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σχεδιασμενα
για επαγγελματιεσ

για ολεσ τισ συνθηκεσ

• Cordura® θήκες επιγονατίδων
• Cordura® θήκες εργαλείων
• Ανθεκτικό σε σκισίματα τριβή 
   και λεκέδες 
• Tριπλό γαζί στις επίμαχες 
   περιοχές
• Ειδικές ραφές για να συγκρατεί 
   τις επιγονατίδες στη θέση τους
• Θηλιά για σκεπάρνι
• Ιδανικό για να κρατά τα 
   αντικείμενα μακρυά από τα 
   γόνατα
• Ευρύχωρες πλαϊνές τσέπες
• Φαρδυά τσέπη κινητού

Η σειρά ενδυμάτων & υποδημάτων ασφαλείας DEWALT 
έχει σχεδιαστεί για τον επαγγελματία τεχνίτη.
Η γκάμα των υποδημάτων περιλαμβάνει ανθεκτικά στο νερό μποτάκια 
για βαριές υπαίθριες εργασίες, καθώς και ελαφριά εύκαμπτα χαμηλά 
παπούτσια χρήσιμα για υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ξυλουργούς 
και πατωματζήδες, ενώ προσφέρουν όλη την απαιτούμενη προστασία 
δοκιμασμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO20345. Τα υποδήματα αυτά 
προστατεύουν τα δάχτυλα του χρήστη από τον κίνδυνο τραυματισμού από 
πτώση αντικειμένων και σύνθλιψη στο βιομηχανικό και επαγγελματικό 
περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να επιλέξετε τα σωστά παπούτσια και ρούχα με το 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας που απαιτείται για την εργασία σας.

ενδυση εΡγασιασ

   αποκλειστικη διανομη σε ολη την ελλαδα

Κομψό κι ελαφρύ, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για όλες τις 
απαιτητικές εργασίες σε 
ποικίλες συνθήκες. Έξτρα 
ενισχυμένες τσέπες, ειδικές 
υποδοχές για επιγονατίδες, 
πλευρικές θήκες εργαλείων 
και τσέπη τηλεφώνου για το, 
από όλες τις πλευρές, τέλειο 
παντελόνι.

εξωτερικεΣ
τΣεπεΣ

τΣεπεΣ για 
εργαλεια

ΘεΣΗ για 
επιγονατιδεΣ

PRO TRADESMAN

49,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  61,38 €

  1011 |  No 30

  1015 |  No 38

  1012 |  No 32

  1016 |  No 40

  1013 |  No 34

  1017 |  No 42

  1014 |  No 36

KNEE PAD
επιγονατιδεΣ (Ζεύγος)

Σύνθεση: 100% 
Πολυαιθυλένιο

Χρώμα: Κίτρινο Dewalt

Οι επιγονατίδες γονάτου έχουν 
σχεδιαστεί για να ταιριάζουν 
σε όλα τα παντελόνια DeWalt. 
Εργονομικά σχεδιασμένα 
προσφέρουν τέλεια εφαρμογή 
και άνεση. Είναι όλα ένα 
μέγεθος με εξαιρετική 
προστασία.

One Size BS EN 14404:2004 +A1:2010

1018 | DWC15-001

10,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  13,02 €

PWS μπλουΖακι POLO
DWC35-014

PWS μπλουΖακι T-SHIRT
DWC36-013

UV
προΣταΣια

διατΗρΗΣΗ
χρωματοΣ

Σύνθεση: Πολυεστέρας

Χρώμα: Μαύρο-Γκρι

Βάρος: 195gr

• Απομακρύνει τον ιδρώτα 
   και κρατά το σώμα στεγνό
• Στεγνώνει γρήγορα
• Ελαφρύ και άνετο
• Ρυθμίζει την θερμοκρασία
• Παραμένει σε άριστη κατάσταση για 
   μεγάλη χρονική διάρκεια

Το ελαφρύ πολυεστερικό 
ύφασμα σε συνδυασμό 
με το σύστημα PWS 
(Performance Wicking 
System) επιτρέπει 
στην απομάκρυνση της 
υγρασίας κρατώντας το 
στεγνό. Οι ραφές είναι 
επίπεδες για πρόσθετη 
άνεση και ένα δίχτυ 
προσφέρει κυκλοφορία 
αέρα.

