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Névleges terhelhetőség: 200W
Feszültség: 230-240V
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TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Változtatható fordulatszám (terhelés
nélküli): 10.000-20.000 ford/perc

Vág, Csiszol és Mar: egy szerszám, többféle felhasználás
Lágy indítás: rángatózás effektus nélküli egyenletes indulás

1 db TR407 Csiszoló dob

Elektronikus visszajelzés: a terhelés alatti sebességet kontrollálja a munkadarab precízebb
befejezése végett
Állítható fordulatszám: a különböző felhasználások különböző anyagokon való precíz
kivitelezéséhez

3 db TR408 Csiszolószalag
(60-as szemcseméret)
3 db TR432 Csiszolószalag
(120-as szemcseméret)

Állítható markolat: könnyebb hozzáférés a munkához (vízszintes és függőleges helyzetben)

6

Kímélő talp: nem rongálja a finom felületeket sem

7

Állítható munka mélység: különböző vastagságú anyagokon való munkákhoz

8

Pisztoly markolat: kényelmes kezelés

9

Szabad kezet támasztó felület: a maximális irányíthatóságért

10

Porszívó szerelvény: a tisztább munkakörnyezetért

Az új Dremel TRIO tökéletes szerszám mindenki számára aki általános barkácsmunkákat
végez a házon belül és a ház körül egyaránt. A Dremel TRIO 3 az 1-ben Spirálvágó Rend
szere lehetővé teszi a vágást, csiszolást és marást egyetlen szerszámmal. A sokoldalú,
kompakt és könnyű súlyú szerszám rendkívül nagy teljesítményű! A Dremel TRIO kiváló
kényelmi tulajdonságokkal rendelkezik, mint például a két irányba állítható markolat és
a változtatható fordulatszám, mely biztosítja a különböző anyagokhoz való optimális
sebességű munkavégzést. A 360°-os spirálvágó technológiának és a kivágó képességnek
köszönhetően a szerszám gyors és szabadkezes vágásokat végez fán, műanyagon, gipsz
kartonon, fémen és fali csempén. Emellett kifejezetten a TRIO-hoz kifejlesztett csiszoló
és maró tartozékok és szerelvények állnak rendelkezésére, így e szerszám segítségével
biztosan el tudja végezni munkáit elejétől a végéig!

10 000-20000 1/min

EAN: 8710364052646

1 db TR563 Többfunkciós Karbid Vágószár

Vágás

1

Porszívó Adapter
Egyenes-és körkivágó szerelvény
Inspiráló köszöntő poszter
Használati útmutató

Rendelési szám: 2615T563JA
EAN: 8710364053698

1 db TR654 Egyenes Marószár

A szettben lévő tartozékok
1 db TR407 Csiszoló dob
3 db TR408 Csiszolószalag (60-as szemcseméret)
3 db TR432 Csiszolószalag (120-as szemcseméret)
1 db TR563 Többfunkciós Karbid Vágószár
1 db TR654 Egyenes Marószár

Akkumulátor feszültség:

1h

Tömeg:
5

4

Csiszolás

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
1

Rendelési szám: 2615T407JA
EAN: 8710364053667

2
3

Dremel TRIO™ Csiszolószalag,
60-as szemcseméret (TR408), 1 db
EAN: 8710364053643

Dremel TRIO™ Csiszolószalag,
120-as szemcseméret (TR432), 1 db
EAN: 8710364053650

Dremel TRIO™ Egyenes Marószár (TR654),
1 db
Rendelési szám: 2615T654JA
EAN: 8710364053711

Dremel TRIO™ Rovátkoló Marószár
(TR618), 1 db

600 gr

Változtatható fordulatszám terhelés nélküli):

5.000 - 30.000 ford/perc

Akkumulátor technológiája:
6

Dremel TRIO™ Csiszoló Dob (TR407),
1 db / 2db

Rendelési szám: 2615T432JA

10.8V

Töltési idő:

Dremel TRIO™ Csempevágó Szár (TR562),
1 db

Rendelési szám: 2615T407JA

MŰSZAKI ADATOK

7

Masszív és tágas tároló doboz

A tartozékok kifejezetten a Dremel Trio-hoz valók és kizárólag
ezzel a szerszámmal használhatók!

