Accu
Gereedschap
Het 24.0 Volt accu systeem

DW005K2C/DW005K2H*
24 Volt Heavy Duty SDS-Plus Combihamer
-De waaier gekeolde 57mm motor met vervangbare koolborstels levert presttaties, vergelijkbaar met die van gesnoerde machines.
-Geoptimaliseerd pneumatisch hamermechanisme zorgt voor een hoge boorsnelheid en laat toe langer te werken met een accu lading
-Slagstop voor boren in hout, keramiek en staal
-Rotatiestop voor lichte beitelwerkzaamheden
-De veiligheidskoppeling voorkomt plotse terugslag als de boor vast zou lopen

Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Slagkracht
Slagen per miniuut
Bithouder
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boorcapaciteit (metaal)
Max. boorcapaciteit (beton)
Gewicht
Lengte x Hoogte

NiCd 2.0 Ah
460 Watt
0-1100 tpm
2.0 Joule
0-4200 spm
SDS-Plus
30 mm
13 mm
20 mm
4.2 kg
348 x 215 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2 accu's,
verstelbare zijhandgreep, 4 SDS-Plus
EXTREME
2™
boren,
13
mm
snelspanboorhouder, SDS-Plus adapter,
smeermiddel en stevig draagkoffer

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

DW004K2/DW004K2H*
24 Volt Heavy Duty SDS-Plus accu boorhamer
-Dubbelgeïsoleerde waaiergekoelde 57mm DeWalt motor met vervanbare Koolborstels.
-Geoptimaliseerd pneumatische hamermechanisme zorgt voor ee hoge boorsnelheid en laat toe langer te werken op een accu lading.
-Slagstop voor boren in hout, keramiek en staal
-De veiligheidskoppeling voorkomt plotse terugslag als de boor vast zou lopen

Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Slagkracht
Slagen per miniuut
Bithouder
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boorcapaciteit (metaal)
Max. boorcapaciteit (beton)
Gewicht
Lengte x Hoogte

NiCd 2.0 Ah
460 Watt
0-1100 tpm
2.0 Joule
0-4200 spm
SDS-Plus
30 mm
13 mm
20 mm
4.2 kg
348 x 215 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2 accu's,
verstelbare zijhandgreep, 4 SDS-Plus
EXTREME
2™
boren,
13
mm
snelspanboorhouder, SDS-Plus adapter,
smeermiddel en stevig draagkoffer

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's
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Accu
Gereedschap
Het 24.0 Volt accu systeem

DW006K/DW006KH*

Niet beschikbaar in Nederland en België

24 Volt Heavy Duty accu klopboormachine 13 mm
-Dubbelgeïsoleerde 57 mm DeWalt motor met waaierkoeling en vervangbare koolborstels levert tot 65 Nm continu koppel voor
maximale prestaties.
-Mogelijkheid voor Heavy Duty boorwerk met uitgeschakeld slagmechanisme
-Twee mechanische snelheden, instelbare toerentallen en links/rechts schakelaar voor veelzijdige inzet
-Elektronische motorrem geeft nog meer controle

Boorhouderopnamecappaciteit
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Slagen per miniuut
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boorcapaciteit (metaal)
Max. boorcapaciteit (beton)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1.5 – 13 mm
NiCd 2.0 Ah
460 Watt
0-450 / 0-2000 tpm
0-7650 / 0-3400 spm
65 Nm
65 mm
13 mm
18 mm
3.4kg
310 x 295 mm

Standaard: 1-uurs snellader, een accu,
zijhandgreep en stevig draagkoffer

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

DW017/DW017K2*/DW017K2H*

DW017 en DW017K2H niet beschikbaar in Nederland en België

Bij DW017K2 worden 2 NiCd accu's van 2.4Ah en een oplader i n een koffer bijgeleverd, DW017K2 beschikbaar in maart 2003

24 Volt Heavy Duty accu afkort- en verstekzaagmachine
-Dubbelgeïsoleerde waaiergekoelde 65mm DeWalt motor met vervanbare Koolborstels voor een maximaal vermogen in brandhout.
-Het nieuwe instelsysteem van de verstekhoek zorgt voor precieze en constante rechtse verstekhoeken van 0 tot 60° en linkse van 0
tot 50°.
-De horizontale rails zorgen voor meer capaciteit voor bredere werkstukken
-De mogelijkheid om rechts tot 60° verstek te kunnen zagen biedt ruimte voor de moeilijkste toepassingen

Diameter zaagblad
Accu
Onbelast toerental
Asgat zaagblad
Afschuincapaciteit
Cap. Bij 90°/90° (BxH)
Cap. Bij 45°/90° (BxH)
Cap. Bij 90°/45° (BxH)
Max. zaagdiepte 90°
Max. zaagdiepte 45°
Gewicht
Diepte x Lengte x Hoogte

216 mm
NiCd 2.4 Ah
4000 tpm
30 mm
-2 -48 links °
300x70 mm
212x70 mm
300x50 mm
70 mm
50 mm
20.5 kg
457 x 762 x 381 mm

Standaard: 1-uurs snellader, een accu,
v216mm HM zaagblad en montagesleutel.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's
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Accu
Gereedschap
Het 24.0 Volt accu systeem

