
Πλεονεκτήματα Χρήσης :

Το μηχάνημα αυτό αποτελεί την εξέλιξη της
τριβέλας βενζίνης. Ένα ευέλικτο μηχάνημα για
χρήση σε τομείς όπως οι κατασκευές για την
προετοιμασία θεμελίων και την τοποθέτηση
πασσάλων και η κηπουρική για τη δημιουργία
οπών φύτευσης σε δυσπρόσιτα σημεία και
απότομες πλαγιές όπου δεν υπάρχει πρόσβαση
για μεγαλύτερα μηχανήματα. Είναι ιδανικό για
χρήση τόσο από αγρότες όσο και από εταιρείες
γεωργικών εργασιών, εταιρείες οδικών και
οικοδομικών έργων και όπου αλλού είναι
απαραίτητη η δημιουργία οπών στο έδαφος. Η
εργονομία και η ασφάλεια του χρήστη
επιτυγχάνονται σε μέγιστο βαθμό χάρη στη
μεγάλη και άνετη λαβή , στο εξάρτημα για την
εξουδετέρωση των δυνάμεων που προκύπτουν
κατά την εργασία και στο συμπλέκτη ασφαλείας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μπαταρία 18Vx2

Ικανότητα:

Μαλακό έδαφος

Σκληρό έδαφος

έως 200 mm

έως 150 mm

Ταχ.χωρίς φορτίο (rpm) 0-1.400/0-350

Ισχύς max 1.350 W

Ροπή max 136 Nm

Στάθμη ηχητικής πίεσης 85 dB(A)

Διαστάσεις (mm) 840x607x223

Βάρος (με BL1860B) 8,2 kg

Τριβέλα 18Vx2 – BL motor 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΩΡΙΣ ΡΥΠΟΥΣ

DDG460ZX7(μόνο το σώμα)

DDG460ZX7 (μόνο το σώμα)

Το βάρος συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές τις EPTA 

Μεγάλη & άνετη λαβή

Αναλογία ισχύος

MAX

Δέκτης ανάδρασης

2 μηχανικές ταχύτητες

Διπλό LED φως 
εργασίας

Η προσφορά ισχύει: από 01/02/2021 έως 30/04/2021

Διακόπτης 
αναστροφής

8,2 kg
(με 2xBL1860B)

μόνο

€ 559,00
+Φ.Π.Α.



Πλεονεκτήματα Χρήσης :

Σκούπα όρθιου τύπου υψηλών επιδόσεων ιδανική
για βαθύ καθαρισμό χαλιών και μοκετών.
Διαθέτει 2 διαφορετικά BL Motor για την
αναρρόφηση και την περιστροφή της βούρτσας
εξασφαλίζοντας αποτελεσματική δράση
καθαρισμού. Η σκόνη συλλέγεται στο σάκο
(χωρητικότητας 5L) ενώ ο αέρας αφού
φιλτραριστεί μέσω του φίλτρου HEPA, επιστρέφει
στο περιβάλλον. Η χρήση αυτής της σκούπας
συνιστάται σε όλες τις δομές όπου είναι
σημαντικό να έχετε όσο το δυνατόν λιγότερες
επιπτώσεις στο περιβάλλον (ξενοδοχεία, αίθουσες
συσκέψεων, αίθουσες ανάγνωσης ή ανάπαυσης)
χάρη στο χαμηλό επίπεδο θορύβου των 57dB
(στη χαμηλή ταχύτητα) αλλά και σε όλα αυτά τα
μέρη όπου είναι απαραίτητο να παρεμβαίνετε
γρήγορα αποφεύγοντας τη χρήση καλωδίων κατά
τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού
(εκθεσιακοί χώροι, εστιατόρια, καταστήματα
λιανικού εμπορίου κτλ). Ο καθαρισμός σε
στενούς χώρους, γωνίες κτλ εκτελούνται
γρήγορα και εύκολα χάρη στον αποσπώμενο
σωλήνα αναρρόφησης και την επέκταση
αλουμινίου. Η βούρτσα διαθέτει ρύθμιση 4
θέσεων αναλόγως τους ύψους πέλους του χαλιού
ή της επιφάνειας καθαρισμού, ενώ η εργονομία
του προσφέρει τη δυνατότητα κλίσης 90° για τον
αποτελεσματικό καθαρισμό κάτω από έπιπλα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μπαταρία 18Vx2

