

Lengte 390 mm 

Breedte 225 mm 

Hoogte 360 mm 

Gewicht  4.6 kg 
 

DC500 Standaard 

• geleverd zonder accu‘s en lader 
• met 2 meter solide rubberen slang 
• plintenzuigmond 
• brede zuigmond 
• stofafzuigadapter 



 

 
 

DeWALT D25600K SDS MAX Combi breek boorhamer 10J 6KG                         
 

 
 

Specificaties  
Opgenomen vermogen 1150 Watt  
Afgegeven vermogen 690 Watt  
Belast toerental 140-280 tpm  
Slagen per minuut 1330-2660 spm  
Slagkracht 1-10 Joule  
Max. boorcapaciteit (beton) 45 mm  
Max. boorcapaciteit (doorvoerboor) 65 mm  
Max. boorcapaciteit (boorkroon) 100 mm  
Gewicht 6.2 kg  
Lengte 460 mm  
Hoogte 243 mm  
Bithouder SDS-Max  
 
Accessoires  
verstelbare zijhandgreep met diepte-aanslag  
smeermiddel  
stevige draagkoffer  
schoonmaakdoek 

  

 



DC509  36V Werklamp          

 
 

   
  

• Lampkop klikt in accu houder voor gebruik als lantaarn 
• Werklamp met flexibele hals voor handenvrij verlichten in alle richtingen 
• Compact en lichtgewicht ontwerp met slagvaste behuizing 
• 8 uur continu verlichten met de 36 Volt Li-Ion accu 
• Accu en lader zijn apart te bestellen 
• Brede lichtstraal door de metalen reflector en Xenon lampje voor een hoge helderheid  
• Kan vrijstaand, hangend aan een buis of haak gebruikt worden 

Specificaties Value 
Lamp type Xenon 

Accu type Li-Ion 36 Volt 

Gewicht  0.52 kg 

Lengte 200 mm 

Hoogte 130 mm 

 



DW268K  Versaclutch schroevendraaier        

 

• Ideaal voor wisselende toepassingen in hout, kunststof en metaal 
• Zeer veelzijdige machine met een instelbaar koppel tot 26 Nm 
• Uniek Versa Clutch koppelinstelsysteem levert "op aanvraag" extra kracht om een schroef toch 

helemaal ingedraaid te krijgen door extra druk op de machine uit te oefenen 
• Lichtgewicht en compact design 
• Soft grip bekleding van de handgreep en de schakelaar voor een betere handhaving en ergonomisch 

werken 

Specificaties Value 
Max. koppel 4-26 Nm 

Opgenomen vermogen 540 Watt 

Afgegeven vermogen 295 Watt 

Onbelast toerental 0-2500 tpm 

Max. schroefdiameter 6.3 mm 

Bithouder 6.35 mm (Hex) 

Gewicht 1.3 kg 

Lengte 301 mm 

Hoogte 187 mm 

Hand/Arm vibratie <2.5 m/s² 

Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) 1.5 m/s²  

Geluidsdruk  79 dB(A) 

Meetonzekerheid K 1 (Geluid)  

Geluidsvermogen  92 dB(A) 

Meetonzekerheid K 2 (Geluid)  
 

DW268K Standaard 

• stevige draagkoffer 



 

 DW292 zware slagmoersleutel 1/2"         

 
 
 

• 710 W 
• Nuttig vermogen 370 W 
• Onbelast toerental 2200 tpm 
• 2700 slagen per minuut 
• Max. boutdiameter M20 
• Bithouder 1/2" 
• Gewicht 3,2 kg 
• Lengte 292 mm. Inclusief sluitring. 



D51238 Pneumatisch spijkerapparaat voor 18 Gauge verzinkspijkers    

  

D51238K Specificaties 

Laderhoek 0 ° 

Spijkerdiameter 1.2 mm  

Spijkerlengte 16 - 50 mm  

Ladercapaciteit 110 spijkers 

Laden Schuiflading 

Werkdruk 4.8 - 8.3 Bar 

Luchtverbruik per slag@6.9 Bar 1.0 liter 

Bediening Snelvuurschakelaar geïnstalleerd 

Lengte 216 mm 

Breedte 58 mm 

Hoogte 222 mm 

Gewicht 1.27 kg 
 

Leveromvang 

• DEWALT veiligheidsbril  
• 28 ml fles DEWALT olie voor pneumatische apparaten  
• inbussleutel  
• sequentiële vervangingsschakelaar  
• stevige draagkoffer 