DW007K/DW007KH*

Niet beschikbaar in Nederland en België

24 Volt Heavy Duty accu cirkelzaag met 55 mm zaagdiepte
-Dubbelgeïsoleerde 57 mm DeWalt motor met waaierkoeling en vervangbare koolborstels lvoor uitstekende zaagprestaties bij een
maximum zaagdiepte van 55 mm.
-165 mm 16-tands HM zaagblad voor soepel en gaaf zaagwerk en een dun zaagbladlichaam om de accu-lading te sparen.
-Gebruiksvriendelijke veiligheidsschakelaar, elektronische motorrem en volledig metalen beschermkap voor gecontroleerd en veilig
werken

Diameter zaagblad
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Afschuincapaciteit
Max. zaagdiepte 90°
Max. bzaagdiepte 45°
Gewicht
Lengte x Hoogte

165 mm
NiCd 2.0 Ah
480 Watt
4000 tpm
45°
55 mm
43.5 mm
4.4 kg
327 x 290 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu,
165mm
hardmetalen
zaagblad,
langsgeleider, inbussleutel en stevige
draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

DW008K/DW008KH*

Niet beschikbaar in Nederland en België

24 Volt Heavy Duty accu reciprozaag met 2 snelheden
-Dubbelgeïsoleerde waaiergekoelde 57mm DeWalt motor met vervanbare Koolborstels voor optimale prestaties bij het zagen van
hout,metaal en kunststoffen in de beide toerentalregimes.
-Zeer performant reciprozaagmechanisme en het lichtgewicht magnesium tandwielhuis verschaffen de gebruiker een optimale
vermogen/gewicht verhouding
-Instelbaar toerental voor verschillende materialen.
2 variabele toerentallen en electronische motorrem voor snelleen gecontroleerde zaagsneden en meer veiligheid
-Sleutelvrije zaagbladwissel en zaagbladbergvak in het machinehuis.

Accu
Afgegeven vermogen
Aantal slagen onbelast
Zaagslaglengte
Gewicht
Lengte x Hoogte

NiCd 2.0 Ah
460 Watt
0-2400 / 0-2900 spm
29 mm
3.9 kg
465 x 231 mm

Standaard: 1-uurs snellader, een accu,
zaagblad en stevige draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's
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Accu
Gereedschap
Het 18.0 Volt accu systeem

DW999K/DW999K2H*

DW999K2H Niet beschikbaar in Nederland en België

18 Volt Heavy Duty SDS-Plus accu boorhamer
-De nieuwe PM46 motor minimaliseert krachtverlies en heeft een uitstekende koelingskarakterstiek bij langdurig gebruik.
-Geoptimaliseerd elektro-pneumatisch hamermechanisme zorgt voor een hogere boorsnelheid en een langere werktijd op een acculading
-Slagtop voor boren in hout, keramiek en staal
-De veiligheidskoppeling voorkomt onheil voor machine en gebruiker door de oplopnde belasting wanneer de boor dreigt vast te lopen
-Variabel toerental en links/rechts draaiend voor een gecontroleerd gebruik.
-Electronische motorrem voor meer controle en veiligheid tijdens het werk.

Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Slagkracht
Slagen per minuut
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boorcapaciteit (metaal)
Max. boorcapaciteit (beton)
Gewicht
Lengte x Hoogte

NiCd 2.0 Ah
480 Watt
4000 tpm
1.9 Joule
0-4000 spm
26 mm
10 mm
18 mm
4.4 kg
327 x 290 mm

Standaard: 2 NiCd accu's, 1-uurs
snellader,
instelbare
zijhandgreep,
smeermiddel en stevige draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

DW988K2/DW988K2H*
18 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine
-Zeer krachtige 18.0 volt schroevendraaier/klopboormachine voor veeleisende boor-, klopboor- en schroewerkzaamheden.
-Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen toepassingen met hoog koppel, normale toepassingen en
toepassingen die een hoge snelheid vereisen.
-Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
-Tot 51 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties

Accu
Afgegeven vermogen
Aantal slagen onbelast
Zaagslaglengte
Gewicht
Lengte x Hoogte

NiCd 2.0 Ah
460 Watt
0-2400 / 0-2900 spm
29 mm
3.9 kg
465 x 231 mm

Standaard: 1x1-uurs snellader, 2x NiCd
accu,
1x zijhandgreep en stevige
draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's
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Accu
Gereedschap
Het 18.0 Volt accu systeem

DW989K/DW989K2H*

Beide niet beschikbaar in Nederland en België

18 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine
-Zeer krachtige 18.0 volt schroevendraaier/klopboormachine voor veeleisende boor-, klopboor- en schroewerkzaamheden.
-Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen toepassingen met hoog koppel, normale toepassingen en
toepassingen die een hoge snelheid vereisen.
-Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
-Tot 51 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties

Boorhoudercapaciteit
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Slagen per minuut
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boorcapaciteit (metaal)
Max. boorcapaciteit (beton)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1.5 – 13 mm
NiCd 2.0 Ah
400 Watt
0-450 / 0-1450 / 0-2000 tpm
0-7650 / 0-24650 / 0-34000 spm
51 Nm
50 mm
13 mm
16 mm
2,7 kg
330 x 241 mm

Standaard: 2 x NiCd accu's, 1-uurs
snellader, 1x zijhandgreep en stevige
draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