21,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  27,16 €

παντελονι εργαΣιαΣ
DWC26-014

Σύνθεση: 65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι

Χρώμα: Γκρι-μαύρο

Βάρος: 260gr

24,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  30,88 €

  1007 |  M
  1006 |  S

  1008 |  L
  1009 |  XL

  1010 |  XXL

  1002 |   M
  1001 |   S

  1003 |    L
  1004 |   XL

  1005 |  XXL
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Για στεγνή και άνετη εργασία με 
ένα Rip-Stop PU επικαλυμμένο 
εξωτερικό κέλυφος, που είναι 
αδιάβροχο, αντιανεμικό, ανθεκτικό, 
ελαφρύ. Ένας αεραγωγός στην 
πλάτη και μια διχτυωτή επένδυση 
διατηρεί αναπνευστική ικανότητα, 
ενώ η ρυθμιζόμενη μανέτα 
εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή.

Σύνθεση: Aδιάβροχος Rip-Stop 
πολυεστέρας

Χρώμα: Γκρι-μαύρο

Βάρος: 235gr

STORM

• Πλήρους μήκους φερμουάρ
• Ρύθμιση στην μέση και στους καρπούς
• Κολλημένες ραφές για πρόσθετη αντοχή
• Προστασία της πλάτης κατά την επίκυψη 
   ή το γονάτισμα
• Τσέπη στήθους & μπροστινές τσέπες 
   με φερμουάρ
• Διχτυωτή επένδυση

Νίκήστε τα στοιχεία της 
φύσης και δούλεψτε με 
απόλυτη άνεση. Με εύκαμπτη 
εσωτερική μεμβράνη, που 
επιτρέπει στον ιδρώτα να 
διαφύγει, αλλά δεν επιτρέπει 
να εισέρχεται το νερό, ώστε 
να μείνετε στεγνοί χωρίς 
υπερθέρμανση. Το εύκαμπτο 
εξωτερικό διατηρεί μια 
τεχνική εμφάνιση και αίσθηση.

Σύνθεση: Aδιάβροχος πολυεστέρας 
100% με μεμβάνη TPU 
και εσωτερική επένδυση 
Fleece.

Χρώμα: Μαύρο

Βάρος: 235gr

BARTON
αδιαΒροχο τΖακετ ME FLEECE επενδΥΣΗ DWC104-001

αδιαΒροχο αδιαΒροχομακρΥτερΗ
πιΣω πλεΥρα

μακρΥτερΗ
πιΣω πλεΥρα

ελαΦρΥ ελαΦρΥανακλαΣτικο ανακλαΣτικο κοΥκοΥλα

• Αδιάβροχο και αναπνεύσιμο 
  ύφασμα
• Τσέπη στήθους & μπροστινές 
   τσέπες με φερμουάρ
• Διαμορφωμένο στρίφωμα
• Στεγανωμένο στρίφωμα και 
  μανσέτες

56,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  70,56 €

  1028 |  M
  1029 |  L
  1030 |  XL

  1031 |  XXL

51,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  63,86 €

  1024 |  M
  1025 |  L
  1026 |  XL

  1027 |  XXL

NEο
αδιαΒροχο τΖακετ RIP-STOP DWC48-013

One Size

Σύνθεση: 100% Ακρυλικό

Χρώμα: Γκρι

πλεκτοΣ διπλοΣ ΣκοΥΦοΣ
ME ανακλαΣτικΗ λωριδα

• Κλασικό σχήμα σκούφου
• Ανακλαστική λεπτομέρεια
• One size για καλύτερη 
  εφαρμογή
• Γκρι πλέξη

Θερμο-
μονωΣΗ

Σχεδιασμένο για ψυχρές 
καιρικές συνθήκες, αυτός 
ο κλασικός πλεκτός 
διπλός σκούφος σας κρατά 
ζεστούς και ασφαλείς. Βάση 
αναδιπλούμενη και ελαστική 
για καλή εφαρμογή
ενώ η ανακλαστική λωρίδα 
διασφαλίζει να φαίνεστε 
κάθε στιγμή.

REFLECTIVE BEANIE

ανακλαΣτικο

αρΘρωτΗ
 ραΦΗ

1019 | DWC95-101

10,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  13,02 €

NEο

Από αεριζόμενο πολυεστέρα, 
διαθέτει επένδυση για 
προφύλαξη, ελαφριά μόνωση 
για άνεση σε οποιαδήποτε 
εργασία και ελαστικά 
πλευρικά πλαίσια για τέλεια 
εφαρμογή.