• De diepte-instelling met 4 posities is vergrendelbaar en repeteerbaar, wat de gebruiker toelaat de 
perfecte diepte te vinden en aldus tijd en materiaal te sparen  

• Ladervullingscontroleraampjes bovenaan en aan de zijkant laten de gebruikers toe om snel en makkelijk 
te weten wanneer het tijd is om bij te laden  

• Sleutelvrij snelkoppel mechanisme voor het verwijderen van vastgelopen spijkers uit de neus reduceert 
de stilstand  

• Over 360° met de hand in te stellen uitlaat stuwt lucht en stof van de gebruiker weg  
• Anti-kras zooltje geeft betere zichtbaarheid en hogere duurzaamheid  
• Geïntegreerde omkeerbare haak laat toe het apparaat aan de gereedschapsgordel te hangen  
• Scheurvaste rubberlaag op de greep zorgt voor hoog gebruikscomfort over de hele levensduur van het 

apparaat  
• Capaciteit van 16 tot 50 mm spijkers dekt een brede reeks toepassingen voor houtbewerkers en 

timmerlui  
• Vergrendeling laat toe de schakelaar te desactiveren wanneer het apparaat niet wordt gebruik 



D51238K Specificaties 

Laderhoek 0 ° 

Spijkerdiameter 1.2 mm  

Spijkerlengte 16 - 50 mm  

Ladercapaciteit 110 spijkers 

Laden Schuiflading 

Werkdruk 4.8 - 8.3 Bar 

Luchtverbruik per slag@6.9 Bar 1.0 liter 

Bediening Snelvuurschakelaar geïnstalleerd 

Lengte 216 mm 

Breedte 58 mm 

Hoogte 222 mm 

Gewicht 1.27 kg 
 

Leveromvang 

• DEWALT veiligheidsbril  
• 28 ml fles DEWALT olie voor pneumatische apparaten  
• inbussleutel  
• sequentiële vervangingsschakelaar  
• stevige draagkoffer 



D51275K   15 Gauge Pneumatisch spijkerapparaat voor finishing werk      

 

• De diepte-instelling met 5 posities is vergrendelbaar en repeteerbaar, wat de gebruiker toelaat de 
perfecte diepte te vinden en aldus tijd en materiaal te sparen  

• Dankzij de magnesium behuizing weegt het apparaat slechts 1.75 kg  
• Geïntegreerde omkeerbare haak laat toe het apparaat aan de gereedschapsgordel te hangen  
• Sleutelvrij snelkoppel mechanisme voor het verwijderen van vastgelopen spijkers reduceert de stilstand  
• Voor maximaal comfort heeft dit apparaat een gepatenteerd dubbellaad magazijn dat kan geladen 

worden door of "laad en vergrendel" ofwel "vergrendel en laad"  
• Anti-kras zooltje beschermt het materiaal zonder het zicht te belemmeren  
• Achteruit gebogen contactbeugel zorgt voor een betere zichtbaarheid en meer duurzaamheid  
• Over 360° met de hand in te stellen uitlaat stuwt lucht en stof van de gebruiker weg  
• Scheurvaste rubberlaag op de greep zorgt voor hoog gebruikscomfort over de hele levensduur van de 

machine  
• Vergrendeling laat toe de schakelaar te desactiveren wanneer het apparaat niet wordt gebruikt 

D51275K Specificaties 

Laderhoek 34 ° 

Spijkerdiameter 1.8 mm  

Spijkerlengte 32 - 63 mm  

Ladercapaciteit 110 spijkers 

Laden Dubbel laadsysteem langs achter 

Werkdruk 4.8 - 8.3 Bar 

Luchtverbruik per slag@6.9 Bar 1.7 liter 

Bediening Snelvuurschakelaar geïnstalleerd 

Lengte 330 mm 

Breedte 89 mm 

Hoogte 292 mm 

Gewicht 1.75 kg 

Leveromvang 

• DEWALT veiligheidsbril  
• 28 ml fles DEWALT olie voor pneumatische apparaten  
• 2 inbussleutels  
• sequentiële vervangingsschakelaar  
• stevige draagkoffer  



DW391 Speciale zaagmachines         

 

