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POČET REZOV 
ARMOVACEJ OCELE 
16 MM DCS690

JE TU 
PRACOVISKO 
BEZ KÁBLOV!

Model DCV586M poháňaný technológiou 54 V  
XR FLEXVOLT je dokonalým riešením na odsávanie 
prachu pre novú generáciu akumulátorových 
strojov a kľúčom k pracovisku bez káblov.

Bezuhlíkový motor DEWALT  
a vysokokapacitná batéria XR FLEXVOLT  
spolu s dvojitými certifikovanými filtrami  
triedy M s automatickým čistením prinášajú 
silný, konštantný výkon a prevádzkovú dobu 
aj pre tie najnáročnejšie činnosti. 

Medzi ďalšie funkcie patrí diaľkové ovládanie 
pre bezdrôtovú prevádzku, zabudovaný 
kryt batérie na ochranu pred nepriaznivými 
podmienkami pracovisku a kompatibilita TSTAK.

VYSÁVAČ 54 V  
XR FLEXVOLT TRIEDY  
M DCV586M

BIMETALOVÉ KORUNKY 
EXTREME
Rad bimetalových koruniek  
s vytvrdenými zubmi s dodatočným 
obsahom kobaltu poskytuje dvojnásobnú 
životnosť v porovnaní so štandardnými 
bimetalovými korunkami.

Vďaka koncepcii dvojitých zubov  
s plytkými a hlbokými záhybmi účinne 
odstraňuje nečistoty. Šikmé drážky  
pre jednoduché odstránenie odvŕtaného 
materiálu. K dispozícii s priemerom  
od 14 mm do 152 mm.

DCV586MT2*
Čistenie filtra Automatika

Namokro/nasucho Áno

Ovládanie náradia Diaľkové ovládanie

Kapacita 15 l

Dĺžka hadice 2,5 m

*DCV586MN - bez batérií a nabíjačky

BATÉRIA 12 AH XR FLEXVOLT DCB548 
Vyzbrojte vaše náradie novou batériou 12 AH XR FLEXVOLT. Nový model DCB548 
dodáva maximálny výkon a dlhšiu dobu prevádzky s rovnakou veľkosťou ako  
naša batéria 9 AH XR FLEXVOLT. Je vybavená aj zabudovaným LED indikátorom  
úrovne nabitia a je kompatibilná so všetkými 18 V strojmi a nabíjačkami  
XR s napájacím napätím 18 V.

UHLOVÁ VŔTAČKA 54 V  
XR FLEXVOLT DCD470N
Naša najvýkonnejšia akumulátorová vŕtačka! 

Perfektná pre koncových používateľov, 
ktorí potrebujú vyvŕtať otvory s veľkým 
priemerom. Táto uhlová vŕtačka poskytuje 
výnimočný výkon, ovládanie, pohodlie 
a prevádzku bez použitia kábla s naším 
bezuhlíkovým 54 V motorom.

E-spojka chráni používateľa v situáciách, 
keď dôjde k zovretiu vrtáka.
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DCD470N
Krútiaci moment 135 Nm

Max. kapacita vŕtania 159 mm

Voľnobežné otáčky 1320 ot./min

Hmotnosť 6,9 kg

ODSÁVANIE PRACHU  
SDS-PLUS 
DWH201D
Zhromažďuje prach a 
nečistoty počas vŕtania 
alebo sekania. Môže sa 
použiť spolu s vysávačom 
alebo samostatne  
ako zberač.EXTERNÉ ODSÁVANIE PRACHU DWH079D

Jednoduché a efektívne vyprázdňovanie integrovaných zásobníkov 
prachu DEWALT bez toho, aby sa používateľ vystavil prachu.

KOMPATIBILNÝ S MODELMI D25303DH A D25304DH.

KOMPATIBILNÝ SO VŠETKÝMI 
KLADIVAMI DEWALT SDS-PLUS.

ZLEPŠENÁ TRVANLIVOSŤ  
Konštrukcia zubov z kalenej ocele s 8% prímesou  
kobaltu (M42) dosahuje dvojnásobnú životnosť  
(v porovnaní so štandrdnými bimetalovými korunkami).

GEOMETRIA ZUBOV 
Koncepcia dvojitých zubov s kombináciou plytkých a 
hlbokých záhybov pre efektívne odstraňovanie nečistôt.

TENKOSTENNÁ KONŠTRUKCIA  
Vysokokvalitné oceľové telo korunky s tenkými stenami  
je navrhnuté pre ľahšie rezanie do ľubovoľného materiálu.

JEDNODUCHÉ ODSTRÁNENIE 
Šikmé drážky uľahčujú odstánenie odvrtaného materiálu.

BIMETALOVÉ KORUNKY  
Z RYCHLOREZNEJ OCELE (HSS)
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