3

2

Rendelési szám: 2615T562JA
EAN:8710364053704

Tartalom
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1.2KG

Rendelési szám: F0136800JC

1

4

230 -240V

Tömeg: 1,2kg

Dremel Trio

3

200W

Dremel TRIO™ Többfunkciós Karbid Vágószár
(TR563), 1 db

Marás

LED-es akku jelző a töltöttség kijelzésére
Különálló be/kikapcsoló tengelyrögzítést kiiktató funkcióval, a működés közbeni véletlen
tengelyrögzítés megelőzésére
A sebesség kapcsoló csúszka lehetővé teszi a változtatható fordulatszám teljes állítását
30.000 ford/perc-ig

Lítium-ion/ECP

Dremel 8200-1/35
Ez a készlet tartalmazza a 8200-as lítium-ionos vezeték nélküli multi
funkciós gépet olyan tulajdonságokkal, mint például a tengelyrögzítést
kiiktató funkció, a motorfék és az 5.000-30.000-ig ford/percig terjedő
fordulatszám skála. A készlet tartalmazza a Részletmegmunkáló Markolat
szerelvényt az optimális irányítás érdekében, valamint az egyórás töltőt,
továbbá 35 eredeti Dremel tartozékot Speed Click-el együtt.
Rendelési szám: F0138200JC

EAN: 8710364051731

4

Puha markolat a kényelmes kezelésért

Tartalom

5

Kompakt és nagy teljesítményű 10.8V Li-ion akkumulátor 1 órás töltési idővel

Dremel 8200

Inspiráló köszöntő poszter

6

Nagy teljesítményű 36 mm elektromos motor az összes nagy teljesítményt igénylő vágási
munkához és sok máshoz

35 db magas minőségű Dremel tartozék

Használati útmutató

7

A motor fék a tartozék forgását kikapcsolás után rögtön megállítja

Részletmegmunkáló Markolat szerelvény

Puha tároló táska

A Dremel 8200 a legerősebb vezeték nélküli multifunkcionális gép a nagy
teljesítményt igénylő barkács munkákhoz, mint a vágás és köszörülés a
legkülönbözőbb anyagokon bel-és kültéren egyaránt. A 8200-as az ECP
technológiás (Eletronikus Cella Védelem) 10.8 V-os lítium-ion akkumulátorral és egy 1 órás gyorstöltővel elérhető. A kompakt és hatékony elektromos
motor könnyedén megbírkózik bármilyen munkával, mivel a vágásokat
kétszer nagyobb sebességgel végzi el!

Dremel 8200-2/45
Ez a Dremel készlet a vezetéknélküli multifunkciós gépek sorozatának
prémium ajánlata. A nagy teljesítményű 8200 Li-ion vezetéknélküli gép
praktikus tárolókofferben elérhető, mely tartalmazza az egyórás gyorstöltőt,
az Alakító Platform szerelvényt - mely lehetővé teszi a tökéletes csiszolást
vagy köszörülést 45°-ban és 90°-ban-, az Egyenes-és Körkivágó szerelvényt,
továbbá 45 db eredeti Dremel tartozékot Speed Click-el együtt. Ezzel a
páratlan készlettel még a legigényesebb szakember is elégedett lesz!
Rendelési szám: F0138200JF

EAN: 8710364051762

Tartalom
Dremel 8200

1 órás gyorstöltő

45 db magas minőségű Dremel tartozék

Inspiráló köszöntő poszter

Alakító Platform szerelvény

Használati útmutató

Egyenes-és Körkivágó szerelvény

Masszív és tágas tároló doboz

A szettben lévő tartozékok
401(1), 402(1), SC402(1), 150(1), 407(1), 408(2), 432(3), 430(1),
431(2), 438(3), 411(4), 413(4), 403(1), 421(1), 414(2), 429(2),
SC456(5), 561(2), 540(5), 952(1), 85602(1), 191(1)

1 órás gyorstöltő

A szettben lévő tartozékok
401(1), 402(1), SC402(1), 407(1), 432(2), 408(3), 411(5), 413(5),
404(1), 421(1), 414(2), 429(2), SC456(2), 540(3), 932(1), 83322(1),
541(2), 191(1)

A Dremel 8200 mindent jobban csinál. Vezeték nélkül.

Rendelési szám: 2615T618JA
EAN: 8710364053735

Dremel TRIO 3 az 1-ben Spirálvágó Rendszer: Vág, Csiszol és Mar.

Dremel TRIO™ Sarok Kerekítő Marószár
(TR615), 1 db
Rendelési szám: 2615T615JA
EAN: 8710364053742
A tartozékok kifejezetten a Dremel Trio-hoz valók és kizárólag
ezzel a szerszámmal használhatók!

új
2

A RÉSZLETEK MESTERE

ÚJ
A RÉSZLETEK MESTERE

3

ragasztópisztoly

ragasztópisztoly

SZÉRIA

SZÉRIA

TARTOZÉKOK

DREMEL ÖSSZESZERELHETŐ TARTOZÉK SZETTEK
Egyedi Tartozék Tároló Megoldás

Dremel® Többfunkciós Ragasztórudak, 12 db

Anyagok széles választékát ragasztja, mint például fa, műanyagok, kerámiák, textil
stb. Elérhető 7 mm-es alacsony (GG02) és magas (GG01) hőmérséklethez, illetve
11 mm-es magas hőmérséklethez való kivitelben.