Ισχύς αναρρόφησης 85/50/25 W

Μέγιστη ροή αέρα 1,9 m³/min 

Υποπίεση (max) 12 kPa

Χωρητικότητα σάκου 5 L

Πλάτος εργασίας 318 mm

Ταχ. περιστροφής 
βούρτσας

3.500/2.500

/1.000

Αυτονομία (με 2xBL1860B) 30/60/120 min

Στάθμη ηχητικής πίεσης 70 dB(A)

Διαστάσεις (mm) 326x318x1.146

Βάρος (με BL1860B) 8,2 kg

Σκούπα όρθιου τύπου 18Vx2 – BL motor – HEPA 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ & ΑΘΟΡΥΒΗ

DVC560Z (μόνο το σώμα)

DVC560Z (μόνο το σώμα)

Το βάρος συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές τις EPTA 

Ρύθμιση ύψους 
βούρτσας αναλόγως 

την επιφάνεια

Διακόπτης ΟΝ/OFF και
Διακόπτης επιλογής 
ισχύς αναρρόφησης

Αποσπώμενος 
σωλήνας 

αναρρόφησης και 
επέκταση αλουμινίου 

με λαβή Οθόνη ένδειξης 
λειτουργίας

Φίλτρο HEPA Δυνατότητα
κλίσης έως 
90°

2 διαφορετικά BL Motor
• Για την αναρρόφηση (1)
• Για την περιστροφή της βούρτσας (2)

1

2

57 dB(A)

Η προσφορά ισχύει: από 01/02/2021 έως 30/04/2021

€ 429,00
+Φ.Π.Α.



Πλεονεκτήματα Χρήσης :
Αυτό το τριβείο δημιουργήθηκε για να ξεπεράσει
όλους τους περιορισμούς που απορρέουν από τη
χρήση ενός αντίστοιχου μηχανήματος ρεύματος,
όπως η ευελιξία αφού εγγυάται στο χρήστη
υψηλή απόδοση και παραγωγικότητα. Η
προτεινόμενη χρήση είναι στο χώρο της
βιοτεχνίας όπου είναι απαραίτητη η επεξεργασία
των προϊόντων μετά τη χύτευση ή τη
συγκόλληση. Σε τομείς όπως η κατεργασία
μετάλλου ή ξύλου αυτού του είδους μηχάνημα
βρίσκει απόλυτη εφαρμογή. Διαθέτει υψηλής
απόδοσης κινητήρα BL, ρυθμιζόμενο
περιστρεφόμενο βραχίονα 160°, έλεγχο
μεταβλητής ταχύτητας, ρυθμιζόμενο LED φως
εργασίας, ηλεκτρικό φρένο μοτέρ και δυνατότητα
σύνδεσης με σκούπα αναρρόφησης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μπαταρία 18V

Διαστάσεις ταινίας 9x533 mm

Ταχ. χωρίς φορτίο 600-1700 m/min

Ισχύς max 530 W

Στάθμη ηχητικής πίεσης 77 dB(A)

Διαστάσεις (mm) 500x96x116

Βάρος (με BL1850B) 2,1 kg

Ταινιακό τριβείο 18V – BL motor 

DBS180RTJ (2x5,0Ah)

Εργονομικό και ευέλικτο

DBS180ZJ(μόνο το σώμα)

DBS180ZJ (μόνο το σώμα)

DBS180RTJ (2x5,0Ah)

DBS180RTJ

Το βάρος συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές τις EPTA 

Ρυθμιζόμενος 
περιστρεφόμενος

βραχίονας έως 160°

Κουμπί κλειδώματος για 
συνεχόμενη εργασία

Έλεγχος μεταβλητής 
ταχύτητας

ΙΣΧΥΣ MAX

Η προσφορά ισχύει: από 01/02/2021 έως 30/04/2021

€ 329,00€ 569,00
+Φ.Π.Α.+Φ.Π.Α.



Πλεονεκτήματα Χρήσης :

Σκουπάκι μπαταρίας 12V max με
ενσωματωμένη μπαταρία 2,0Ah
είναι ιδανικό για οικιακή χρήση
καθώς προσφέρει υψηλή αυτονομία
και γρήγορη φόρτιση (σε σχέση με
το προηγούμενο μοντέλο). Διαθέτει
ρύθμιση της ισχύς αναρρόφησης 3
θέσεων, LED φως εργασίας ενώ η
σύνδεση του σωλήνα προέκτασης
γίνεται μέσω μηχανισμού
κλειδώματος με κλιπ για την
αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μπαταρία
(ενσωματωμένη)

12V max/2,0Ah

Ισχύς αναρρόφησης 35/20/5 W

Μέγιστη ροή αέρα 1,4 m³/min 

Υποπίεση (max) 5 kPa

Χωρητικότητα σάκου
Υφασμ. 500 ml

Χαρτ. 330 ml

Αυτονομία 10/18/55 min

Χρόνος φόρτισης 2 h (περίπου)