DW987K2/DW987K2H*
18 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/boormachine
-Zeer krachtige 18.0 Volt boormachine voor veeleisende boor- en schroefwerkzaamheden.
-Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen met hoog koppel, normale toepassingen en
die een hoge snelheid vereisen.
-Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
-Tot 51 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties

Boorhoudercapaciteit
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toeental
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boorcapaciteit (metaal)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1.5 – 13 mm
NiCd 2.0 Ah
400 Watt
0-400 / 0-1400 spm
51 Nm
50 mm
13 mm
2.6 kg
254 x 241 mm

toepassingen

Standaard: 1x1-uurs snellader, 2x NiCd
accu,
1x zijhandgreep en stevige
draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's
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Accu
Gereedschap
Het 18.0 Volt accu systeem

DW929K2
18 Volt Heavy Duty 10 mm 1.3 Ah NiCd schroevendraaier/boormachine
-Krachtige 18.0 volt schroevendraaier voor boor-- en schroewerk in verschillende materialen.
-Compact en lichtgewicht ontwerp
-Instelbaar koppelmechanisme met 17 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
-1-uurs snellader
-Twee mechanische snelheden, variabele toerentallen en links/rechtsdraaiend voor een gecontroleerd gebruik

Boorhoudercapaciteit
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boorcapaciteit (metaal)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1.5 – 10 mm
NiCd 1.3 Ah
340 Watt
0-450 / 0-1400 tpm
40 Nm
38 mm
10 mm
2,0 kg
218 x 229 mm

Standaard: 2 NiCd accu's, 1-uurs
snellader, 1.3 Ah accu's en stevige
draagkoffer.

DW933K/DW933KH*

DW933KH niet beschikbaar in Nederland en België

18 Volt Heavy Duty accu pendeldecoupeerzaag
-Krachtige waaiergekoelde motor met vervangbare koolborstels en variabel toerental zorgt voor een hoge zaagsnelheid met tot 2000
zaagbewegingen per minuut.
-Gepatenteerd sleutelvrij zaagbladwisselsysteem
-De sleutelvrij verstelbare zool met anti-kras opzetzool kan naar voor en achter schuiven en kan naar beide kanten 45° geheld worden
-Optimale 3-traps pendelzaagslag voor snel en precies zagen
-Uniek contra-gewicht mechanisme en de rubberen greep zorgen voor soepel werken

Accu
Afgegeven vermogen
Aantal slagen onbelast
Zaagslaglengte
Afschuincapaciteit
Max. zaagcapaciteit (hout)
Max. zaagcapaciteitt (metaal)
Gewicht
Lengte x Hoogte

NiCd 2.0 Ah
330 Watt
0-2000 spm
26 mm
45°
65 mm
10 mm
3.3 kg
285 x 213 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu,
1anti-splinter zoolinzet, anti-kraszool, 3
zaabladen en stevige draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's
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Accu
Gereedschap
Het 18.0 Volt accu systeem

DW936K2 / DW936K2H*

DW936K2H niet beschikbaar in Nederland en België

18 Volt Heavy Duty accu cirkelzaag met 41 mm zaagdiepte
-Krachtige DeWalt waaiergekoelde motor met vervangbare koolborstels drijft een 136 mm zaagblad aan en zorgt voor een constante
voortgang bij een zaagdiepte tot 41mm.
-136 mm 16-tands HM zaagblad voor soepel en gaaf zaagwerk
-Veiligheidsschakelaar en een elektronische motorrem voor meer controle en veiligheid

Diameter zaagblad
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Afschuincapaciteit
Max. zaagdiepte 90°
Max. zaagdiepte 45°
Gewicht
Lengte x Hoogte

136 mm
NiCd 2.0 Ah
340 Watt
3200 tpm
50°
41 mm
28 mm
3.4kg
365 x 195 mm

Standaard: 2 accu's, 1-uurs snellader,
136
mm
hardmetalen
zaagblad,langsgeleider, inbussleutel en
stevige draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

DW938K/DW938KH*

DW938KH niet beschikbaar in Nederland en België

18 Volt Heavy Duty accu reciprozaag
-Krachtige waaiergekoelde DeWalt motor met vervangbare koolborstels en variable toerental zorgt voor een hoge zaagsnelheid met tot
2800 zaagbewegingen per minuut en 22 mm zaagslaglengte.
-Zeer performant reciprozaagmechanisme en het lichtgewicht magnesium tandwielhuis verschaffen de gebruiker een optimaal
vermogen/gewicht verhouding.
-Variabel toerental, veiligheidsschakelaar en een gecontroleerde zaagsneden en meer veiligheid
-Sleutelvrij hefboomklemsysteem voor een snelle zaagbladwissel

Accu
Afgegeven vermogen
Aantal slagen onbelast
Zaagslaglengte
Gewicht
Lengte x Hoogte

NiCd 2.0 Ah
340 Watt
0-2800 spm
22 mm
3.3 kg
285 x 213 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu,
hout- en metaalzaagblad en stevige
draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's
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Accu
Gereedschap
Het 18.0 Volt accu systeem