2
10
9

GG02:
		
GG01:
		
GG11:
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1

Dremel 910-3		

Dremel 940-3

1

Csepegés gátlás- a ragasztóanyag munkadarabra való csepegésének megelőzésére

2

Magas hőmérséklet funkció- a magas hőmérsékleten használatos ragasztórudakhoz

3

Szilikonos fúvóka védelem- véd a megégéstől

4

Kihajtható műanyag támaszték- a ragasztópisztoly könnyed, stabil rögzítéséhez

MŰSZAKI ADATOK

5

Felmelegedési idő 5 perc- a gyors használatért

Feszültség:

Kényelmes T-fogás- a szerszám jó kiegyensúlyozása könnyebbé és kényelmesebbé
teszi a használatot
Könnyen kezelhető ravasz- kis erőkifejtés is elég a ravasz meghúzásához és a folyamatos
ragasztóanyag kiáramláshoz

Tömeg:

8

Eltávolítható kábel- korlátozott áram nélküli működést tesz lehetővé

Tartalom

9

Ki-be kapcsoló- a szerszám kézi ki-be kapcsolásához

Dremel Ragasztópisztoly 910

10

Jelzőfény- a bekapcsolt állapot jelzéséért

3 db Dremel 7 mm-es többfunkciós ragasztórúd magas hőmérséklethez

7

Dremel 910-3
Rendelési szám: F0130910JA

EAN: 8710364052349

■ A legnépszerűbb magas minőségű Dremel
tartozékok kombinációi 5 különböző, nagy
értékű Összeszerelhető Tartozék Szettben.
■ Csatlakoztatható műanyag tárolók
egyedülálló „klikk” rendszerrel, mely
lehetővé teszi saját tartozék tároló
rendszere létrehozását.
■ Kompakt Összeszerelhető Tartozék Szettek
egyedi tervezéssel, melyek a legtöbb
Dremel szerelvény tárolására alkalmasak.

Fához alkalmas ragasztórudak. Elérhető 7 mm-es
(GG03) illetve 11 mm-es (GG13) kivitelben.

GG03:
		
GG13:
		

Rendelési szám: 2615GG03JA
EAN: 8710364052448
Rendelési szám: 2615GG13JA
EAN: 8710364052486

230-240V
140g

Magas hőmérséklet:

165 C

Ragasztórúd átmérő:

7mm

Dremel® Glitteres ragasztórudak, 12 db

Rengetegféle dekorációhoz alkalmazható, többek között
például papíron, kartonon, üvegen, textilen, fán, műanyagon
és még sok máson. 7 mm-es kivitelben elérhető (GG04).

GG04:
		

Használati útmutató

*Csak a 940-es ragasztópisztolyra vonatkozik
Az új magas hőmérsékletű Dremel ragasztópisztolyok speciálisan a ragasztási munkák megkönnyítésére lettek kifejlesztve. Az innovatív kifejlesztés és
a számtalan előnyös tulajdonság teszik rendkívül felhasználóbaráttá és kön�nyen használhatóvá aprólékos és általános ragasztási munkákhoz a házon
belül és kívül egyaránt. A 910-es ragasztópisztoly a precíziós fúvóka fejjel és
5 g/perc ragasztóanyag kiáramlással különösen alkalmas aprólékos ragasztáshoz. A 940-es ragasztópisztoly 18 g/perc ragasztóanyag kiáramlással
inkább a nagyobb teljesítményt igénylő ragasztási munkákhoz alkalmas.

”

ikk

„Kl

Dremel® Ragasztórudak Fához, 12 db

5

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
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Rendelési szám: 2615GG02JA
EAN: 8710364052431
Rendelési szám: 2615GG01JA
EAN: 8710364052424
Rendelési szám: 2615GG11JA
EAN: 8710364052479

Alkossa meg Ön is saját tároló helyét a csatlakoztatható
Dremel Összeszerelhető Tartozék Szettek segítségével.
Tökéletesen alkalmasak a munkáihoz szükséges összes tartozék, szerelvény és egyéb anyag tárolására is.
A Dremel 5 különböző tartozék szettet alkotott
olyan felhasználásokhoz mint pédául
köszörülés, polírozás, vágás, gravírozás és még
sok más

Rendelési szám: 2615GG04JA
EAN: 8710364052455

Dremel® Színes Ragasztórudak, 12 db
Dremel 940-3
Rendelési szám: F0130940JA

EAN: 8710364052400

MŰSZAKI ADATOK
Feszültség:

230-240V

Nettó tömeg:

235g

Magas hőmérséklet:

195 C

Ragasztórúd átmérő:

11mm

GG05:
		

Rendelési szám: 2615GG05JA
EAN: 8710364052462

Dremel® Ragasztó alátét (GG40), 1 db

A rugalmas hőálló szőnyeg a felesleges ragasztóanyag
felfogására, valamint dekoratív ragasztóanyag motívumok
készítésére is használható- melyek a ragasztóanyag
kihűlése után könnyedén leválaszthatóak.