• DW391 - Elektronische versie met een stel tegensnijdende zaagbladen voor hout  
• Ideaal voor het zagen van hout, PVC, isolatieplaten en alle soorten plaatmateriaal 
• Duurzame motor met hoog vermogen voor de zwaarste toepassingen 
• Ergonomisch ontwerp en rubberen handgrepen voor een optimale hanteerbaarheid en minder 

vermoeidheid 
• Duurzaam systeem met 2 tegensnijdende zaagbladen, lage vibratie en snelstop binnen 3 seconden 
• Elektronische snelheidsregeling voor alle toepassingen en materiaaleisen 
• Makkelijk en snel zaagbladwisselsysteem beperkt het tijdverlies 
• Lichtgewicht en robuuste magnesium behuizing 
• Veiligheidsschakelaar voorkomt ongewenst aanschakelen van de machine 
• Twee tegensnijdende zaagbladen verhinderen dat het werkstuk tijdens het zagen beweegt 

Specificaties Value 
Opgenomen vermogen 1300 Watt 

Afgegeven vermogen 676 Watt 

Aantal slagen onbelast 0-3300 spm 

Zaagslaglengte 38 mm 

Zaagbladlengte 275 mm 

Zaagbladstop 3 s 

Gewicht 4.0 kg 

Lengte 345 mm 

Hoogte 210 mm 
 

DW391 Standaard 

• stel universele zaagbladen 
• stel zaagbladen voor fijnafwerking 
• zaagbladkap 
• inbussleutel 



DW392- Speciale zaagmachines          

 

• Speciaal voor het zagen van cellenbeton en gipskarton 
• Constante snelheid voor optimale zaagmogelijkheden 
• Krachtige motor om alle genoemde materialen te kunnen zagen 
• Twee duurzame tegensnijdende zaagbladen verhinderen dat het materiaal tijdens het werk beweegt 
• Stofvrij afgesloten tandwielkast en lagers voor een langere levensduur 
• Lichtgewicht en robuuste magnesium behuizing 
• Veiligheidsschakelaar voorkomt ongewild aanschakelen van de machine en rem stopt de zaagbladen 

binnen 3 seconden 
• Snelle en makkelijke zaagbladenwissel betekent minder tijdverlies 
• Ergonomisch ontwerp en rubberen handgrepen voor een optimale hanteerbaarheid en minder 

vermoeidheid 

Specificaties Value 
Opgenomen vermogen 1350 Watt 

Afgegeven vermogen 700 Watt 

Aantal slagen onbelast 3300 spm 

Zaagslaglengte 38 mm 

Zaagbladlengte 425 mm 

Zaagbladstop 3 s 

Gewicht 4.3 kg 

Lengte 490 mm 

Hoogte 210 mm 
 

DW392 Standaard 

• stel HM zaagbladen (geel) voor cellenbeton en gips 
• zaagbladkap 
• inbussleutel 



 

 

DT8104      

Universele gatzagenset (16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64mm, 2 houders, 2 centreerboren)  
  

 

DT8104 Bijzondere kenmerken 

• Gatzagen met industriële specificaties en grote boordiepte voor zware toepassingen 
• Sets voor loodgieters, elektriciens en voor universeel gebruik 
• Alle sets worden geleverd in stevige en handige kunststof koffertjes 
• Bevatten NEW DEWALT EXTREME® snelwisselgatzaaghouders die voorkomen dat de gatzagen 

blokkeren en high speed centreerboren voor sneller aanzetten  

DT8104 Specificaties 

Specificaties 

Specificaties Value 

Omschrijving 
Universele gatzagenset in kunststof koffertje, 2 houders met zeskantschacht, 2 centreerboren, 9 
gatzagen ø16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64mm 

Stuks 13-delig 
 



DT8106      

Gatzagenset voor loodgieters(19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76mm, 2 houders, 2 centreerboren) 

 

DT8106 Bijzondere kenmerken 

• Gatzagen met industriële specificaties en grote boordiepte voor zware toepassingen 
• Sets voor loodgieters, elektriciens en voor universeel gebruik 
• Alle sets worden geleverd in stevige en handige kunststof koffertjes 
• Bevatten NEW DEWALT EXTREME® snelwisselgatzaaghouders die voorkomen dat de gatzagen 

blokkeren en high speed centreerboren voor sneller aanzetten  

DT8106 Specificaties 

Specificaties 

Specificaties Value 

Omschrijving 
Gatzagenset voor loodgieters in kunststof koffertje, 2 houders met zeskantschacht, 2 
centreerboren, 9 gatzagen ø19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76mm 

