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DEWALT-tarvikkeista
on nyt koottu
tarvikesarjat
täyttämään tarpeesi
riippumatta siitä,
mitä sähkötyökalua
käytät. Käytätpä
sitten akkukonetta
tai johdollista
löydät DEWALTin
tarvikesarjoista
parhaiten tarpeisiisi
sopivimmat.

Puhdistettavat hylsyt
Puhdistettavien hylsyjen valikoima
helpottaa metallien kiinnittämistä
toisiinsa.

RUUVIKÄRKISARJA, 14 OSAA

DT70574-QZ
Uutuus

Pikalataus
Säästää aikaa pidempään jatkuvissa
ruuvinvääntö- ja poraustöissä.

Nivelöity kärjenpidin
Pää kääntyy 20°. Sopii käytettäväksi
kulmissa ja muissa ahtaissa tiloissa.

Sarja nivelöidyllä kärjenpitimellä,
10 osaa

DT70578-QZ
Uutuus

• Kompaktissa kotelossa 		
tavallisimmat ruuvikärjet
ja magneettinen 		
ruuvikärjenohjain.
• Käytettäväksi 		
iskuvääntimissä.
• Sopivat moniin erilaisiin 		
ruuvinvääntösovelluksiin
(Phillips, Pozi, Torx).
SISÄLTÖ
Ph1, Ph2 x2 (25mm)
Pz1, Pz2 (25mm)
T10, T15, T20 x2, T25 x2, T30 (25mm)
125 mm magneettinen ruuvikärjenohjain
85 mm magneettinen ruuvikärjenohjain

• Nivelöity ruuvikärjenpidin mahdollistaa
pääsyn ahtaisiin tiloihin.

• Irrotettava kaulus mahdollistaa pitimen
käytön joko niveöitynä tai perinteisenä
magneettipitimenä.

• Soveltuvat käytettäviksi iskuvääntimissä.
• Sopivat moniin erilaisiin

ruuvinvääntösovelluksiin (Torx, Phillips ja Pozi).

SISÄLTÖ
Ph2 x2 (25mm)
Pz2 (25mm)
T10, T15, T20 x2, T25, T30 (25mm)
Nivelöity kärjenpidin
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RUUVIKÄRKISARJA, 26 OSAA

RUUVIKÄRKISARJA, 34 OSAA

DT70575-QZ
Uutuus

SISÄLTÖ
Ph2 x2 (25mm)
Pz2 x2, Pz3 (25mm)
T10 x2, T20 x5, T25 x2, T30 x2 (25mm)
Ph2, Pz2, Pz3 (50mm)

• Kestävässä, pienessä Tough Case kotelossa

säilytät tarvikkeet turvallisesti ja ne ovat
helposti saatavilla.
• Käytettäväksi iskuvääntimissä.
• Sopivat moniin erilaisiin 			
ruuvinvääntösovelluksiin (Phillips, Torx, Pozi).

DT70576-QZ
Uutuus

SISÄLTÖ
Ph2 x2 (25mm)
Pz1 Pz x2, Pz3 x2 (25mm)
T15 x2, T20 x8, T25 x5, T30 x2 (25mm)
Ph2, Pz2, T10, T20 x2, T25 (50mm)

T10, T20 x2, T25 (50mm)

Ph2 (85mm)

Puhdistettavat hylsyt 8, 10 mm

Puhdistettavat hylsyt 8, 10 mm

Magneettinen ruuvikärjenpidin

Pikaliitin

RUUVIKÄRKISARJA, 45 OSAA

DT71572-QZ

• Kestävässä, pienessä Tough Case kotelossa

säilytät ruuvinvääntötarvikkeet turvallisesti
ja ne ovat helposti saatavilla.
• Innovatiiviset, puhdistettavat hylsyt
mahdollistavat metallien helpon
kiinnittämisen toisiinsa.
• Pikaliittimellä nopea ja helppo kärjenvaihto
magneettirenkaalla, joka pitää ruuvin
ruuvikärjenpitimessä.
• Käytettäviksi iskunvääntimissä.
• Sopivat moniin erilaisiin ruuvinvääntösovelluksiin
(Phillips, Torx, Pozi, hylsyt).