Tartalom
Dremel Ragasztópisztoly 940

Rengetegféle dekorációhoz alkalmazható, többek között például papíron, kartonon, üvegen, textilen, fán, műanyagon és még sok máson. A színes ragasztórudak
szintén használhatóak pecsételős és bélyegzős dekorációkhoz.
7 mm-es kivitelben elérhető (GG05)

Használati útmutató

3 db Dremel 11 mm-es többfunkciós ragasztórúd magas hőmérséklethez

GG40:
		

Rendelési szám: 2615GG40JA
EAN: 8710364054220

Vágó & Köszörülő
Összeszerelhető Tartozék Szett

A Famegmunkáló Összeszerelhető Tartozék Szett két tárolóból
áll, eredeti Dremel tartozékok speciális választékával (Speed
Click-el együtt); minden ami csak szükséges famegmunkáló
alkalmazásokhoz. Két szerelvényt is tartalmaz: az alakító platformot
és a részletmegmunkáló markolatot, mely kiváló irányítást tesz
lehetővé csiszolási és faragási munkák végzésekor. Ezek a tartozékok
és szerelvények egyedi összeszerelhető tároló dobozokban
kaphatóak, melyek csatlakoztathatóak a többi hasonló
tartozék szett tároló dobozaival, így alkotva egy saját,
bővíthető tároló rendszert.

A szett két tárolóból áll, a legnépszerűbb Dremel
vágó-és köszörülő tartozékok speciális választékával
(Speed Click-el együtt) és további két hasznos
szerelvénnyel: az Egyenes- és körkivágóval és a Vágási
Vonalvezetővel, melyekkel tökéletes kör- és egyenes
vonalak vághatóak, fém, kő és műanyag felületen. Ezek a
tartozékok és szerelvények egyedi összeszerelhető tároló
dobozokban kaphatóak, melyek csatlakoztathatóak a
többi hasonló tartozék szett tároló dobozaival,
így alkotva egy saját, bővíthető tároló rendszert.

A szettben lévő tartozékok
107 (1x), 110 (1x), 113 (1x),
115 (1x),191 (1x), 481 (1x), 193 (1x),
430 (1x), 431 (11x), 438 (12x), 407 (1x),
408 (12x), 432 (12x), 511S (2x), 504 (1x),
411 (10x), 413 (10x)

A szettben lévő tartozékok
932 (1x), 8215 (1x), 997 (1x), 541 (4x),
84922 (1x), 85602 (1x),
SC456 (3x), SC476 (2x), 420 (20x),
562 (1x), 561 (1x),

SC402 (1x)

730
Rendelési szám: 26150730JA
EAN: 8710364050789

A RÉSZLETEK MESTERE

402 (1x), SC402 (1x)

731
Rendelési szám: 26150731JA
EAN: 8710364050796

100 db-os Multifunkciós Összeszerelhető
Tartozék Szett

135 db-os Multifunkciós Összeszerelhető
Tartozék Szett

165 db-os Multifunkciós Összeszerelhető
Tartozék Szett

Ez a 100 db-os Multifunkciós Dremel Tartozék Szett eredeti Dremel
tartozékok alap kollekcióját tartalmazza (Speed Click-el együtt), melyek
nagy értékű tároló dobozban kaphatóak. Ez az összeszerelhető tároló doboz
csatlakoztatható a többi hasonló tartozék szett tároló dobozaival,
így alkotva egy saját, bővíthető tároló rendszert.

Ez a 135 db-os Multifunkciós Dremel Tartozék Szett eredeti Dremel
tartozékok széles skáláját tartalmazza (Speed Click-el együtt). A tartozékok
két csatlakoztatható tároló dobozban kaphatóak. Ezek az összeszerelhető
tároló dobozok csatlakoztathatóak a többi hasonló tartozék szett tároló
dobozaival, így alkotva egy saját, bővíthető tároló rendszert.

Ez a 165 db-os Multifunkciós Dremel Tartozék Szett eredeti Dremel tartozékok kibő
vített kollekcióját tartalmazza (Speed Click-el együtt), az összes kategóriából, mely
így számtalan lehetőséget biztosít a legkülönfélébb munkák elvégzésére és felületek
megmunkálására. A tartozékok két nagy értékű tároló dobozban kaphatóak. Ezek az
összeszerelhető tároló dobozok csatlakoztathatóak a többi hasonló tartozék szett
tároló dobozaival, így alkotva egy saját, bővíthető tároló rendszert.