DW934K2 / DW934K2H*

DW934K2H niet beschikbaar in Nederland en België

18 Volt Heavy Duty accu cirkelzaag voor metaal met 61 mm zaagdiepte
-Krachtige DeWalt waaiergekoelde motor met vervangbare koolborstels een nieuw ontworpen overbrenging voor het soepel zagen van
ferro-metaal
-Robuust en koel lopend 173 mm 40-tands HM zaagblad voor braamvrij zaagwerk bij een constante tot 61 mm diepe zaagsnede
gedurende de gehele levensduur van het blad.
-Buitengewoon duurzaam ontwerp met een antistatische RVS zool en een volledig metalen beschermkap om te weerstaan aan de
ruwste gebruiksomstandigheden.
-Zaagblad links geplaatst, zeer handig ontworpen zaaglijnindicator en een uniek chemisch behandeld glasraampje voor een beter zicht
op het werk

Diameter zaagblad
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Afschuincapaciteit
Max. zaagdiepte 90°
Gewicht
Lengte x Hoogte

173 mm
NiCd 2.0 Ah
315 Watt
3100 tpm
50°
61 mm
3.8kg
365 x 195 mm

Standaard: 2 accu's, 1-uurs snellader,
173mm
hardmetalen
zaagblad,
langsgeleider, inbussleutel en stevige
draagkoffer.

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

DW908
18 Volt Heavy Duty werklamp
-Werklamp met 90° draaibare kop en 5 klikstanden voor verlichting in meerdee richtingen (zowel horizontaal als verticaal)
-Compact en lichtgewicht ontwerp met slagvaste behuizing
-3.5 uur continue werktijd met een 2.0 Ah NiCd accu
-Brede lichtstaal door de metalen reflector en Xenon lampje voor een hoge helderheid
-Accu en lader zijn apart te bestellen

Accu type
Lamp type
Gewicht (excl. Accu)
Lengte x Hoogte

18.0 Volt
Xenon
0.34 kg
85 x 240 mm

Standaard: 1 reservelamp

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Accu
Gereedschap
Het 18.0 Volt accu systeem

DW919
18 Volt Heavy Duty flexibele werklamp
-Lampkop klikt in accu houder voor gebruik als lantaarn
-Werklamp met flexibele hals voor handvrij verlichten in alle richtingen
-Compact en lichtgewicht ontwerp met slagvaste behuizing
-3.5 uur continu werktijd met een 2.0 Ah Nicd accu
-Accu en lader zijn apart te bestellen

Accu type
Lamp type
Gewicht (excl. Accu)
Lengte x Hoogte

18.0 Volt
Xenon
0.45 kg
130 x 180 mm

Standaard: 1 reservelamp

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Accu
Gereedschap
Het 14.4 Volt accu systeem

DW984K2 / DW984K2H*

DW984K2H niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine
-Zeer krachtige 14.4 Volt schroevendraaier/klopboormachine voor veeleisende boor-,klopboor- en schroefwerkzaamheden
-Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen en toepassingen die een hoge snelheid vereisen
-Instelbare koppel met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
-Tot 45 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties

Boorhouderopnamecapaciteit
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Slagen per minuut
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boorcapaciteit (metaal)
Max. boorcapaciteit (steen)
Gewicht (excl. Accu)
Lengte x Hoogte

1.5-13 mm
NiCdt
340 Watt
0-450 / 0-1400 / 0-1800 tpm
0-7650 / 0-23800 / 0-30600 spm
45 Nm
45 mm
13 mm
14 mm
2.4kg
263 x 241 mm

Standaard: 1x1-uurs snellader, 2x NiCd
accu's en stevige draagkoffer

DW985K2 / DW985K2H*

DW935K2H niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine
-Zeer krachtige 14.4 Volt schroevendraaier/klopboormachine met pistoolhandgreep voor veeleisende boor-, klopboor- en
schroefwerkzaamheden
-Drie mechanische snelheden voor optimaleprestaties bij toepassingen en toepassingen die een hoge snelheid vereisen
-Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
-Tot 45 Nm koppel voor maximale prestaties

Boorhouderopnamecapaciteit
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Slagen per minuut
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boormachine (metaal)
Max. boorcapaciteit (steen)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1.5-13 mm
NiCd 2.0 Ah
340 Watt
0-450 / 0-1400 / 0-1800 tpm
0-7650 / 0-23800 / 0-30600 spm
45 Nm
45 mm
13 mm
14 mm
2.4kg
317 x 241 mm

Standaard: 1x1-uurs snellader, 2x NiCd
accu's en stevige draagkoffer
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Accu
Gereedschap
Het 14.4 Volt accu systeem

DW984K2 / DW984K2H*

DW984K2H niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine
-Zeer krachtige 14.4 Volt schroevendraaier/klopboormachine voor veeleisende boor-,klopboor- en schroefwerkzaamheden
-Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen en toepassingen die een hoge snelheid vereisen
-Instelbare koppel met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
-Tot 45 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties

Boorhouderopnamecapaciteit
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Slagen per minuut
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boorcapaciteit (metaal)
Max. boorcapaciteit (steen)
Gewicht (excl. Accu)
Lengte x Hoogte

1.5-13 mm
NiCdt
340 Watt
0-450 / 0-1400 / 0-1800 tpm
0-7650 / 0-23800 / 0-30600 spm
45 Nm
45 mm
13 mm
14 mm
2.4kg
263 x 241 mm

Standaard: 1x1-uurs snellader, 2x NiCd
accu's en stevige draagkoffer

DW985K2 / DW985K2H*

DW935K2H niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine
-Zeer krachtige 14.4 Volt schroevendraaier/klopboormachine met pistoolhandgreep voor veeleisende boor-, klopboor- en
schroefwerkzaamheden
-Drie mechanische snelheden voor optimaleprestaties bij toepassingen en toepassingen die een hoge snelheid vereisen
-Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
-Tot 45 Nm koppel voor maximale prestaties