RUUVIKÄRKISARJA
ISKUVÄÄNTIMIIN, 16 OSAA

DT70577-QZ

Uutuus

Uutuus
• Kestävässä, pienessä Tough Case

SISÄLTÖ
Ph1 x2, Ph2 x2, Ph3 x2 (25mm)
Pz2 x2, Pz3 x2 (25mm)
T10 x3, T15 x3, T20 x4, T25 x3, T30 x3 (25mm)
Ura 6 (25mm)
Ph1, Ph2 x2, Pz1, Pz2 x2 (50mm)
T10, T15, T20 x3, T25 x2, T30 x2 (50mm)
Hylsyt 8, 10 mm

• Kestävässä, pienessä Tough

Case kotelossa säilytät tarvikkeet
turvallisesti ja ne ovat helposti
saatavilla.
• Sopivat moniin erilaisiin 		
ruuvinvääntösovelluksiin
(Phillips, ura, Pozi, Torx, hylsyt).

Magneettinen ruuvikärjenpidin

kotelossa säilytät tarvikkeet turvallisesti
ja ne ovat helposti saatavilla.
• Innovatiiviset, puhdistettavat hylsyt 		
mahdollistavat metallien helpon
kiinnittämisen toisiinsa.
• Pikaliittimellä nopea ja helppo
kärjenvaihto magneettirenkaalla, joka
pitää ruuvin ruuvikärjenpitimessä.
• Käytettäviksi iskunvääntimissä.
• Sopivat moniin erilaisiin 			
ruuvinvääntösovelluksiin
(Phillips, Torx, Pozi, hylsyt).
SISÄLTÖ
Ph2 x3, Pz2 x3 (25mm)
T10 x2, T15, T20 x3, T25 x3 (25mm)
Magneettinen ruuvikärjenpidin

RUUVIKÄRKISARJA, 16 OSAA

RUUVIKÄRKISARJA, 14 OSAA

DT71573-QZ

DT71570-QZ

Uutuus

Uutuus

• Kompaktissa kotelossa

tavallisimmat ruuvikärjet ja
magneettinen ruuvikärjenpidin.
• Soveltuvat moniin erilaisiin
ruuvinvääntösovelluksiin
(Phillips, Pozi, Torx).

• Kompaktissa kotelossa

tavallisimmat ruuvikärjet ja
magneettinen ruuviohjain.
• Sopivat moniin erilaisiin 		
ruuvinvääntösovelluksiin
(Phillips, Torx, Pozi).

SISÄLTÖ
SISÄLTÖ

Ph1, Ph2 x2 (25mm)

Ph2 x2 (25mm)

Pz2 (25mm)

Pz2 x2, Pz3 (25mm)

T10, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T30 (25mm)

T20 x6, T25 x4 (25mm)

125 mm magneettinen ruuviohjain

Magneettinen ruuvikärjenpidin

85 mm magneettinen ruuviohjain
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RUUVIKÄRKISARJA, 32 OSAA

METALLIPORANTERÄSARJA, 6 KPL HSS-E

DT70523-QZ

DT5940-QZ
Uutuus

• Kestävässä, pienessä 		

Tough Case kotelossa säilytät
tarvikkeet turvallisesti ja ne
ovat helposti saatavilla.
• Sopivat moniin erilaisiin 		
ruuvinvääntösovelluksiin
(ura, Phillips, Torx, Pozi).

SISÄLTÖ
Ph1, Ph2 x3, Ph3 (25mm)

• Tarkkuushiottu spiraaliporanterä, joka on
valmistettu DIN338:n mukaan. Oikealle
leikkaava N-tyypin spiraali.
• 5 % kobolttiseostettu pikateräs lisää
kestävyyttä korkeissa lämpötiloissa
porattaessa kovia materiaaleja.
• Ainutlaatuinen Extreme -kobolttikärki
parantaa tehokkuutta ja eliminoi
vaeltamista.
• Soveltuu seostetun tai seostamattoman
teräksen, aina 1100N/mm², poraukseen
sekä kuumuuden ja haponkestävien
teräksien, raudan, pronssin,
hitsaussaumojen, ruostumattoman
ja krominikkeliteräksen poraukseen.