A szettben lévő tartozékok
932 (1x), 541 (4x), 83322 (1x),
83142 (1x)

A szettben lévő tartozékok
932 (1x), 541 (2x), 84922 (1x),
85422 (1x)

A szettben lévő tartozékok
932 (1x), 997 (1x), 541 (5x), 85602 (1x),
84922 (1x)
421 (1x), 429 (6x), 414 (10x), 422 (2x),
404 (1x), 428 (1x),

421 (1x), 429 (4x), 414 (8x), 404 (1x),

421 (1x), 429 (5x), 414 (8x), 403 (1x),

SC456 (2x), 409 (36x)

SC456 (2x), 409 (36x)

407 (1x), 408 (7x), 432 (8x), 411 (10x),
413 (10x)
402 (1x), 401 (1x), 150 (1x),
SC402 (1x), 191 (1x)

407 (1x), 408 (9x), 432 (10x), 430 (1x),
431 (9x), 438 (10x), 411 (16x), 413 (16x),
402 (1x), 401 (1x), 150 (1x), SC402 (1x),
191 (1x)

720
Rendelési szám: 26150720JB
EAN: 8710364050758

SC456 (2x), 420 (20x), 409 (36x)
721
Rendelési szám: 26150721JB
EAN: 8710364050765

407 (1x), 408 (9x), 432 (10x), 430 (1x),
431 (9x), 438 (10x), 411 (16x), 413 (16x),
402 (1x), 401 (1x), 150 (1x), SC402 (1x),
191 (1x)

722
Rendelési szám: 26150722JB
EAN: 8710364050772

ÚJ
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4

ÚJ

Famegmunkáló Összeszerelhető
Tartozék Szett

A RÉSZLETEK MESTERE
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A készlet tartalma:
Dremel 300-as multigép, 25 kiváló minőségű Dremel tartozék, kreatív gravírozó sablonok,
textil tároló táska.

Használja Dremel tartozékokkal együtt olyan munkákhoz, mint például kerámia gravírozás,
aprólékos csiszolás, ékszerkészítés és famegmunkálás.

A Dremel 300 a legnépszerűbb vezetékes multiszerszám és tökéletes az olyan munkákhoz,
melyek tartós és nagy teljesítményt igényelnek. Változtatható fordulatszám, valamint ké
nyelmes fogást biztosító ergonomikus formatervezés jellemzi.

A készlet tartalma:
Dremel 7700 multigép, 15 kiváló minőségű gravírozó és fúró tartozék, kreatív sablonok,
textil tároló táska.

A kétsebességes, akkumulátoros Dremel 7,2V NiCad az ideális multiszerszám kezdő
Dremel felhasználók számára. Rendkívül kézreálló, könnyűsúlyú és bárhol használható kü
lönböző hobby munkákhoz, mint például az üveg-és fagravírozás, album-és kártyakészítés,
tökfaragás stb. Ezáltal a sokoldalú multiszerszám által elvégezhető kreatív munkák száma
határtalan.

A készletek tartalma:
920: Dremel 920-as ragasztópisztoly, 12 db 7mm-es glitteres ragasztórúd, 6 db 7 mm-es
többfunkciós ragasztórúd alacsony hőmérséklethez; 930: Dremel 930-as ragasztópisztoly,
12 db 7mm-es glitteres ragasztórúd, 3 db 7 mm-es többfunkciós ragasztórúd alacsony
hőmérséklethez, 6 db többfunkciós ragasztórúd magas hőmérséklethez

A Dremel bemutatja komplett, új ragasztópisztoly szériáját az összes ragasztási igény
kielégítésére: 2 új hobby ragasztópisztoly, ragasztórudak széles választéka, valamint
egy speciális ragasztó alátét. Az új Dremel ragasztópisztolyok speciálisan dekorációs
munkákhoz lettek tervezve, ezáltal rendkívül felhasználóbaráttá és ideálissá téve sokféle
aprólékos ragasztási munkához.
A 7 mm-es glitteres- és a színes ragasztórudakkal gyönyörű dekorációkat készíthet
rengeteg féle anyagon, mint például papír (scrapbooking, üdvözlőkártya készítés),
virágok, koszorúk, üveg, fa és még sok más.

www.dremel.com

További információért kérjük látogasson el weboldalunkra:

Rendelési szám:
26152600KA

MUNKAASZ TAL

Rendelési szám:
F0132000KA

Rendelési szám:
F0130290JJ

GRAVÍROZÓ

www.dremel.com

A RÉSZLETEK MESTERE

A készlet tartalma:
Munkaasztal

Így akár egy vázát gravíroz, akár egy fába vág formát, ez a munkaasztal segít munkája
stabil rögzítésében.