Stuks 13-delig 
 



 DT7921            

Kleine `Tough Case` boor- en schroefbitset 

 

• Stevige opbergbox voor boren en/of schroefbits 
• Sterk  
• Compact  
• Passen in de meeste gereedschapskisten  
• Buitengewone schroef- en boorprestaties  

DT7921 Specificaties 

Specificaties 

Specificaties Value 

Omschrijving 
EXTREME 2® HSS-G boren 2, 3, 4, 5, 6, 8, Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, sleuf 
5.5x50mm, magnetische bithouder, magnetische schroefgeleider in een kleine ‘Tough Case‘ 

Stuks 19 

Min. order 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 DT7926            

DEWALT EXTREME 2® Metaalboorcassettes 

 

• NL-Tough storage case for drill and/or screwdriver bits designed to withstand worksite conditions. 
• Speciale EXTREME 2® metaalboorpunt boort bij contact onmiddellijk aan zonder weglopen en zorgt 

voor precieze en schone gaten (vanaf 4.8mm diameter en hoger) 
• Innovatieve conische boorvorm reduceert aanzienlijk de kans op breuk  
• Anti-slip schacht met 3 platte vlakken elimineert slippen van de boor in de boorhouder (vanaf 5mm 

diameter en hoger) 
• Permanent afleesbare boormaat bovenaan de boorschacht (vanaf 3mm diameter en hoger) 
• De nieuwe EXTREME 2® metaalboren zijn ontworpen voor maximale boorprestaties en bieden 

volgende voordelen: 
• Sneller boren - tot 4x sneller dan standaard HSS-R boren  
• Verhoogde duurzaamheid - tot 50% sterker dan standaard HSS-R boren 
• Schonere en meer precieze braamvrije boorgaten dankzij de speciaal gevormde snijvlakken  

Specificaties Value 
Diameter  

Lengte  

Werklengte  

Stuks 29 

Min. order 1 

Omschrijving 29-delige set EXTREME 2™ metaalboren in grote ‘Tough Case‘ 

Diameters 
1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 
12, 12.5, 13 mm 

 



DE0734      

Hulpstukken voor bouwlasers - Aluminium meetlat 

 
  

DE0734 Bijzondere kenmerken 

• 4 m lang, verdeeld in 4 secties voor de meest voorkomende toepassingen 

DE0734 Specificaties 

Specificaties 

Specificaties Value 
Omschrijving Aluminium meetlat met bouwwerfkwaliteit 
 



DCX 5401-QW           
 
DeWALT 28V Combopack Li-Ion 

 
Bijzondere kenmerken 

�  DC910 28 Volt 13mm klopboormachine/schroevendraaier met een volledig nieuwe zelfspannende 
boorhouder en een volledig metalen transmissie met 3 mechanische toerentallen  

�  DC318 28 Volt pendeldecoupeerzaag met variabel toerental en met een volledig metalen sleutelvrije 
zaagbladkleminrichting  

�  DC310 28 Volt cirkelzaag met een 24-tands 165mm HM zaagblad, een volledig metalen sleutelvrije 
zaagbladbevestiging en 50° afschuincapaciteit  

�  DC519 28 Volt flexibele werklamp met een tot 6 uur oplopende autonomie  

Standaard 

DC910 28V 13mm klopboormachine/schroevendraaier 
DC318 28V pendeldecoupeerzaag 
DC310 28V cirkelzaag 
DC519 28V werklamp 
2 Li-Ion 2.2 Ah accu‘s (DE9280) 
intelligente 1-uurs snellader (DE9000) 
360° verstelbare zijhandgreep 
parallelgeleider voor cirkelzaag 
stevige draagkoffer 
24-tands HM cirkelzaagblad 



DE 0240         

  
24 Volt accu  

Beschrijving 
Geschikt voor Dewalt Toolsmachines type's:DW006K, DC223KA, DW004, DW004K, DW004K-2, 
DW004K2C, DW004K2, HDW005, DW005K-2, DW005K2C, DW005K2H, DW006K, DW006K-2, 
DW006K2XE, DW006KH, DW007C2, DW007K, DW007K-2, DW007KH, DW007K-XE, DW008K, 
DW008K-2, DW008K-XE, DW017, DW017K2 
Vervangt de orginele Dewalt accu: 
DE0240, DE0243, DW0240, DW0242 
Voltage:24V 
Cell- type: Ni-Mh 
Sterkte: 2,5 Ah  