Pz1 x2, Pz2 x5, Pz3 x3 (25mm)
T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2,
T27, T30, T40 (25mm)
Ura 6, 8, 10 (25mm)
Pr2 x2 (25mm)

SISÄLTÖ

Magneettinen ruuvikärjenpidin

Ø2, 3, 4, 5, 6, 8mm

METALLIPORANTERÄSARJA, 29 OSAA

DT7926-XJ

METALLIPORANTERÄSARJAT,
10 KPL HSS-G

DT5921-QZ

• Poranteriä ja

ruuvikärkiä vahvassa
säilytyskotelossa.
• Soveltuu teräksen,
seostetun ja
seostamattoman,
poraukseen aina
900N/mm²:een.
• Levyjen ja muiden
ohuiden materiaalien
poraukseen
(myös puu ja muovi).

• Tarkkuushiottu spiraaliporanterä, 		
jolla on pitkä käyttöikä ja erinomainen 		
samankeskisyys, nopeaan poraukseen.
• Valmistettu pikateräksestä DIN338:n 		
mukaan.
• Soveltuu kannettaviin ja kiinteisiin
koneisiin teräksen, valuteräksen, 		
metallivahvisteisen ja vahvistamattoman
teräksen, harmaavaluteräksen, sintratun
raudan, nikkelin, messingin, hopean ja 		
grafiitin, aina 900N/mm², poraukseen.

SISÄLTÖ
Ø1, 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, 13mm

SISÄLTÖ
Ø1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm

TOUGH CASE EXTREME KOBOLTTI,
29 OSAA

DT5928-QZ

DT5911-QZ
• Metalliporanterä yleiskäyttöön.

• Tarkkuushiottu 		

spiraaliporanterä, joka
on valmistettu DIN338:n 		
mukaan. Oikealle
leikkaava N-tyypin spiraali.
• 5 % kobolttiseostettu 		
pikateräs lisää kestävyyttä
korkeissa lämpötiloissa 		
porattaessa kovia
materiaaleja.
• Ainutlaatuinen Extreme 		
-kobolttikärki parantaa 		
tehokkuutta ja eliminoi 		
vaeltamista.
• Soveltuu seostetun tai
seostamattoman teräksen,
aina 1100N/mm², 		
poraukseen sekä 		
kuumuuden ja haponkestävien
teräksien, raudan, pronssin,
hitsaussaumojen, 		
ruostumattoman ja 		
krominikkeliteräksen poraukseen.

METALLIPORANTERÄSARJA, 10 KPL HSS-R

Valmistettu pikateräksestä DIN338:n
mukaan kuumavalssausprosessissa.
• Soveltuu kannettaviin ja kiinteisiin 		
sovelluksiin teräksen, valuteräksen,
seostetun tai seostamattoman
materiaalin, harmaan valuraudan, 		
pallomaisen grafiittivaluraudan,
sintratun raudan, nikkelin, pronssin
jne. poraukseen aina 900N/mm².

SISÄLTÖ
Ø1,1.5, 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, 13mm

SISÄLTÖ
Ø1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
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ASENNUSTERÄSARJA, 5 OSAA

REIKÄSAHASARJA, 11 OSAA EXTREME

DT6956-QZ

DT8270-QZ

• Pieni muovikotelo, jossa teriä on hyvä

• Ammattikäyttöön suunnitellut

säilyttää ja helppo kuljettaa.
• Käytetään tavallisimmin ankkurireikien, 		
muovitulppa- ja muihin kiinnityksiin sekä
reikien tekemiseen putkivienneille.
• Ainutlaatuinen kovametallikärki on 		
erittäin kestävä. Kestää jopa kaksi kertaa
pidempään ja voi porata jopa 50 %
enemmän reikiä kuin vakiobetoniporanterillä.
• Muuraukset, tiilet, kivi, kaakeli, kevytbetoni.