Boorhouderopnamecapaciteit
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Slagen per minuut
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boormachine (metaal)
Max. boorcapaciteit (steen)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1.5-13 mm
NiCd 2.0 Ah
340 Watt
0-450 / 0-1400 / 0-1800 tpm
0-7650 / 0-23800 / 0-30600 spm
45 Nm
45 mm
13 mm
14 mm
2.4kg
317 x 241 mm

Standaard: 1x1-uurs snellader, 2x NiCd
accu's en stevige draagkoffer

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Accu
Gereedschap
Het 14.4 Volt accu systeem

DW957K2 / DW957K2H*

DW957K2H niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine
-Zeer krachtige 14.4 Volt schroevendraaier/klopboormachine voor veeleisende boor- en schroefwerk in verschillende materialen
-Compact en lichtgewicht
-Instelbare koppel met 17 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
-Twee mechanische snelheden, variabele toerentallen en links/rechtsdraaiend voor een gecontroleerd gebruik

Boorhouderopnamecapaciteit
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boorcapaciteit (metaal)
Gewicht (excl. Accu)
Lengte x Hoogte

1.5-13 mm
NiCdt 2.0 Ah
280 Watt
0-400 / 0-1400 tpm
40 Nm
35 mm
13 mm
2.1kg
225 x 235 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2 NiCd
accu's en stevige draagkoffer

DW928K2 / DW928K2H*

DW928K2H niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty 10 mm 1.3 Ah NiCd accu schroevendraaier/boormachine
- krachtige 14.4 Volt schroevendraaier/boormachine voor veeleisende boor-, klopboor- en schroefwerk in verschillende materialen
-Compact en lichtgewicht ontwerp
-Instelbaar koppelmechanisme met 17 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
-1-uurs snellader
-Twee mechanische snelheden, variabele toerentaller en links/rechtsdraaiend voor een gecontroleerd gebruik

Boorhouderopnamecapaciteit
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boormachine (metaal)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1.5-10 mm
NiCd 1.3 Ah
280 Watt
0-400 / 0-1400 tpm
35 Nm
32 mm
10 mm
1.7kg
218 x 229 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2 NiCd
accu's en stevige draagkoffer

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Accu
Gereedschap
Het 14.4 Volt accu systeem

DW941K
14.4 Volt Heavy Duty accu platenschaar
- krachtige DeWalt waaiergekoelde motor met vervangbare koolborstels zorgt voor snel knippen in 1.2mm dikke plaat met een snelheid
van 4.4 m/min.
-360° draaibare kop
-Volledig onbelemmerd zicht op het materiaal en snijlijn
-De machine kan makkelijk uit de snede genomen worden om op een andere plaats een nieuwe te beginnen.

Accu
Afgegeven vermogen
Aantal slagen Onbelast
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (metaal)
Gewicht
Lengte x Hoogte

NiCdt 2.0 Ah
295 Watt
0-2300 tpm
40 Nm
1.2mm
2.4kg
335 x 230 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu,
inbussleutel en stevige draagkoffer

DW966K
14.4 Volt Heavy Duty 10 mm haakse accu schroevendraaier/boormachine
- krachtige waaiergekoelde motor levert tot 25 Nm gelijkblijvend koppel voor het aandrijven van grote boren en bevestigingsmiddelen
-twee mechanische sneheden van 0-400/0-1250 tpm voor flexibele inzet bij een ruime reeks toepassingen
-Links/rechts draaiend, variabele toerentallen en een electronische mottorrem voor totale controle
-Duurzame haakse overbrenging met afgesloten kogellagers en gefreesde stalen tandwielen voor een langere levensduur

Boorhouderopnamecapaciteit
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boormachine (metaal)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1.0-10 mm
NiCd 2.0 Ah
220 Watt
0-400 / 0-1250 tpm
24 Nm
28 mm
10 mm
2.1kg
323 x 125 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu en
stevige draagkoffer

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Accu
Gereedschap
Het 14.4 Volt accu systeem

DW935K2

DW935K2 niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty accu cirkelzaag met 41 mm zaagdiepte
- krachtige DeWalt waaiergekoelde motor met vervangbare koolborstels drijft een 136mm zaagblad aan en zorgt voor een constante
voortgang bij tot een 41 mm zaagdiepte
-Ultra dun 136 mm 16-tands HM zaagblad voor soepel en gaaf zaagwerk spaart de accu lading
-Veiligheidsschakelaar en electronische motterrem voor meer controle en veiligheid.