 

 

 

Dewalt DE9118     

 

Acculader 7,2V-14,4V 

• Gegevens 
•  

Geschikt voor NiCd accu's van 1,3ah t/m 2,0ah ( niet voor nimh + li-Ion) 
Geschikt voor alle voltages van 7.2 tot 14,4 Volt 

• Voltage 7.2-14,4 Volt  
Geschikt voor NiCd accu's 

Capaciteit 1,3 AH  
Breedte 113 mm Hoogte 80 mm  Lengte 150 mm  

 
 
 
 



DE9107             
 

 
 
DeWALT DE9107 7.2V-14.4 Volt Lader appr. 60 minuten laadtijd geschikt voor zowel 1.3Ah en 2Ah 
DEWALT accu 
 
 
 
DE9109 Autolader 



DE0735      

Telescopisch laserstatief 

 

• Telescopische laserdrager met een hoogtebereik van 3 meter 
• Snel en makkelijk op te stellen; voorzien van een standaard industriële aansluiting van 5/8" x 11 

schroefslagen 
• Lichte en duurzame aluminiumconstructie 
• Puntige stalen pootuiteinden zorgen voor stabiliteit op elke ondergrond 
• Extra stabiliteit door rubberen dopjes en een ketting die de spreiding van de poten beperkt 

Specificaties Value 
Omschrijving Telescopisch laserstatief 
 

 

DE0736 Laserstatief          

 

• Lichte en duurzame aluminiumconstructie  
• Stel uitklapbare poten voor een snelle en makkelijke opstelling, voorzien van een standaard industriële 

aansluiting van 5/8" x 11 schroefslagen 
• Puntige stalen poten zijn stabiel op elke ondergrond 



DW-073-k             
 
BOUWLASERS 

 
voor binnen en buiten gebruik 
meetbereik 200 meter 
nauwkeurigheid < 0.2 mm/per mtr 
horizontaal en verticaal werk 
zichtbare laserlijn 
voeding 18 volt accu 
incl.18 volt accu-snelladerrichtkaart- 
laserbril en koffer 



D28423  230 mm Haakse slijper          

 
 

• Zachte start beperkt de aanloopstroompiek en de schokbelasting bij het starten 
• Anti-vibratie zijhandgreep 
• In 7 standen verdraaibare achterhandgreep 
• Snel sleutelvrij instelbare beschermkap 
• Krachtige tegen abrasieve werking van stof beschermde motor voor een langere levensduur 
• Volledig geïsoleerde statorwikkelingen voor een hogere duurzaamheid van de motor 
• In 5 standen te plaatsen zijhandgreep voor een betere balans bij afkort- en slijpwerk 
• Zelfuitschakelende koolborstels voor een langer motorleven 
• Stofdichte lagers voor een hogere duurzaamheid 

Specificaties Value 
Opgenomen vermogen 2400 Watt 

Afgegeven vermogen 1680 Watt 

Onbelast toerental 6500 tpm 

Max. schijfdiameter 230 mm 

Spindel M14 

Gewicht 6.6 kg 

Lengte 490 mm 

Hoogte 145 mm 

Hand/Arm vibratie - Slijpen  5.1 m/s² 

Meetonzekerheid K 1 (Vibratie) 1.5 m/s²  

Hand/Arm vibratie - Schuren  

Meetonzekerheid K 2 (Vibratie)  

Geluidsdruk  90 dB(A) 

Meetonzekerheid K 1 (Geluid)  

Geluidsvermogen  98.5 dB(A) 

Meetonzekerheid K 2 (Geluid)  
 

D28423 Standaard 

• sleutelvrij instelbare beschermkap 
• anti-vibratie zijhandgreep 
• binnen- en buitenflens 
• spansleutel 



DC720KA            

18 Volt 10 mm compacte accu boormachine/schroevendraaier 

 

• Krachtige 18 Volt boormachine/schroevendraaier voor boor- en schroefwerk in verschillende 
materialen  