vahvat reikäsahat vakio- tai
syväsahaussovelluksiin.
• Sarjat suunniteltu erityisesti
putki-, sähkömiehille
ja yleiskäyttöön.
• UUDET EXTREME DEWALT
-pikavaihtokarat estävät 		
reikäsahaa jumiutumasta ja nopea
esikärki nopeuttaa poraamista.
• Ihanteellinen reikien sahaamiseen
pehmeään, ruostumattomaan
teräkseen, kupariin, alumiiniin,
puuhun, muoviin ja muihin
yhdistemateriaaleihin.
SISÄLTÖ
Ø22, 29, 35, 44, 51,64, 68mm

SISÄLTÖ
Ø4, 5, 6, 8, 10mm

Pieni pidin
Iso pidin
2 Extreme-keskiöporaa

PUUPORANTERÄSARJA, 5 OSAA

HYLSYSARJA, 9 OSAA

DT4535-QZ

DT7507-QZ

• Valmistettu kromivanadiiniseoksella 		

• Iskunkestävät hylsyt 1/2” 		

vahvistetusta teräksestä.
• Keskikärki ja ulkoleikkuureuna
puhtaisiin, tarkkoihin reikiin.
• Soveltuu kovien kuitulevyjen,
lastulevyn, vanerin ja puun poraukseen.
• Käytetään tavallisesti tappireikiin
tai läpiporausreikiin puuruuveille.

mutterivääntimille.

• Valmistettu korkeimpien 		
standardien mukaan
parhaimman kestävyyden 		
varmistamiseksi.
• Mustaoksidiviimeistely 		
lasermerkinnöillä.

SISÄLTÖ
SISÄLTÖ

10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27mm

Ø4, 5, 6, 8, 10mm

Sovitin 1/4”-1/2”mm

REIKÄSAHASARJA PUTKIMIEHELLE

FLIPDRIVE -SARJA

DT8106-XJ

DT7612-XJ

• Ammattikäyttöön suunnitellut
vahvat reikäsahat vakio- tai
syväsahaussovelluksiin.
• Sarjat suunniteltu erityisesti
putki-, sähkömiehille ja
yleiskäyttöön.
• UUDET EXTREME DEWALT
-pikavaihtokarat estävät
reikäsahaa jumiutumasta ja
nopea esikärki nopeuttaa
poraamista.
• Ihanteellinen reikien
sahaamiseen pehmeään, 		
ruostumattomaan teräkseen,
kupariin, alumiiniin, puuhun,
muoviin ja muihin 		
yhdistemateriaaleihin.

• Kestävä kotelo, jossa pidin,

kaikki senkkiterät, esiporat
ja ruuvikärjet.
• Sopii käytettäväksi kovalle
ja pehmeällä puulle, 			
yhdistemateriaaleille ja MDF:lle.
• Ihanteellinen keittiöasennuksissa, 		
huonekalujen kokoonpanossa,
erilaisissa korjaustöissä jne.

SISÄLTÖ
Välikappale nro 6
Senkki

SISÄLTÖ
Ø19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76mm

Esipora ja Pz2
Senkki 8, 10, 12 ja esipora

2 pidintä

Pz2 x2, Ph2 x2

2 keskiöporaa

2,5 mm kuusioavain
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TOUGH CASE ISKUVÄÄNTIMILLE, 10 OSAA

PIENI TOUGH CASE, 19 OSAA

DT70500B-QZ

DT7921B-QZ

SISÄLTÖ

SISÄLTÖ
Ø3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12mm

• Pieni Tough Case -kotelo
säilytykseen ja helppoon kuljetukseen.
• Suunniteltu ja optimoitu käytettäviksi 		
iskuvääntimien kanssa. Erinomainen
suorituskyky ja kestävyys
vaativissa sovelluksissa.
• Ainutlaatuinen kärkimuotoilu lisää
porausnopeutta ja estää poranterän
vaeltamista.
• Optimoitu spiraalikulma ja karkaisuprosessi
pidentävät käyttöikää kaikissa sovelluksissa.