Diameter zaagblad
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Afschuincapaciteit
Max. zaagdiepte 90°
Max. zaagdiepte 45°
Gewicht
Lengte x Hoogte

136 mm
NiCdt 2.0 Ah
295 Watt
3000 tpm
50°
41 mm
28 mm
3.1kg
365 x 195 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2 accu's,
136mm
hardmetalen
zaagblad,
inbussleutel en stevige draagkoffer

DW937K

DW937K niet beschikbaar in Nederland en België

14.4 Volt Heavy Duty accu reciprozaag
- krachtige waaiergekoelde motor met vervangbare koolborstels en variabel toerental voor snelzagen met tot 2700 zaagbewegingen per
minuut en 22 mm zaagslaglengte
-Zeer perfomant reciprozaagmechanisme en het lichtgewicht magnesium tandwielhuis verschaffen de gebruiker een optimale
vermogen/gewicht verhouding
-Instelbaar toerental voor verschillende materialen
-Sleutelvrije zaagbladwissel

Accu
Afgegeven vermogen
Aantal slagen onbelast
Zaagslaglengte
Gewicht
Lengte x Hoogte

NiCd 2.0 Ah
295 Watt
0-2700 tpm
22 mm
2.7kg
435 x 188 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu,
hout- en metaalzaagblad en stevige
draagkoffer

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Accu
Gereedschap
Het 14.4 Volt accu systeem

DW906
14.4 Volt Heavy Duty werklamp
- Werklamp met een 90° draaibare kop en 5 klikstanden voor verlichting in meerdere richtingen (zowel horizontaal als verticaal)
-Compact en lichtgewicht ontwerp met slagvaste behuizing
-3.5 uur continue werktijd met een 2.0 Ah NiCd accu
-Brede lichtstaal door de metalen reflector en Xenon lampje voor een hoge helderheid
-Accu en lader zijn apart te bestellen.

Lamp Type
Accu
Gewicht
Lengte x Hoogte

Xenon
14.4 Volt
3.1kg
365 x 195 mm

Standaard: 1 reservelamp

DW918
14.4 Volt Heavy Duty flexibele werklamp
- Werklamp met flexibele hals voor handenvrij verlichten in alle richtingen
-Lampkop klikt in accu houder voor gebruik als lantaarn
-Compact en lichtgewicht ontwerp met slagvaste behuizing
-3.5 uur continu werktijd met een 2.0 Ah NiCd accu
-Accu en lader zijn apart te bestellen

Accu
Lamp type
Gewicht
Lengte x Hoogte

14.4 Volt
Xenon
0.45kg
130 x 180 mm

Standaard: 1 reservelamp

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Accu
Gereedschap
Het 12.0 Volt accu systeem

DW981K2/DW981K2H*
12.0 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine
- Zeer krachtige 12.0 Volt schroevendraaier/klopboormachine voor veeleisende boor-, klopboor- en schroefwerkzaamheden
-Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen met hoog koppel en normale toepassingen die een hoge
snelheid veriesen
-Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven
-Tot 42 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties.

Boorhouderopnamecapaciteit
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Slagen per minuut
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boorcapaciteit (metaal)
Max. boorcapaciteit (steen)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1.5-13 mm
NiCd 2.0 Ah
300 Watt
0-450 / 0-1400 / 0-1800 tpm
0-7650 / 0-23800 / 0-30600 spm
42 Nm
38 mm
13 mm
10 mm
2.3kg
263 x 241 mm

Standaard: 1 x 1-uurs snellader, 2x NiCd
accu's en stevige draagkoffer

*H versie met 2.0 Ah NiMH accu's

DW980K2/DW980K2H*
12.0 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/boormachine
- Zeer krachtige 12.0 Volt schroevendraaier/boormachine voor boor- en schroefwerk in verschillende materialen
-Drie mechanische snelheden voor optimale prestaties bij toepassingen met een hoog koppel, normale toepassingen en toepassingen
die een hoge snelheid vereisen
-Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven in verschillende
materialen
-Tot 42 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties

Accu
Boorhouderopnamecapaciteit
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hou)
Max. boorcapaciteit (metaal)
Gewicht
Lengte x Hoogte

NiCd 2.0 Ah
1.5-13 mm
300 Watt
0-450 / 0-1400 / 0-1800 tpm
42 Nm
28 mm
13 mm
1.9kg
225 x 235 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2x NiCd
accu's en stevige draagkoffer

*H versie met 2.0 Ah NiMH accu's

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Accu
Gereedschap
Het 12.0 Volt accu systeem

DW956K2/DW956K2H*

DW956K2H niet beschikbaar in Nederland en België

12.0 Volt Heavy Duty 13 mm accu schroevendraaier/boormachine
- krachtige 12.0 Volt schroevendraaier/klopboormachine voor veeleisende boor-- en schroefwerkzaamheden in verschillende materialen
-Compact en lichtgewicht ontwerp
-Instelbaar koppelmechanisme met 17 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven in verschillende
materialen
-1-uurs snellader
-Twee mechanische snelheden, variabele toerentallen en links/rechtsdraaiend voor een gecontroleerd gebruik

Boorhouderopnamecapaciteit
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boorcapaciteit (steen)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1.5-13 mm
NiCd 2.0 Ah
230 Watt
0-400 / 0-1400 tpm
35 Nm
28 mm
13 mm
1.9kg
225 x 235 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2x NiCd
accu's en stevige draagkoffer

*H versie met 2.0 Ah NiMH accu's

DW927K2/DW927K2H*

DW927K2H niet beschikbaar in Nederland en België

12.0 Volt Heavy Duty 10 mm 1,3 Ah NiCd accu schroevendraaier/boormachine
- krachtige 12.0 Volt schroevendraaier/boormachine 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
-1-uurs snellader
-Twee mechanische snelheden, variabele toerentallen in links/rechtsdraaiend voor een gecontroleerd gebruik

Accu
Boorhouderopnamecapaciteit
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hou)
Max. boorcapaciteit (metaal)
Gewicht
Lengte x Hoogte