Σύνθεση: Rip-Stop πολυεστέρας

Χρώμα: Μαύρο

Βάρος: 180gr

• Καπιτονέ, αντιανεμικό 
   για πρόσθετη θερμότητα
• Πλήρους μήκους φερμουάρ
• Τσέπη στήθους & 
   μπροστινές τσέπες 
   με φερμουάρ
• Προστασία της πλάτης κατά 
  την επίκυψη ή το γονάτισμα

γιλεκο DWC50-013

αρΘρωτΗ
ραΦΗ

Θερμο-
μονωΣΗ

ελαΦρΥ ανακλαΣτικομακρΥτερΗ
πιΣω πλεΥρα

FORCE GILET

36,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  45,26 €

  1020 |  M
  1021 |  L
  1022 |  XL

  1023 |  XXL

θεΡμαινομενO JACKET    
χωριΣ μπαταρία, αντάπτορα & φορτιστή

•  Αξιοποιήστε τις XR μπαταρίες της DEWALT για να  παρέχετε στο 
   σώμα σας ατελείωτες ώρες ζεστασιάς.
•  Αδιάβροχο και αντιανεμικό.
•  Τρεις ζώνες θερμότητας: επάνω, δεξί και αριστερό στήθος και 
   στην μέση της πλάτης.
•  Τρεις σκάλες θερμοκρασίας (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) με 
   λειτουργιά προθέρμανσης.
•  Αντάπτορας XR που περιλαμβάνει ένδειξη επιπέδων μπαταρίας, 
   & 2 θύρες USB για φόρτιση φορήτων ηλεκτρονικών συσκευών.
•  Θήκη που ανοίγει για να χωράει 4.0Ah ή 5.0Ah μπαταρία.
•  Ρυθμιζόμενη μέση μπουφάν.

99,00 €
+ Φ.Π.Α. 24%  122,76€

ενδυση εΡγασιασ

DCJ069N

  1032 |  XL

  1033 |  XXL

αρΘρωτΗ
ραΦΗ

αρΘρωτΗ
ραΦΗ
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υποδηματα εΡγασιασ

αποκλειστικη διανομη σε ολη την ελλαδα

CUTTER
S1-P SRA

ΥποδΗμα εργαΣιαΣ
“TRAINER” ΣοΥπερ ελαΦρΥ
DWF50091-126

EN ISO 20345:2011

To CUTTER συνδυάζει την εμφάνιση και την αίσθητική ενός 
αθλητικού παπουτσιού, με τα σκληρά, ανθεκτικά χαρακτηριστικά 
που απαιτούνται για βιομηχανική χρήση. Η φόδρα Aerospac-
er® είναι ένα τρισδιάστατο σύνθετο υλικό, που επιτρέπει την 
κυκλοφορία του αέρα και το στέγνωμα των ποδιών, ενώ η 
υγρασία διοχετεύεται στο εξωτερικό στρώμα του άνω μέρους 
του παπουτσιού και στη συνέχεια ξηραίνεται στον αέρα. Ελαφρύ, 
αναπνεύσιμο και εύκαμπτο.

• Πορώδες για να αναπνέει το πόδι
• Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο
• Μείωση της οσμής απομακρύνοντας τον ιδρώτα
• Έξτρα άνεση της κνήμης
• Ενισχυμένη γλώσσα

Επάνω μέρος: Συνθετικό PU & Δίχτυ

Φόδρα: Aerospacer®

Πάτος: Aντιβακτηριακός αποσπώμενος 
διπλής πυκνότητας PU συγκόλληση

Σόλα: (μέσα / έξω) PU/TPU με συγκόλληση

Βάρος: 465gr

ΑΝΤΙ-
ΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

(ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 200 JOULES 
(ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ)

MH
METAΛΛΙΚΟ

“νον METALLIC”

85,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  106,52 €

  1041 |  No 40

  1045 |  No 44

  1042 |  No 41

  1046 |  No 45

  1043 |  No 42

  1047 |  No 46

  1044 |  No 43

μποτακι εργαΣιαΣ “πεΖοποριαΣ”
DWF50031-122

LASER
S1-P SRA

EN ISO 20345:2011

Το LASER προσδίδει παραδοσιακό στυλ. Η φόδρα 
Cambrelle® προσφέρει άνεση, ανθεκτικότητα και 
διαχείριση υγρασίας, κρατώντας τα πόδια στεγνά.