PORANTERÄ- JA RUUVIKÄRKISARJA,
26 OSAA ISKUVÄÄNTIMILLE

DT70503B-QZ

Extreme-metalliporanterät
Ø2, 3, 4, 5, 6, 8mm
Ph2 x4, Pz2 x4 (25mm)
Ph2, Pz2 (50mm)
Ura 5.5 (50mm)

• Vahvassa kotelossa sekä poarnteriä
että ruuvikärkiä.

• Sopii useimpiin työkalulaukkuihin.
• Vahva laatu ja Extreme-suorituskyky.

Magneettinen ruuvikärjenpidin
Magneettinen ohjainhylsy

PIENI TOUGH CASE, 29 OSAA

DT7922B-QZ

SISÄLTÖ
SISÄLTÖ
Iskuporanterät
Ø3, 4, 5, 6, 8mm
T10, T15, T20 x4, T25 x4, T30 (25mm)
Ph1, Ph2 x3, Ph3 (25mm)
Ph2 x2 (50mm)
Hylsyt 8, 10 mm
Magneettinen ruuvikärjenpidin, 60 mm

Pz1, Pz2 x6, Pz3 (25mm)

		

• Pieni Tough Case -kotelo
säilytykseen ja helppoon kuljetukseen.
• Suunniteltu ja optimoitu käytettäviksi 		
iskuvääntimien kanssa. Erinomainen 		
suorituskyky ja kestävyys vaativissa
sovelluksissa.
• Ainutlaatuinen kärkimuotoilu lisää 		
porausnopeutta ja estää poranterän vaeltamista.
• Optimoitu spiraalikulma ja karkaisuprosessi
pidentää käyttöikää kaikissa sovelluksissa.

SARJA LITTEITÄ PUUPORANTERIÄ,
8 OSAA EXTREME

DT7943B-QZ

Ph1, Ph2 x6, Ph3
T10, T15, T20, T25, T30, T40 (25mm)
Ura 5.5 (25mm)
Ph2, Pz2, Ura 5.5 (50mm)
Magneettinen ruuvikärjenpidin

• Vahva kotelo sekä poranterille

että ruuvauskärjille työmaakäyttöön.

• Vahva.
• Kompakti.
• Sopii useimpiin työkalulaukkuihin.
• Extreme-suorituskyky.

Magneettinen ohjainhylsy

RUUVIKÄRKISARJA, 31 OSAA

DT7944-QZ
• Karkaistu keskiö lisää voimaa ja kestävyyttä.
• Joustava Torsion-alue
absorboi vääntöhuippuja ja
vähentää katkeamisriskiä.
• “Extra grip”-ura
(vain tietyissä kärjissä)
vähentää lipsumista.
• Korkealaatuiset ruuvikärjet
Torsion ja Torsion
“Extra grip” -urilla.
SISÄLTÖ

• 8 kpl litteitä puuporanteriä iskuväntimiin keskikoon Tough Case -kotelossa.
• Erittäin paksu ja vankka kara antaa erinomaisen kestävyyden ja käyttöiän.
• Viistetty ulkoura mahdollistaa siistin ja nopean porauksen ja pidemmän käyttöiän.
• Tarkkuushiottu keskipiste optimimuotoilulla antaa nopeamman tunkeutumisen 		
materiaalin läpi ja lisää porausnopeutta.
• Nopea puunporaus.
• Sopivat puun, lastulevyn ja muiden
keinotekoisten materiaalien työstämiseen.
• Soveltuu oven lukkojen, tapinreikien sekä sähköja ilmastointiputkien asennuksiin.

Pz1 x2, Pz2 x3, Pz3 (25mm)
Ph1 x2, Ph2 x2, Ph3 (25mm)
T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2,
T30 x3, T40 x2 (25mm)
Ura 4.5, 5.5, 6.5 (25mm)

SISÄLTÖ

H3, H4 x2, H5 (25mm)

Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32mm

Pikaliitin
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RUUVIKÄRKISARJA, 32 OSAA

SDS-PLUS EXTREME 2 SARJA, 7 OSAA

DT7969-QZ

DT9701-QZ
• Innovatiivinen EXTREME SDS Plus

SISÄLTÖ
Ph1, Ph2 x2, Ph3 (25mm)
Pz1, Pz2 x2, Pz3 (25mm)
Ura 3, 4, 5, 6.5 (25mm)
H3, H4, H5, H6 (25mm)

• Kätevä ja vankka kotelo, jossa ruuvikärjet
ovat helposti saatavilla.