Στάθμη ηχητικής πίεσης 72,4 dB(A)

Διαστάσεις (mm) 136x113x983

Βάρος (με BL1850B) 1,1 kg

Σκουπάκι 12V max με ενσωματωμένη μπαταρία

ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ

CL114FDWI

CL114FDWI

Το βάρος συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές τις EPTA 

LED φως εργασίας

Υφασμάτινος σάκος 
συλλογής

Διακόπτης επιλογής ισχύς 
αναρρόφησης

Σύνδεση προέκτασης μέσω 
μηχανισμού κλειδώματος με 

κλιπ

(ενσωματωμένη 

μπαταρία)

Η προσφορά ισχύει: από 01/02/2021 έως 30/04/2021

€ 109,00
+Φ.Π.Α.



Πλεονεκτήματα Χρήσης :

To ψυγείο-θερμαντήρας προσφέρει
μέγιστη απόδοση σε οποιεσδήποτε
συνθήκες. Χάρη στον ισχυρό
συμπιεστή μπορεί να εγγυηθεί
θερμοκρασίες έως -18°C σε
σύντομο χρονικό διάστημα χάρη
και στο πάχος του μονωτικού
υλικού, ενώ αντίστοιχα το
περιεχόμενο μπορεί να διατηρηθεί
ζεστό στους 60°C. Διαθέτει 3
τρόπους τροφοδοσίας μέσω
μπαταριών 18V LXT, τροφοδοτικού
ρεύματος και τροφοδοτικού
αυτοκινήτου 12V/24V, λαβή για την
εύκολη μεταφορά και LED οθόνη.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία 18V/12V-24V/AC

Χωρητικότητα 20 l

Ικανότητα ψύξης

(με ρύθμιση 5 θέσεων)
-18°C έως 10°C

Ικανότητα θέρμανσης

(με ρύθμιση 2 θέσεων)
55°C/60°C

Αυτονομία (σε ώρες)

5 (στους -18°C)

17 (στους 5°C)

4 (στους 60°C)

Πάχος μονωτικού 
υλικού

33 mm

Διαστάσεις (mm) 623x341x371,5

Βάρος (με BL1860B) 14,3 kg

Ψυγείο-θερμαντήρας 18V/AC/12V-24V

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ

DCW180Z (μόνο το σώμα)

Το βάρος συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές τις EPTA 

Ροδάκια 100mm

Μπαταρίες 18V LXT
(2 μπαταρίες σε παράλληλη 
σύνδεση ή μία)

Τροφοδοτικό αυτοκινήτου 
12V/24V (2,5 m)

Τροφοδοτικό ρεύματος (2 m)

DCW180Z (μόνο το σώμα)

3 τρόποι τροφοδοσίας

Χωρητικότητα 20 Λίτρα

Λαβή μεταφοράς

LED οθόνη ένδειξης 
λειτουργίας

Ανοιχτήρι για 
μπουκάλια

Σύστημα ψύξης με 
συμπιεστή

Η προσφορά ισχύει: από 01/02/2021 έως 30/04/2021

€ 549,00
+Φ.Π.Α.



Πλεονεκτήματα Χρήσης :

Προβολέας κατάλληλος για χρήση
τόσο στο εργοτάξιο όσο και σε
χώρους όπου εκτελούνται εργασίες
ανακαίνισης και συντήρησης και
είναι απαραίτητος ο σωστός
φωτισμός τόσο για την ασφάλεια
όσο και για την υψηλή απόδοση
των εργαζομένων. Διαθέτει 2
τρόπους τροφοδοσίας μέσω
μπαταριών 18V/14,4V LXT ή
καλώδιο ρεύματος και δυνατότητα
ρύθμισης της γωνίας που επιτρέπει
στο χρήστη να κατευθύνει το φως
εργασίας στην επιθυμητή γωνία. Τα
LED ψυχρού φωτός, φωτίζουν
αποτελεσματικά την περιοχή
εργασίας χωρίς να παράγουν
υψηλή θερμότητα. Ο προβολέας
μπορεί να τοποθετηθεί σε βάση
τρίποδου (δεν περιλαμβάνεται) για
μέγιστη άνεση και είναι ανθεκτικός
σε εξωτερικούς παράγοντες (IP65).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία 18V/14,4V/AC

Φωτεινότητα (lm)

10.000 (high)

4.000 (med)

2.000 (low)

Αυτονομία (σε ώρες) Έως 8,5

Διαστάσεις (mm) 249x370x278

Βάρος 5,7 kg

Προβολέας 96 LED 18V/14,4V/AC

ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ

DEADML809

Το βάρος συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές τις EPTA 

Μπαταρίες 18V/14,4V LXT
(2 μπαταρίες σε παράλληλη 
σύνδεση ή μία)

Καλώδιο ρεύματος (2,5 m)

DEADML809 

2 τρόποι τροφοδοσίας

Φωτεινότητα 10.000 lm

Ρύθμιση φωτεινότητας 
3 θέσεων

IP65 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Φεβρουάριος

2021

Η προσφορά ισχύει: από 01/02/2021 έως 30/04/2021

€ 359,00
+Φ.Π.Α.