• Δερμάτινο χείλος ραμμένο γύρω από την άκρη 
   του παπουτσιού που συνδέεται με την σόλα
• Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο 
• Ενισχυμένη στήριξη αστραγάλου
• Έξτρα άνεση της κνήμης
• Μείωση της οσμής, απομακρύνοντας τον ιδρώτα
• Προστασία στη μύτη

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
200 JOULES 

(ΜΕΤΑΛΛΟ)

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

(ΜΕΤΑΛΛΟ)

ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ
ΑΠΟ ΛΑΔΙΑ

ΑΝΤΙ-
ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ

ΔΙΠΛΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

71,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  88,66 €

  1034 |  No 40

  1038 |  No 44

  1035 |  No 41

  1039 |  No 45

  1036 |  No 42

  1040 |  No 46

  1037 |  No 43

Επάνω μέρος: Δερμα Crazy Horse/ διχτυ

Φόδρα: Cambrelle®

Πάτος: Aντιβακτηριακός αποσπώμενος 
διπλής πυκνότητας PU

Σόλα:
(μέσα / έξω)

PU/TPU χυτό σε καλούπι

Βάρος: 823gr

ΑΝΤΙ-
ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ

ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ
ΑΠΟ ΛΑΔΙΑ

ΔΙΠΛΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

CT CP
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υποδηματα εΡγασιασ

αποκλειστικη διανομη σε ολη την ελλαδα

μποτακι εργαΣιαΣ ελαΦρΥ 
DWF60011-103

Άνετα αλλά και στιλάτα, το Apprentice προσφέρουν τη 
λειτουργικότητα ενός ανθεκτικού υποδήματος εργασίας με την 
ελαφριά αίσθηση. Η φόδρα Aerospacer® είναι ένα τρισδιάστατο 
σύνθετο υλικό, που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και 
το στέγνωμα των ποδιών, ενώ η υγρασία διοχετεύεται στο 
εξωτερικό στρώμα του άνω μέρους του παπουτσιού και στη 
συνέχεια ξηραίνεται στον αέρα.

• Υψηλής ποιότητας δέρμα για μεγάλη διάρκεια ζωής
• TPU ενίσχυση στη φτέρνα για έξτρα προστασία
• Ορειχάλκινα μπουντούζια
• Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο
• Μείωση της οσμής απομακρύνοντας τον ιδρώτα
• Ενισχυμένη γλώσσα και κολάρο
• Έξτρα άνεση της κνήμης

Επάνω μέρος: Δέρμα Nubuck

Φόδρα: Aerospacer®

Πάτος: Aντιβακτηριακός αποσπώμενος 
διπλής πυκνότητας PU

Σόλα: (μέσα / έξω) EVA/Rubber με συγκόλληση

Βάρος: 675gr

APPRENTICE
SB SRA

85,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  106,02 €

NICKEL
S3-WR SRA

αδιαΒροχο μποτακι
εργαΣιαΣ “πεΖοποριαΣ”
DWF50093-132

Επάνω μέρος: Υψηλής ποιότητας αδιάβροχο δέρμα

Φόδρα: Υδρο-προστασία ΗydroGuard®

Πάτος: Αποσπώμενος διπλής πυκνότητας PU

Σόλα: (μέσα / έξω) PU/TPU χυτό σε καλούπι

Βάρος: 795gr

WATERPROOF

Το NICKEL είναι ένα μποτάκι με επένδυση 
αδιάβροχης τεχνολογίας ΗydroGuard® που αναπνέει 
για να κρατάει τα πόδια στεγνά απομακρύνοντας τον 
ιδρώτα σε όλες τις συνθήκες.

• Ενισχυμένη στήριξη αστραγάλου
• Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο
• Έξτρα άνεση της κνήμης
• Ενισχυμένη γλώσσα και μαλακό PU κολάρο
• Μείωση της οσμής, απομακρύνοντας τον ιδρώτα

89,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  111,48 €

EN ISO 20345:2011

  1048 |  No 40

  1052 |  No 44

  1049 |  No 41

  1053 |  No 45

  1050 |  No 42

  1054 |  No 46

  1051 |  No 43

  1055 |  No 40

  1059 |  No 44

  1056 |  No 41

  1060 |  No 45

  1057 |  No 42

  1061 |  No 46

  1058 |  No 43

EN ISO 20345:2011

ΑΝΤΙ-
ΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΤΙ-
ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ

ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ
ΑΠΟ ΛΑΔΙΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΔΙΠΛΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
200 JOULES 

(ΜΕΤΑΛΛΟ)

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

(ΜΕΤΑΛΛΟ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
200 JOULES 

(ΜΕΤΑΛΛΟ)

ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ
ΑΠΟ ΛΑΔΙΑ

ΑΝΤΙ-
ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ

ΔΙΠΛΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
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εΡγαλεια χειΡοσ

πΡοστασια τΡιΒησ

εΡγαλεια μηχανικΩν

υΨηλη επιδεΞιοτητα

ελεγχοσ δονησησ

ελεγχοσ κΡουσησ

πλενονται στο πλυντηΡιο

Η άνεση και η εφαρμογή των γαντιών αυτών 
βοηθούν στην προστασία των χεριών σας 
διατηρώντας τον έλεγχο του εργαλείου.

Αυτά τα γάντια προσφέρουν προστασία 
τριβής για επιπλέον αντοχή και διάρκεια 
ζωής.

Αυτά τα γάντια προσφέρουν προστασία από 
πρόσκρουση, ενώ παρέχουν εξαιρετικό 
κράτημα σε οποιοδήποτε εργαλείο.

Αυτά τα γάντια προσφέρουν μέγιστη 
επιδεξιότητα σε εργασίες που απαιτούν 
ακρίβεια.

Αυτά τα γάντια προσφέρουν ακραία μόνωση 
ανάμεσα σε εργαλεία ταχείας δόνησης και 
στα χέρια σας.

Αυτά τα γάντια απορροφούν τη κρούση για 
να προστατεύουν τα χέρια σας και παρέχουν 
ασφαλές κράτημα και έλεγχο του εργαλείου.

Αυτά τα γάντια πλένονται άφοβα σε 
πλυντήριο.

Τα γάντια εργασίας της DEWALT® 
παρέχουν άνεση ενώ προστατεύουν 
τα χέρια σας. Όποια και αν είναι η
ανάγκη, τα γάντια εργασίας 
DEWALT®  έχουν σχεδιαστεί 
για να την ικανοποιήσουν.

Όλα τα γάντια διατίθενται 
σε καρτέλα ανάρτησης.

Gripper Latex για έξτρα κράτημα

Ζαρωτή παλάμη: 100% latex

Αναπνεύσιμο Πλεκτό πάνω: 
100% πολύ-βαμβακερό κέλυφος

Κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

Ανώτερη εφαρμογή και αίσθηση

Ελαστικές μανσέτες

Μέγεθος: L

              

Ultradex™ Νylon nitrile

Παλάμη: 100% επικάλυψη νιτριλίου

Αναπνεύσιμο πάνω: 
100% νάυλον πολυεστερικό κέλυφος 

Bελτιωμένο σε υγρές και ξηρές συνθήκες

Υψηλή δεξιότητα και ευελιξία

Ελαστικές μανσέτες

Μέγεθος: l

1063 |  DPG70L

6,70 €
+ Φ.Π.Α. 24%  8,31 €

1062 |  DPG66L

4,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  6,08 €

γαντια εΡγασιασ

αποκλειστικη διανομη σε ολη την ελλαδα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιέχει Latex

Touchscreen Ικανότητα αφης όθόνης

Παλάμη: 100% εμβάπτισμα πολυουρεθάνης

Αναπνεύσιμο πάνω μέρος: 
100% Πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης

Ανθεκτικότητα κοπής επιπέδου 3

Ελαστικές μανσέτες

Για υγρές και ξηρές συνθήκες

Χωρίς ραφές

Μέγεθος: L

RapidFit™ Γενικής χρήςής

Παλάμη με Αφρώδες ενίσχυση: 
100% συνθετικό δέρμα με διπλές ραφές

Αναπνεύσιμο Πάνω με Αφρώδης 
ενισχυση: 96% πολυεστέρας 4% σπάντεξ

Ενίσχυση σε αντίχειρα και δείκτη

Ελαφριά με αντοχή στην κρούση

Μικρή μανσέτα

Μέγεθος: L

Driver HybriD υβριδική λειτουργικότητα δέρματος

Παλάμη και δάχτυλα: 100% δέρμα μόσχου

Αναπνεύσιμο πάνω: 100% σπάντεξ. 