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (25mm)

• Sisältää suosituimmat kärjet ja koot

T10H, T15H, T20H, T25H, T27H,
T30H, T40H (25mm)

• Magneettinen ruuvikärjenpidin antaa

Sovitin pienille hylsyille

• Soveltuvat monipuolisiin 			

Ruuvikärjenpidin

-poranterä on yksi parhaimmista
nopeuden, käyttöiän ja kestävyyden
suhteen.
• Erinomainen kovapalalaatu antaa
pitkän käyttöiän ja paremman
kestävyyden.
• Optimoitu spiraali poistaa
tehokkaasti porausjätteen.
• Karkaistu runko on erittäin luja ja
pienentää murtumista.
• Uusi kärjenmuotoilu varmistaa terän 		
paremman läpäisykyvyn, pidemmän
käyttöiän ja nopeamman porauksen.
• Soveltuvat nopeaan pistoke-, ankkurija läpimenoreikien poraamiseen
betoniin, kiveen, tiileen ja muurattuihin 		
materiaaleihin.

sekä Torx-kärjet.

pitävän otteen ruuvikärjestä.

ruuvinvääntösovelluksiin (Phillips, Pozi,
ura, Hex, Torx & Turvatorx)

SISÄLTÖ
Ø5, 6 x2, 8 x2,10, 12mm

TARVIKESARJA EXTREME, 58 OSAA

SDS-PLUS XLR SARJA, 7 OSAA

DT9282-QZ

DT8976-QZ

• Iso, vahvasta muovista

valmistettu Tough Case.

• Erinomainen

säilytysratkaisu, jossa on
tilaa useille tarvikkeille.
• Sisältää irrotettavan 		
magneettitarjottimen,
tic tac-rasiat, säilytyskotelon,
teriä ja kärkiä.
• Kaikki yksiköt voidaan
poistaa ja ne on helppo
asettaa takaisin.
• Ihanteellinen puusovelluksiin.
SISÄLTÖ
Puuporanterä Ø3,4,5,6,8,10,12mm
Extreme litteä puuporanterä
Ø12, 14, 16, 20, 22, 25mm
Pz2, Ph2, ura 5.5, 6.5 (50mm)
Ph1, Ph2 x2, Ph3 (25mm)

• Innovatiivinen poranterä 		

täyskovapalalla tarjoaa 		
käyttäjille parasta
suorituskykyä
kovimpiinkin sovelluksiin.
• Erinomainen kovapalalaatu
ja geometria varmistavat 		
paremman keston
murtumisilta ja ennenaikaiselta
kulumiselta, mikä pidentää
terän käyttöikää ja kestävyyttä.
• Nelileikkuugeometria antaa
reiälle maksimaalisen 		
samankeskisyyden ja
kiinnitykselle paremman pidon.
• Optimoitu nelispiraali poistaa
tehokkaasti porausjätettä ja
parantaa terän kestävyyttä.
• Sopii tulpanreikien, ankkuri- ja
läpimenoreikien poraukseen
betoniin, muurauksiin, kiveen ja tiileen.

Pz1, Pz2 x3, Pz3 (25mm)
T15, T20 x22, T25 x3, T30, T40 (25mm)
Magneettinen ruuvikärjenpidin

SISÄLTÖ

Ruuviohjain

Ø5, 6 x2, 8 x2, 10, 12mm

SDS-PLUS EXTREME 2 SARJA, 4 OSAA

DT9700-QZ
• Innovatiivinen EXTREME SDS Plus

-poranterä on yksi parhaimmista
nopeuden, käyttöiän ja kestävyyden
suhteen.
• Erinomainen kovapalalaatu antaa pitkän
käyttöiän ja paremman kestävyyden.
• Optimoitu spiraali poistaa tehokkaasti 		
porausjätteen.
• Karkaistu runko on erittäin luja ja
pienentää murtumista.
• Uusi kärjenmuotoilu varmistaa terän 		
paremman läpäisykyvyn, pidemmän
käyttöiän ja nopeamman porauksen.
• Soveltuvat nopeaan pistoke-, ankkurija läpimenoreikien poraamiseen
betoniin, kiveen, tiileen ja
muurattuihin materiaaleihin.