Πλεονεκτήματα Χρήσης :

Προβολέας κατάλληλος για χρήση
τόσο στο εργοτάξιο όσο και σε
χώρους όπου εκτελούνται εργασίες
ανακαίνισης και συντήρησης και
είναι απαραίτητος ο σωστός
φωτισμός τόσο για την ασφάλεια
όσο και για την υψηλή απόδοση
των εργαζομένων. Διαθέτει 2
τρόπους τροφοδοσίας μέσω
μπαταριών 18V/14,4V LXT ή
καλώδιο ρεύματος και δυνατότητα
ρύθμισης της γωνίας που επιτρέπει
στο χρήστη να κατευθύνει το φως
εργασίας στην επιθυμητή γωνία. Τα
LED ψυχρού φωτός, φωτίζουν
αποτελεσματικά την περιοχή
εργασίας χωρίς να παράγουν
υψηλή θερμότητα. Ο προβολέας
μπορεί να τοποθετηθεί σε βάση
τρίποδου (δεν περιλαμβάνεται) για
μέγιστη άνεση και είναι ανθεκτικός
σε εξωτερικούς παράγοντες (IP65).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία 18V/14,4V/AC

Φωτεινότητα (lm)

3.000 (high)

1.500 (med)

750 (low)

Αυτονομία (σε ώρες) Έως 13

Διαστάσεις (mm) 249x302x271

Βάρος 4,1 kg

Προβολέας 30 LED 18V/14,4V/AC

ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ

DEADML811

Το βάρος συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές τις EPTA 

Μπαταρίες 18V/14,4V LXT Καλώδιο ρεύματος (2,5 m)

DEADML811

2 τρόποι τροφοδοσίας

Φωτεινότητα 3.000 lm

Ρύθμιση φωτεινότητας 
3 θέσεων

IP65 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Φεβρουάριος

2021

Η προσφορά ισχύει: από 01/02/2021 έως 30/04/2021

€ 239,00
+Φ.Π.Α.



Πλεονεκτήματα Χρήσης :

Αυτό το φως εργασίας είναι ιδανικό
για να καλύψει τις ανάγκες
ασφαλούς εργασίας. Το σώμα του
έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την
κατακόρυφη θέση λειτουργίας
ακόμη και μετά από κάποια
πρόσκρουση και η ανθεκτική
κατασκευή του επιτρέπει να μην
υποστεί ζημιά μετά από τυχαίες
προσκρούσεις και χτυπήματα. Το
εύρος φωτισμού είναι ρυθμιζόμενο
σε 3 θέσεις (180° αριστερά, 180°
δεξιά ή 360°) και φτάνει σε ένταση
τα 5.500 lm. Διαθέτει 2 τρόπους
τροφοδοσίας μέσω μπαταριών 18V/
14,4V LXT ή καλώδιο ρεύματος και
είναι ανθεκτικό σε εξωτερικούς

παράγοντες (IP54). Συνίσταται για
χρήση σε εργοτάξια και σε χώρους
όπου κρίνεται απαραίτητος ο
επαρκής φωτισμός για λόγους
ασφαλείας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία 18V/14,4V/AC

Φωτεινότητα (lm)

5.500 (high)

3.000 (med)

1.500 (low)

Αυτονομία (σε ώρες) Έως 18

Διαστάσεις (mm) 420x420x787

Βάρος 13,9 kg

Φως εργασίας 202 LED 18V/14,4V/AC

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

DML810

Το βάρος συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές τις EPTA 

DML810

Φωτεινότητα 5.500 lm

Ρύθμιση φωτεινότητας 
3 θέσεων

IP54

Σχεδιασμός επαναφοράς 
σε κάθετη θέση

Ρυθμιζόμενη περιοχή 
φωτισμού αναλόγως τις 
ανάγκες.

Η προσφορά ισχύει: από 01/02/2021 έως 30/04/2021

€ 429,00
+Φ.Π.Α.