Ενισχυμένοι αντίχειρες και παλάμη

Κράτημα και ανθεκτικότητα

Μικρή μανσέτα

Μέγεθος: L

1064 |  DPG800L

13,40 €
+ Φ.Π.Α. 24%  16,62 €

1065 |  DPG218L

13,70 €
+ Φ.Π.Α. 24%  16,99 €

1066 |  DPG216L

14,80 €
+ Φ.Π.Α. 24%  18,35 €
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Performance χωρίς δάκτυλά 

Παλάμη διπλής επικάλυψης: 
75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω: 
96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ

Πετσετέ ύφασμα αντίχειρα

Άνετο και ανθεκτικό

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: L

Performance Pro Securefit™

Παλάμη διπλής επικάλυψης: 
75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω: 
96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ. 

Ενίσχυση στα δάκτυλα

Πετσετέ ύφασμα αντίχειρα

Αρθρώσεις από Νεοπρένιο

Άνετο και ανθεκτικό

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: L

Performance 3-Δακτύλων

Παλάμη διπλής επικάλυψης: 
75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω: 
96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ. 

Ενίσχυση στα δάκτυλα

Πετσετέ ύφασμα αντίχειρα

Αρθρώσεις από Νεοπρένιο

Άνετο και ανθεκτικό

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: L

1067 |  DPG213L

11,60 €
+ Φ.Π.Α. 24%  14,38 €

1068 |  DPG214L

12,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  16,00 €

1069 |  DPG215L

15,20 €
+ Φ.Π.Α. 24%  18,85 €

γαντια εΡγασιασ - Ωτασπιδεσ

Heavy Utility Βαρειας χρήςής

Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη 
PVC και με Ενίσχυση gel: 100% 
συνθετικό δέρμα

Αναπνεύσιμο Πάνω: 100% σπάντεξ

Ιδανικό για ηλεκτρ. εργαλεία

Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς  

PVC ανθεκτικό σε λάδι / νερό
για τέλειο κράτημα

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: l

Technician χωρίς δάκτυλά

Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη 
PVC: 100% συνθετικό δέρμα

Αναπνεύσιμο Πάνω: 100% σπάντεξ

Αρθρώσεις από Νεοπρένιο

Πετσετέ ύφασμα αντίχειρα

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

ToughThread™ διπλές ραφές

Μέγεθος: L

Framer 3-Δακτύλων

Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη PVC: 
100% συνθετικό δέρμα

Αναπνεύσιμο Πάνω: 
80% σπάντεξ / 20% νεοπρένιο

3/4 Σχεδιο κοντών δακτύλων

Πετσετέ ύφασμα αντίχειρα

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

ToughThread™ διπλές ραφές

Μέγεθος: L

1070 |  DPG24L

21,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  26,66 €

1071 |  DPG23L

19,40 €
+ Φ.Π.Α. 24%  24,06 €

1072 |  DPG21L

23,20 €
+ Φ.Π.Α. 24%  28,77 €

Toughgrip™ powerTool με gel

Παλάμη με gel ενίσχυση: 60% νάυλον / 
40% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω: 96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ

Δάκτυλα: 94% νάυλον / 6% σπάντεξ 

Ενισχυμένος αντίχειρας και δάκτυλα 

Ρυθμιζόμενες velcro μανσέτες από δέρμα

ToughThread™ διπλές ραφές

μέγεθος: l

Premium, ανώτερη ανθεκτικότητα

Παλάμη διπλής ενίσχυσης: 
70% δέρμα μόσχου σουέτ/ 25% βαμβάκι 

Μανσέτα ασφαλείας με επικάλυψη καουτσούκ

Διπλή ενίσχυση αντίχειρα και
ενίσχυση στα δάκτυλα

ToughThread™ διπλές ραφές

Μέγεθος: L1073 |  DPG33L

25,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  31,62 €

1074 |  DPG41L

10,30 €
+ Φ.Π.Α. 24%  12,77 €

ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PREMIUM

32 SNR Προστασία ακοής (32dB)

Aφρώδη μαλακά εσωτερικά 
μαξιλαράκια

Κεφαλή με μαξιλαράκια

Ρυθμιζόμενη κεφαλή

Ελαφριά και ανθεκτική
κατασκευή

ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΑΦΡΟΥ (50 ζευγ.)