Ez a könnyű (3,2kg!), sokoldalúan használható és hordozható munkaasztal ideális kreatív
hobby feladatokhoz. Bárhová magával viheti és használhatja munkáinak megkönnyítésére
szabadkezes munkafelület biztosítása által.
A változtatható leszorító rendszer segítségével bármilyen anyag könnyedén rögzíthető.

A készlet tartalma:
DREMEL® VersaTip forrasztópáka, 6 különböző, cserélhető hegy: forrasztóhegy, vágókés,
forró kés, lapos, széles lángfej, reflektor, melegfúvó fej, Forrasztóón kék védősapkával,
Forraszanyag szivacs + szivacstartó, 2 csavarkulcs: 1x7 mm-es csavarkulcs és 1x8 mm-es
csavarkulcs.

Ez az egyetlen forrasztópáka, amely egy szerszámként sokféle alkalmazáshoz is ideális.
Tökéletes szerszám forrasztáshoz, olvasztáshoz, zsugorításhoz, melegvágáshoz és még sok
máshoz!

A vezeték nélküli Versatip 6 cserélhető heggyel kapható, valamint változtatható hőmérsék
lete maximális rugalmasságot eredményez.

A készlet tartalma:
DREMEL® Gravírozó, 2 db cserélhető, karbid gravírozó csúcs, 1 db cserélhető, gyémánt
gravírozó csúcs, kreatív sablonok.

A készlet tartalmaz néhány speciális kreatív sablont is, melyek lehetővé teszik különleges
formák pontos gravírozását olyan anyagon amilyenen csak szeretné:üveg, kerámia, fém,
műanyag, fa és bőr. Így könnyedén készíthet olyan ötletes (és személyes) ajándékokat
mint egy dekoratív fatál, gyertyák, képkeretek és üvegpoharak.

A Dremel kényelmes, könnyűsúlyú gravírozójával könnyedén és maximális pontossággal
végezheti gravírozó munkáit.

További információért kérjük látogasson el weboldalunkra:
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A Dremel multigépek rendkívül széleskörűen használhatóak aprólékos munkákhoz, beltéren és kültéren egyaránt,
mint például a gravírozás, polírozás, köszörülés, csiszolás, vágás és még sok minden más.

Rendelési szám:
F0130300NM

Rendelési szám:
F0137700JF

RENDELÉSI SZÁM:
920: F0130920JA
930: F0130930JA

SZÉRIA

SZÉRIA

RAGASZTÓPISZTOLY
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Dremel® SpeedClic™:
Rétegelktávolító Kefe (471S, 472S, 473S)

MŰSZAKI ADATOK
3

2

1

4

Akkumulátor feszültség

7.2V

Akkumulátor kapacitása

0.7Ah

Tömeg

280g

Változtatható fordulatszám 10000 és 20000 ford/perc
Akkumulátor technológiája Ni-Cd

1

A rétegeltávolító kefék nagyon rugalmas sörtékkel rendelkeznek,
amelyekkel eltávolíthatók a külső „felületi rétegek” az alapréteg
felsértése nélkül. Használható tagolt munkadarabok, apró
részletek és szabálytalan alakú idomok sorjázására, tisztítására,
végső megmunkálására és polírozására.

2

3
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Cserélhető akkumulátor: a könnyű feltöltés érdekében

A VEZETÉK NÉLKÜLI Dremel 7,2 V a korlátlan hordozhatóság
kényelmével könnyen használható mind beltéren, mind kültéren.
Ez a szerszám ideális teljesítményt nyújt kisipari feladatokhoz
és könnyű barkácsoláshoz. Kényelmes kezelésével és könnyű
használatával ez a remek szerszám mindig használatra kész
véséshez, köszörüléshez, vágáshoz, csiszoláshoz és egyebekhez,
bármilyen anyagban.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Töltő

30 minőségi Dremel tartozék

Inspiráló köszöntő poszter

Használati útmutató

Puha tároló tok

1

Szemcseméret 36

BENNE LÉVŐ TARTOZÉKOK

952 (1x), 85602 (1x)

421 (1x), 429 (1x), 414 (1x)

Szemcseméret 120 Szemcseméret 220

Munkaátmérő mm: 25, Szár átmérő mm: 25

420 (20x)

Erős 125 W-os motor: kényelmes munkavégzést biztosít minden
Dremel tartozékkal és szerelvénnyel

2

2 beállítható sebesség (15000 és 35000 ford/perc): ideális
multifunkciós szerszám a legtöbb barkácsolási és hobbi munkához
olyanoknak, akik most használják először

3

Akasztófül: a szerszám felakasztásához a Dremel szerszámtartóra

401 (1x), 402
430 (1x), 431 (2x) 438 (3x)

125W

Feszültség

230-240V

Tömeg

0,55 kg

Kisebb markolat a Dremel Fortiflex™ -hez. A következőkből áll:
1 markolat, 2,4 mm-es és 3,2 mm-es tokmány, villáskulcs és
dugókulcs.