NiCd 1.3 Ah
1.5-10 mm
230 Watt
0-400 / 0-1400 tpm
32 Nm
25 mm
10 mm
1.6kg
218 x 229 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2x NiCd
accu's 1.3 Ah en stevige draagkoffer

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Accu
Gereedschap
Het 12.0 Volt accu systeem

DW907K2/DW907K2H*

DW907K2H niet beschikbaar in Nederland en België

12.0 Volt Heavy Duty 10 mm accu schroevendraaier/boormachine
- krachtige 12.0 Volt schroevendraaier/klopboormachine voor heavy duty boren en schroeven
-Extreem compact en lichtgewicht ontwerp
-Instelbaar koppelmechanisme met 14 standen voor constant en uniform schroefwerk met verschillende schroefmaten in allerlei
materialen
-10 mm snelspanboorhouder voor gebruiksgemak
-Twee mechanische snelheden, variabele toerentallen en links/rechts schakelaar voor veelzijdige inzet

Boorhouderopnamecapaciteit
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boorcapaciteit (steen)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1.0-10 mm
NiCd 1.3 Ah
190 Watt
0-350 / 0-1200 tpm
20 Nm
25 mm
10 mm
1.6kg
212 x 225 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2x accu's en
stevige draagkoffer

*H versie met 2.0 Ah NiMH accu's

DW965K
12.0 Volt Heavy Duty 10 mm haakse accu schroevendraaier/boormachine
- krachtige waaiergekoelde motor levert tot 20 Nm gelijkblijvend koppel voor het aandrijven van grote boren en bevestigingsmiddelen
-Twee mechanische snelheden van 0-400/0-1200 tpm voor flexibele inzet bij een ruime reeks toepassingen
-Links/rechts draaiend, variabele toerentallen en een electronische moterrem voor totale controle
-Duurzame haakse overbrenging met afgesloten kogellagers en gefreesde stalen tandwielen voor een langere levensduur
-Grote met rubber beklede schakelaar biedt de gebruiker de mogelijkheid om de machine in beperkt toegankelijke ruimten goed te
handteren

Accu
Boorhouderopnamecapaciteit
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hou)
Max. boorcapaciteit (metaal)
Gewicht
Lengte x Hoogte

NiCd 2.0 Ah
1.0-10 mm
190 Watt
0-400 / 0-1400 tpm
20 Nm
25 mm
10 mm
2.0kg
323 x 125 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu en
stevige draagkoffer

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Accu
Gereedschap
Het 12.0 Volt accu systeem

DW979K2
12.0 Volt Heavy Duty accu schroevendraaier voor gipskarton
- Compacte en ergonomische 12.0 Volt accu gipskartonschroevendraaier
-Afneembaar diepte-instelbaar “set and forget” opzetstuk voor een constante schroefdiepte
-6.35 mm zeskant magnetische bithouder
-Tot 8.5 Nmgelijkblijvend koppel voor maximale prestaties
-Ergonomisch ontworpen soft grip handgreep en schakelaar

Bithouder
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. koppel
Gewicht
Lengte x Hoogte

6.35 mm zeskant
NiCd 2.0 Ah
220 Watt
0-800 / 0-2300 tpm
8.5 Nm
1.6kg
212 x 225 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2x accu's,
magnetische
bithouder,
schroevendraaierbit en stevige draagkoffer

*H versie met 2.0 Ah NiMH accu's

DW052K2/DW052K2H*

DW052K2H niet beschikbaar in Nederland en België

12.0 Volt Heavy Duty accu slagschroevendraaier
-De duurzame waaiergekoelde motor levert een hoog continue koppel tot 115 Nm en tot 3000 impacts per minuut voor zwaar
schroefwerk (harde verbindingen)
-Volledige metalen transmissie voor een efficiënte krachtoverbrenging en een langere levensduur
-Magnesium voorhuis voor minder gewicht en eeen betere balans
-Modulair componentenontwerp voor een makkelijke toegankelijkheid en snelle service
-Links/rechtsdraaiend, variabel toerental en electronische motorrem voor een totale controle.

Accu
Bithouder
Onbelast toerental
Slagen per minuut
Max. koppel
Max. boutdiameter
Gewicht
Lengte x Hoogte

NiCd 2.0 Ah
1/4”
0-2400 tpm
0-3000 spm
115 mm
M12
1.7kg
166 x 231 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2 accu's en
stevige draagkoffer

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Accu
Gereedschap
Het 12.0 Volt accu systeem

DW053K2/DW053K2H*

DW053K2H niet beschikbaar in Nederland en België

12.0 Volt Heavy Duty accu slagmoersleutel
- De duurzame waaiergekoelde motor levert een hoog continu koppel tot 160 Nm en tot 3000 impacts per minuut voor zwaar
schroefwerk (harde verbindingen)
-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
-Links/rechtsdraaiend, variabel toerental en electronische motorrem voor een totale controle

Bithouder
Accu
Onbelast toerental
Slagen per minuut
Max. continue koppel
Max. boutdiameter
Gewicht
Lengte x Hoogte

1/2”
NiCd 2.0 Ah
0-2400 tpm
0-3000 spm
160 Nm
M16
1.7kg
116 x 231 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2x accu's, m
en stevige draagkoffer