31 SNR Προστασία ακοής (31dB)

Έξτρα μαλακός αφρός

Κωνικό σχήμα για εύκολη εφαρμογή

Προσαρμόζονται στο σχήμα του αυτιού

Αναλώσιμα

ανεση = συνηθεια
H απώλεια ακοής είναι σωρευτική και μόλις χαθεί, δεν 
μπορεί ποτέ να επανακτηθεί. Ο καλύτερος τρόπος για 
να προστατεύσετε την ακοή σας είναι η καλή συνήθεια 
να φοράτε άνετη προστασία. Με την προστασία ακοής 
DEWALT® μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι οι πιο δύσκολες 
εργασίες γίνονται με ασφάλεια. Η DEWALT® επικεντρώνεται 
στην ποιότητα των προϊόντων, τα πρότυπα ασφαλείας και 
τις δοκιμές.

1075 |  DPG13HC

23,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  29,14 €

1076 |  DPG12BG50

10,50 €
+ Φ.Π.Α. 24%  13,02 €
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REINFORCERTM

• Βραχίονες με 
  μαλακά μαξιλαράκια
• Μαλακή ελαστική 
  θέση μύτης

Όλα τα γυαλιά DEWALT πληρούν τα πρότυπα EN 166 1F, 
προστατεύουν από το 99,9% των βλαβερών ακτίνων UV 
και περιλαμβάνουν ένα σκληρό πολυκαρμπονικό φακό 
για προστασία από τις γρατζουνιές.

γυαλια πΡοστασιασ
Με τα προστατευτικά γυαλιά 
της DEWALT®, τώρα μπορείτε να 
βεβαιωθείτε ότι οι πιο δύσκολες 
εργασίες γίνονται με ασφάλεια. 
Τα προστατευτικά γυαλιά DEWALT 
κατασκευάζονται για άνεση, αντοχή 
και πάνω απ’ όλα ασφάλεια.

EN 166 1F

UVA / UVB 99.9% 

HARD COAT

ANTI FOG

Συμμορφώνεται με το πρότυπο 
EN 166 1F.

Παρέχει 99,9% προστασία από 
ακτίνες UVA/UVB.

Διατίθεται με σκληρή πολυκαρμπονική 
επικάλυψη στον φακό για προστασία 
από γρατσουνιές.

Διατίθεται με επικάλυψη
που δε θολώνει.

PROTECTORTM CONTRACTOR  PROTM

γυαλια πΡοστασιασ

RECIP®

  1087 |  DPG102-1D  |  CLEAR

  1088 |  DPG102-2D  |  SMOkE

  1089 |  DPG102-9D  |  INDOOR/OUTDOOR

• Ρυθμιζόμενοι 
  βραχίονες με 
  ελαστικές άκρες
• Μαλακή 
  ρυθμιζόμενη 
  θέση μύτης

• Εργονομικός ελαφρύς 
  σχεδιασμός
• Βραχίονες με ελαστικές 
  άκρες

• Βραχίονες
  με ελαστικές άκρες
• Μαλακή ελαστική
  θέση μύτης

Smoke

Indoor/Outdoor Indoor/Outdoor

Indoor/Outdoor

Indoor/Outdoor Fire Mirror

Clear

Clear

Clear

Smoke

SmokeSmoke

  1077 |  DPG54-1D  |  CLEAR

  1078 |  DPG54-2D  |  SMOkE

  1079 |  DPG54-9D  |  INDOOR/OUTDOOR

4,20 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

5,21 €

4,40 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

5,46 €

5,30 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

6,57 €

  1080 |  DPG52-1D  |  CLEAR

  1081 |  DPG52-2D  |  SMOkE

  1082 |  DPG52-9D  |  INDOOR/OUTDOOR

4,60 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

5,70 €

4,80 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

5,95 €

5,50 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

6,82 €

  1083 |  DPG58-1D |  CLEAR

  1084 |  DPG58-2D  |  SMOkE

  1085 |  DPG58-9D  |  INDOOR/OUTDOOR

  1086 |  DPG58-6D |  FIRE MIRROR

6,40 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

7,94 €

6,60 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

8,18 €

7,20 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

8,93 €

7,70 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

9,55 €

7,40 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

9,18 €

7,50 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

9,30 €

9,00 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

11,16 €

Clear

αποκλειστικη διανομη σε ολη την ελλαδα
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INFINITYTM

γυαλια πΡοστασιασ

HDPTM CONCEALERTM

1105 |  DPG99-2PD

33,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  42,04 €

SMOkE POLARIzED

1106 |  DPG82-11D

18,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  23,44 €

CLEAR ANTI-FOg

• Βραχίονες διπλής 
  επένδυσης από καουτσούκ
• Μαλακό λάστιχο 
  στη θέση μύτης

• Αντιθαμβωτικά
• Διπλή άνετη 
  επισφράγιση 
  καουτσούκ
• Ενσωματωμένη 
  δίοδος εξαερισμού