• Compact en lichtgewicht ontwerp 
• Instelbaar koppelmechanisme met 17 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het 

schroeven in verschillende materialen 
• Twee mechanische snelheden, variabele toerentallen en links/rechtsdraaiend voor een gecontroleerd 

gebruik 
• Ergonomisch ontworpen schakelaar en met rubber beklede handgreep 
• Enkelhulzige 10mm snelspanboorhouder met automatische spindelvergrendeling voor een snelle en 

makkelijke bitwissel met één hand 
• Elektronische motorrem geeft nog meer controle 
• Waaiergekoelde motor met hoge prestaties zorgt voor maximale kracht en duurzaamheid 
• Volledig metalen transmissiesysteem voor minimaal krachtverlies door wrijving en voor een lange 

levensduur 
• LED diodelampje voor een beter zicht op het werk  

Specificaties Value 
Voltage 18 Volt 

Boorhouderopnamecapaciteit 1.5-10 mm 

Afgegeven vermogen 400 Watt 

Onbelast toerental 0-500 / 0-1700 tpm 

Max. koppel 40 Nm 

Max. boorcapaciteit (hout) 38 mm 

Max. boorcapaciteit (metaal) 10 mm 

Spindel  

Gewicht 2 kg 

Lengte 203 mm 

Hoogte 233 mm 

Diepte  

Voltage   

Accucapaciteit  

Accucapaciteit NiCd 1.3 Ah 
 

DC720KA Standaard 

• 1-uurs snellader 
• 2 NiCd 1.3 Ah accu‘s 
• stevige draagkoffer 

 



D25404K  32 mm Heavy Duty SDS-Plus Combihamer      

 

• Ideaal voor het boren van anker-, bevestigings- en doorvoergaten van 6-32mm in beton en metselwerk 
• Rotatiestop voor lichte beitelwerkzaamheden en het verwijderen van bepleisteringen en tegels 
• Slagstop voor boorwerk in hout, metaal, keramiek, enz. 
• De duurzame constructie van het grote hamermechanisme zorgt voor een langere levensduur en superieure 

prestaties 
• Buitengewoon ergonomische D-hendel met rubberbekleding verzekert een comfortabele en zekere handhaving bij 

elke toepassing 
• Elektronische toerentalregeling voor totale controle 
• Het snelle en eenvoudige SDS-Plus boorhouder wisselsysteem maakt het apparaat multifunctioneel 
• De snelwissel boorhouder met 3 klembekken zorgt voor snelheid, precisie en flexibiliteit bij boren in hout, 

keramiek, staal enz.(als accessoire in optie verkrijgbaar) 
• Nieuwe 900 Watt 73mm motor met hoog rendement ontwikkelt maximale prestaties bij alle boorwerkzaamheden 
• Het hoogtechnologisch ontwerp van de overbrenging reduceert sterk wrijvingsverliezen voor een soepele en rustige 

werking 

Specificaties Value 

Opgenomen vermogen 900 Watt 

Afgegeven vermogen 550 Watt 

Onbelast toerental 0-730 tpm 

Slagen per minuut 0-4100 spm 

Slagkracht 0-4.8 Joule 

Bithouder SDS-Plus  

Max. boorcapaciteit (hout) 40 mm 

Max. boorcapaciteit (metaal) 16 mm 

Max. boorcapaciteit (beton) 6-32 mm 

Max. boorcapaciteit (boorkroon) 90 mm 

Gewicht 4.9 kg 

Lengte 385 mm 

Hoogte 230 mm 

Hand/Arm vibratie 14.5 m/s² 

Meetonzekerheid K 1 (Vibratie)  1.5 m/s²  

Hand/Arm vibratie - Beitelen 12 m/s² 

Meetonzekerheid K 2 (Vibratie) 1.5 m/s² 

Hand/Arm vibratie - Metaal 2.5 m/s² 

Meetonzekerheid K 3 (Vibratie)  1.5 m/s² 

Geluidsdruk  91 dB(A) 

Meetonzekerheid K 1 (Geluid) 3.0 dB(A) 

Geluidsvermogen  104 dB(A) 

Meetonzekerheid K 2 (Geluid) 3.0 dB(A) 

 

D25404K Standaard 

• snel afneembare SDS-Plus boorhouder 
• verstelbare zijhandgreep  
• stevige draagkoffer  



DW343K Body Grip pendeldecoupeerzaag        

 