200-5
Rendelési szám: F0130200JC EAN: 8710364049677

TARTALOM

Dremel 7700

Névleges terhelhetőség

Változtatható fordulatszám 15000 és 35000 ford/perc

7700-30
Rendelési szám: F0137700JC EAN: 8710364032495
TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
1 Vezeték nélküli 7,2 V Ni-Cad: beltéri és kültéri használathoz
minden Dremel tartozékkal
2 Két sebesség (10.000 és 20.000 ford/perc):
gyors barkácsolási és hobbi alkalmazásokhoz
3 Kompakt és könnyű kialakítás: megkönnyíti és kényelmesebbé teszi
a szerszám használatát

Fortiflex™ kis markolat (9101), 1x

MŰSZAKI ADATOK

Al

Plastic

Rendelési szám: 2615S471JA, 2615S472JA, 2615S473JA
EAN: 8710364050314, 8710364050321, 8710364050338

A Dremel 200-as sorozat ideális multifunkciós szerszám a Dremel
megismeréséhez. Könnyen és kényelmesen használható, valamint
megbízható Dremel minőséget és megbízhatóságot kínál megengedhető áron. A szerszám minden tartozékkal és szerelvénnyel
kompatibilis, és a mellékelt csiszoló, fémvágó és köszörülő
tartozékokkal a felhasználó azonnal megkezdheti a munkát a
Dremellel.

TARTALOM

Dremel 200

Inspiráló köszöntő poszter

5 minőségi Dremel tartozék

Használati útmutató

BENNE LÉVŐ TARTOZÉKOK

Rendelési szám: 2615910100

932 (1x)

407 (1x)

426 (2x)

402 (1x)

EAN: 8710364049196

Fortiflex™ normál markolat (9102), 1x
Normál markolat a Dremel Fortiflex™-hez kulcsos tokmánnyal
(0,3–4,0mm)

Rendelési szám: 2615910200

EAN: 8710364051472
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TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
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Nagy teljesítményű, 300 W-os motor az optimális megmunkáláshoz
Nagy nyomaték a kisebb sebességtartományban is, kiváló olyan feladatoknál,
ahol kis sebességnél is nagy nyomatékra van szükség
Sebességvezérlés pedállal, kiváló vezérlési lehetőség (0–20.000 ford/perc)
Robosztus, hosszú élettartamú flexibilis tengely, szabadalmaztatott megoldással a hőfejlődés csökkentésére és az élettartam növelésére
Cserélhető precíziós kézi markolat „bekattintós" rendszerrel
Könnyű tartozékcsere a fúrótokmánynak köszönhetően
Kiváló pontosság a tokmány kis ütésének köszönhetően
Változó szárátmérő (0,3–4,0 mm), minden minőségi Dremel tartozékhoz
alkalmas

Fortiflex kis markolat (9101), 1x

MŰSZAKI ADATOK
Névleges terhelhetőség:
Feszültség:
Tömeg:
Változtatható fordulatszám:

300W
230 V
1.5 kg
0–20.000 ford/perc

Rendelési szám: 2615910100

Dremel Fortiflex motor
Nagy teljesítményű flexibilis szár
Kézi markolat
Pedál

5

175 W-os, nagy teljesítményű motor
Puha markolat minden fogási felületen a kényelmesebb kezelés érdekében
Változtatható sebességű vezérlés (5.000 – 35.000 ford/perc) a
maximális pontossághoz
Elektronikus visszacsatolás a jobb nyomaték és teljesítmény biztosításához
Külön ki/be kapcsoló beépített patronrögzítő funkcióval

6

Két egyedi tartozék, még nagyobb sokoldalúság

1

Tüske a SpeedClic tartozékokhoz. Gyors, könnyű, és nem szükséges hozzá kulcs.
Rendelési szám: 2615S402JB

Vágókések (202), 2x

Vágókések. A Dremel VersaTip 2000 szerszámhoz
Rendelési szám: 26150202JA
EAN: 8710364 049400

Alakítókések (203), 2x

EAN: 8710364042838

2
3
4

EAN: 8710364048168

Tartalom

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Benne lévő tartozékok
431(1), 438(2), 430(1), 408(1), 432(2), 407(1), 117(1), 9910(1),
7103(1), 403(1), 84922(1), 953(1), 628(7)

A Dremel Fortiflex egy nagy pontosságú, kiváló minőségű szerszám, amely egy nagy
teljesítményű motorból (300 W), egy szabadalmaztatott flexibilis tengelyből, egy
cserélhető markolatból és egy sebességvezérlésre (0–20.000 ford/perc) használható
pedálból áll. Ideális szerszám kézműipari munkákhoz, például famegmunkáláshoz,
ékszerkészítéshez, kőfaragáshoz, autó restauráláshoz és bármi máshoz, amelynél
nagy teljesítmény és pontosság szükséges. A Dremel Fortiflex: a teljesítmény és a
precizitás találkozása.