*H versie met 2.0 Ah NiMH accu's

DW904
12.0 Volt Heavy Duty werklamp
-Werklamp met 90° draaibare kop en 5 klikstanden voor verlichting in meerdere richtingen (zowel horizontaal als verticaal)
-Compact en lichtgewicht ontwerp met slagvaste behuizing
-3.5 uur continu werktijd met een 2.0 Ah NiCd accu
-Brede lichtstaal door de metalen reflector en Xenon lampje voor een hoge helderheid
-Accu en lader zijn apart te bestellen

Accu type
Lamp type
Gewicht (excl. Batterij)
Lengte x Hoogte

12.0 Volt
Xenon
0.34kg
85 x 240 mm

Standaard: 1 reservelamp

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Accu
Gereedschap
Het 12.0 Volt accu systeem

DW915
12.0 Volt Heavy Duty flexibele werklamp
- Werklamp met fleibele hals voor handenvrij verlichten in alle richtingen
-Lampkop klikt in accu houder voor gebruik als lantaarn
-Compact en lichtgewicht ontwerp met slagvaste behuizing
-3.5 uur continu werktijd met een 2.0 Ah NiCd accu
-Accu en lader zijn apart te bestellen

Lamp type
Accu
Gewicht (excl. Accu)
Lengte x Hoogte

Xenon
12.0 Volt
0.45kg
130 x 180 mm

Standaard: 1 reservelamp

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Accu
Gereedschap
Het 9.6 Volt accu systeem

DW926K2/DW926K2H*

DW926K2H niet beschikbaar in Nederland en België

9.6 Volt 10 mm 1.3Ah NiCd accu schroevendraaier/boormachine
- Krachtige 9.6 Volt schroevendraaier/boormachine voor heavy duty boren en schroeven
-Extreem compact, lichtgewicht ontwerp
-Instelbaar koppelmechanisme met 14 standen en boorstand voor optimale en uniforme resultaten
-Tot 19 Nm gelijkblijvend koppel voor maximale prestaties
-10 mm snelspanboorhouder voor gebruiksgemak
-Twee mechanische snelheden, instelbare toerentallen en links/rechts schakelaarvoor veelzijdige inzet

Boorhouderopnamecapaciteit
Accu
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. boorcapaciteit (metaal)
Gewicht
Lengte x Hoogte

1.0-10 mm
NiCd 1.3 Ah
135 Watt
0-400 / 0-1100 tpm
17 Nm
22 mm
10 mm
1.5kg
215 x 225 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2x accu's, m
en stevige draagkoffer

*H versie met 2.0 Ah NiMH accu's

DW955K
9.6 Volt Heavy Duty haakse accu schroevendraaier / boormachine
-Krachtige waaiergekoelde motor levert tot 17 Nm gelijkblijvend koppel voor het aandrijven van grote boren en bevestingingsmiddelen
-Twee mechanische snelheden van 0-400/0-1100 tpm voor flexibele inzet bij een ruime reeks toepassingen.
-Links/rechts draaiend, variabele toerentallen en elektronische motorremvoor totale controle
-Duurzame haakse overbrenging met afgesloten kogellagers en gefreesde stalen tandwielen voor een langere levensduur

Accu
Boorhouderopnamecapaciteit
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. borcapaciteit (metaal)
Gewicht (excl. Batterij)
Lengte x Hoogte

NiCd 2.0 Ah
1.0-10 mm
135 Watt
0-400 / 0-1100 tpm
17 Nm
22 mm
10 mm
1.9kg
323 x 125 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu en
stevige draagkoffer

Sercomat bvba – Schotelven 18 – 2370 Arendonk – tel.: 0498/32.91.16 – fax.: 014/67.24.56

Accu
Gereedschap
Het 9.6 Volt accu systeem

DW902
9.6 Volt Heavy Duty werklamp
- Werklamp met een 90° draaibare kop en 5 klikstanden voor verlichting in meerdere reichtingen (zowel horizontaal als veriticaal)
-Compact, lichtgewicht ontwerp met slagvaste behuizing
-3.5 uur continu werktijd omet een 2.0 Ah NiCd accu
-Brede lichtstraal door de metalen reflector en Xenon lampje voor een hoge helderheid
-Accu en lader zijn apart te bestellen

Lamp type
Accu
Gewicht
Lengte x Hoogte

Xenon
9.6 Volt
0.34kg
85 x 240 mm

Standaard: 1 reservelamp

DW913
9.6 Volt Heavy Duty flexibele werklamp
-Krachtige waaiergekoelde motor levert tot 17 Nm gelijkblijvend koppel voor het aandrijven van grote boren en bevestingingsmiddelen
-Twee mechanische snelheden van 0-400/0-1100 tpm voor flexibele inzet bij een ruime reeks toepassingen.
-Links/rechts draaiend, variabele toerentallen en elektronische motorremvoor totale controle
-Duurzame haakse overbrenging met afgesloten kogellagers en gefreesde stalen tandwielen voor een langere levensduur

Accu
Boorhouderopnamecapaciteit
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Max. koppel
Max. boorcapaciteit (hout)
Max. borcapaciteit (metaal)
Gewicht (excl. Batterij)
Lengte x Hoogte

NiCd 2.0 Ah
1.0-10 mm
135 Watt
0-400 / 0-1100 tpm
17 Nm
22 mm
10 mm
1.9kg
323 x 125 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu en
stevige draagkoffer
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