• Zeer comfortabel compact en handig ergonomisch ontwerp voor veelzijdige inzet  
• Krachtige en duurzame 550 Watt motor met veel reservevermogen 
• Sleutelvrij zaagbladwisselsysteem met gepatenteerd anti-deflectie klemontwerp voor gebruiksgemak en precisie  
• Variabel toerental, regelbaar met een stelwiel en de schakelaar, voor gecontroleerd zagen in alle materialen 
• Instelbare pendelzaagslag voor betere zaagprestaties en een langer leven van het zaagblad  
• Geïntegreerde zaagselblazer voor een duidelijk zicht op de zaaglijn 
• Naar beide zijden kantelbare zool met vaste stops op 0 en 45° voor precies afschuinwerk 
• Stofafzuigscherm met laag profiel en tweerichtings stofafzuigadapter voor zuiver en efficiënt zaagwerk  
• Stevige stalen zool met antikraslaag en afneembare anti-kraszool 
• Kan gebruikt worden in combinatie met een zijgeleider en een cirkelgeleider  
• Te gebruiken met speciaal zaagblad om tot tegen opstaande kanten te zagen (ref. DT2074) 

Specificaties Value 
Opgenomen vermogen 550 Watt 

Afgegeven vermogen 350 Watt 

Aantal slagen onbelast 650-3100 spm 

Zaagslaglengte 20 mm 

Afschuincapaciteit 45 ° 

Max. zaagcapaciteit (hout) 85 mm 

Max. zaagcapaciteit (staal) 10 mm 

Max. zaagcapaciteit (non-ferro metalen) 20 mm 

Gewicht 2.0 kg 

Lengte 250 mm 

Hoogte 185 mm 

Hand/Arm vibratie - Hout 7.4 m/s² 

Meetonzekerheid K 1 (Vibratie)  1.5 m/s²  

Hand/Arm vibratie - Staal 7.8 m/s² 

Meetonzekerheid K 2 (Vibratie) 1.6 m/s² 

Geluidsdruk  98 dB(A) 

Meetonzekerheid K 1 (Geluid) 3.0 dB(A) 

Geluidsvermogen  87 dB(A) 

Meetonzekerheid K 2 (Geluid) 3.0 dB(A) 
 

DW343K Standaard 

• zaagblad 
• inbussleutel 
• anti-kraszool 
• stofafzuigadapter  
• stofafzuigschild  
• stevige draagkoffer 



• DeWALT DE1000          
• Universeel onderstel voor DeWALT draagbare afkort- en verstekzagen.  

 
 
 
 

 

 
Bijzondere kenmerken  

• Lichtgewicht constructie voor flexibel gebruik op de werkplaats  
• Draagvermogen tot ca. 50 kilogram  
• Lichtgewicht en compact voor makkelijk vervoer  
• Vervangbaar houten tafelblad met voorgeboorde gaten  



DW744 XP            

 
Lichtgewicht tafelzaag van DeWALT, ideaal om mee te nemen naar elke klus door laag gewicht. Nu in de 
aanbieding met onderstel DE 7400  
 
Bijzondere kenmerken DW744  

• Tandheugel aanslagsysteem, voor en achter aan de tafel bevestigd, en grote en duidelijke afleesschalen 
maken deze machine makkelijk te gebruiken en bijzonder precies  

• De krachtige 2000 Watt motor levert hoge prestaties voor alle zaagtoepassingen  
• De zachte motorstart verhoogt de precisie van het zaagwerk en de duurzaamheid van de motor  
• Snelvergrendeling van de afschuinstand voor makkelijk instellen  
• Klik hier voor meer informatie over de DW744 XP  

 
Bijzondere Kenmerken DE7400  

• Door het gewicht makkelijk te vervoeren.  
• Door de transportwielen kunt u de DE7400 gemakkelijk over moeilijke gronden achter u aan trekken  
• Klik hier voor meer informatie over de DE 7400  

SpecificatiesDW744  

• Opgenomen vermogen 2000 Watt  
• Afgegeven vermogen 1600 Watt  
• Zaagbladsnelheid 3000 tpm  
• Diameter zaagblad 250 mm  
• Asgat zaagblad 30 mm  

Standaard Meegeleverd  

• Zaagblad 24-tands Series 30® HM zaagblad 250 x 30 mm  
• Verstekgeleider  
• 2 Zaagbladsleutels  
• Parallelgeleider  
• Stofafzuigverloopstuk  
• Duwhout  