Dremel 4000 1/45
Ez a készlet tartalmazza a nagy teljesítményű 4000 multifunkciós szerszámot, olyan
innovatív funkciókkal, mint az elektronikus visszacsatolás, tokmánykizárás funkció,
és 5.000–35.000 ford/perc között állítható fordulatszám. Ezenkívül a készlet tartalmazza a flexiszár tartozékot, amely tökéletesen alkalmazható precíz, részletgazdag
feladatok esetén. A flexiszár tartozék mellett a készlet 45 Dremel tartozékot is
tartalmaz, többek között a SpeedClic tartozékot.

3

Rendelési szám: F0134000JC

SpeedClic tüske (SC402), 1x
21 kiváló minőségű Dremel tartozék
Akasztó horog
Inspiráló köszöntő poszter
Használati útmutató

4

2

EAN: 8710364046928

Tartalom

1

EAN: 8710364049196

Dremel 9100-21
A készlet tartalma a Dremel FortiFlex gép nagy teljesítményű 300W-os motorral,
mely optimális vezérlést tesz lehetővé az aprólékos munkákhoz. A gép mellett 21
kiváló minőségű Dremel tartozék, valamint egy akasztó horog is a készlet része,
melyre a motortest felakasztható.
Rendelési szám: F0139100JA

5

Kisebb markolat a Dremel Fortiflex™ -hez. A következőkből áll: 1 markolat, 2,4 mmes és 3,2 mm-es tokmány, villáskulcs és dugókulcs.

Dremel 4000
Kiváló minőségű flexibilis szár
45 kiváló minőségű tartozék (többek
között SpeedClic kezdőkészlet)

Dremel 4000-4/65
Ez a készlet a Dremel kínálatának csúcsa. A nagy teljesítményű 4000 multifunkciós
szerszám egy praktikus hordtáskában tárolható, amely tartalmazza a flexiszár tartozékot, az egyenes- és körkivágó tartozékot, és 65 gyári Dremel tartozékot, többek
között a SpeedClic kezdőkészletet. Ezenkívül a készlet tartalmaz 2 új tartozékot is:
a részletmegmunkáló markolatot a szerszám optimális vezérléséhez, és az alakító
platformot, amely lehetővé teszi a 90° – 45° közötti szögben történő csiszolást
vagy köszörülést. Ezzel a kiváló készlettel a legigényesebb kézműves is kiválóan
dolgozhat.
Rendelési szá: F0134000JF

Inspiráló köszöntő poszter
Használati útmutató
Tároló táska

Benne lévő tartozékok
SC402(1), 401(1), 402(1), 407(1), 408(2), 432(3), SC456(2),
411(11), 413(10), 422(2), 425(1), 421(1), 403(1), 85422(1), 932(1),
191(1), 150(1), 414(3), 511(1)

EAN: 8710364048199

Tartalom
Dremel 4000
Ceruza markolat kupak
Kiváló minőségű flexibilis szár
Egyenes- és körkivágó
65 minőségi Dremel tartozék a
Mini tartozéktáskában (SpeedClic
kezdőkészlettel)

Alakító platform
Részletmegmunkáló markolat
Inspiráló köszöntő poszter
Használati útmutató
Masszív és tágas tárolóhely

Benne lévő tartozékok
407(1), 408(3), 432(4), 401(1), 402(1), 421(1), 429(3), 414(3),
411(7), 413(7), 932(1), 541(1), 85422(1), 404(1), 191(1), 107(1),
420(20), 511(2), 150(1), SC402(1), SC456(2), 560(1), 561(1)

A 4000 a Dremel legnagyobb teljesítményű és legprecízebb multifunkciós szerszáma. Az elektronikus visszacsatolásnak köszönhetően a szerszám a nehezebb
munkákhoz is mindig maximális erőt biztosít. A puha markolattal és a precíz sebességbeállítással minden helyzetben kiválóan kezelhető.
A tokmánykizárási funkció megakadályozza a szerszám kimenő tengelyének véletlen
blokkolását. Ez a szerszám a legigényesebb iparosok számára is ideális. Az új Dremel
4000: maximális teljesítmény minden helyzetben.

MŰSZAKI ADATOK
Névleges terhelhetőség:
Feszültség:
Tömeg:
Változtatható fordulatszám:

175W
230V
0,66 kg
5.000–35.000 ford/perc

Alakítókések. A Dremel VersaTip 2000 szerszámhoz
Rendelési szám: 26150203JA
EAN: 8710364 049394
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