PISTOSAHANTERÄSARJA,
METALLI 10 OSAA

DT2294-QZ
• 3 erilaista teräsarjaa.
• Sisältävät suosituimmat 		
sahanterät.

• Kätevä, uudelleenkäytettävä
pakkaus.

SISÄLTÖ

SISÄLTÖ

Ø5, 6, 8, 10mm

10 terää - puu- ja metallisahaukseen
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PISTOSAHANTERÄSARJA, 7 OSAA XPC

PUUKKOSAHANTERÄSARJA, 12 OSAA

DT2296-QZ

DT2441-QZ

• Suorituskykyiset XPC-		

• 2 erilaista sarjaa - 6 ja 12 terää.
• Sisältää tavallisimmat terät.
• Kestävässä muovikotelossa

pistosahanterät on 		
suunniteltu antamaan
optimaalinen sahauskontrolli
ja tarkkuus pitkällä käyttöiällä.
• Uusi “upotuskärki”™ helpottaa
puun ja korvikemateriaalien
upotussahausta.
• Pitkä käyttöikä - optimaalinen
hammasgeometria, terän ja
hampaan parempi kestävyys
ja ensiluokkainen teräsrunko
tekevät teristä pitkäikäisiä.
• Tarkkuus & kontrolli - paksumpi
terärunko, suippeneva kulma
ja optimoitu hammasmuotoilu
lisäävät tarkkuutta ja 		
sahauskontrollia.
• Murtuminen - ohut ja kapea
viistottu hammasmuotoilu
antaa siistimmät sahaukset ja
aiheuttaa vähemmän
materiaalin murtumista.
• Nopea sahaus - leveämmät,
syvemmät hammasvälit helpottavat
purun poistumista, mikä nopeuttaa
sahaamista.
• Kovan ja pehmeän puun sekä
laminaatin, vanerin, lastulevyn
ja muovin sahaamiseen.

kätevä teränsäilytys.

• Puu-, metalli- ja purkuterät.

SISÄLTÖ
10 osaa - DT2205 x2, DT2209 x2,
DT2213 x2, DT2216 x1, DT2217 x1,
DT2218 x1, DT2220 x1

SISÄLTÖ
Puulle, metallille ja purkutöihin.

PUUKKOSAHANTERÄSARJA, 6 OSAA

JYRSINTERÄSARJA, 12 OSAA

DT2440-QZ

DR9992-XC

• 2 erilaista sarjaa - 6 ja 12 terää.
• Sisältää tavallisimmat terät.
• Kestävässä muovikotelossa

• 2 sarjaa, joista toisessa
12 ja toisessa
22 jyrsinterää.

• Korkealaatuiset 		

kätevä teränsäilytys.
• Puu-, metalli- ja purkuterät.

kovametalliset jyrsinterät.

• 8 mm vakiokara.
• Sisältää yleisimmät
profiilit ja mitat.

• Puun, MDF:n, vanerin

ja lastulevyn jyrsintään.

SISÄLTÖ

SISÄLTÖ

Puulle, metallille ja purkutöihin.

8mm

DEWALT
PL 47, 00521 HELSINKI
Asiakaspalvelu: 010 400 4333
S-posti: asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com

DEWALT-jälleenmyyjäsi:

www.DEWALT.com
Keltamusta tunnusväri on DEWALTin teollisuustyökalujen ja tarvikkeiden
tavaramerkki. DEWALT pidättää itsellään oikeuden muuttaa teknisiä
tietoja ilman eri ilmoitusta.

Näe ensimmäisenä DEWALT-tuoteuutiset ja kampanjat.
Rekisteröidy MYDEWALT sivuillamme saadaksesi
uutiskirjeemme sähköpostiisi.
Käy sivuillamme www.DEWALT.fi/MYDEWALT
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