RADIUSTM

• Φακός κυρτού 
  σχεδιασμού
• Βραχίονες με 
  ελαστικές άκρες

• Διπλής επικάλυψης βραχίονες με grip
• Μαλακή ελαστική θέση μύτης
• Περιλαμβάνει κορδόνι 
  μεταφοράς λαιμού & θήκη 
  μεταφοράς Microfiber

CROSSCUTTM

• Βραχίονες με διπλή 
  επικάλυψη λάστιχου
• Μαλακή ελαστική 
  θέση μύτης

AUGERTM

• Ελαφρύς σχεδιασμός 
  πλήρους σκελετού
• Μαλακή ελαστική 
  θέση μύτης και 
  βραχίονες

Indoor/Outdoor

Indoor/Outdoor Silver Mirror

Blue Mirror

Clear

Fire MirrorIndoor/OutdoorClear

Clear

Smoke

Smoke

Smoke

Smoke

NEο

NEο

ROUTERTM

• Λεπτός, ελαφρύς 
  σκελετός
• Διπλή επικάλυψη 
  λάστιχου στους 
   βραχίονες

Fire Mirror

Smoke

  1093 |  DPG51-6D |  SILVER MIRROR

  1090 |  DPG51-1D |  CLEAR

  1091 |  DPG51-2D  |  SMOkE

  1092 |  DPG51-9D  |  INDOOR/OUTDOOR

9,50 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

11,78 €

9,60 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

11,90 €

11,20 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

13,89 €

11,20 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

13,89 €

  1096 |  DPG90S-2D  |  SMOkE

  1097 |  DPG90S-7D  |  BLUE MIRROR

10,80 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

13,39 €

11,60 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

14,38 €

1102 |  DPG101-2D  |  SMOkE

1101 |  DPG101-1D |  CLEAR

1104 |  DPG101-9D  |  INDOOR/OUTDOOR

1103 |  DPG101-FD |  FIRE MIRROR

  1098 |  DPG100-1D  |  CLEAR

  1099 |  DPG100-2D  |  SMOkE

  1100 |  DPG100-9D  |  INDOOR/OUTDOOR

11,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

14,76 €

11,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

14,76 €

13,70 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

16,99 €

  1095 |  DPG96-FD  |  FIRE MIRROR

  1094 |  DPG96-2D  |  SMOkE

11,40 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

14,14 €

10,30 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

12,77 €

12,00 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

14,88 €

12,00 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

14,88 €

13,70 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

16,99 €

13,70 €
+ Φ.Π.Α. 24% 

16,99 €
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   Τεχνικά χάράκΤηρισΤικά

Παροχή ρεύματος Τριφασική Τριφασική

ιπποδύναμη (Hp) 8.4 Hp 11.7 Hp

Μονοφασική μεγ. ισχύς εκκίνησης LTP 3.3 kW / 3.6 kVA 3.5 kW / 3.8 kVA

Μονοφασική μεγ. ισχύς (συνεχής) COP 3.1 kW / 3.4 kVA 3.2 kW / 3.5 kVA

Τριφασική μεγ. ισχύς εκκίνησης LTP 4.8 kW / 5.3 kVA 6.3 kW / 7.0 kVA

Τριφασική μεγ. ισχύς (συνεχής) COP 4.1 kW / 5.4 kVA 5.4 kW / 7.0 kVA

Τάση / Συχνότητα 400/230V / 50Hz 400/230V / 50Hz 

Συντελεστής Ισχύος 0.8/0.9 cos Φ 0.8/0.9 cos Φ

κατασκευαστής εναλλακτή / σύστημα ρύθμισης τάσης NSM / Brushes NSM / Brushes

κατασκευαστής / Τύπος κινητήρα Honda / GX270 Honda / GX390

κάυσιμο κινητήρα Βενζίνη Βενζίνη

κυβισμός / Ταχύτητα (στροφές) κινητήρα 270 cc / 3000 rpm 389 cc / 3000 rpm

Κύλινδροι / Τύπος / Ψύξη κινητήρα 1 / Τετράχρονος / Αέρας 1 / Τετράχρονος / Αέρας

εκκίνηση κινητήρα Με κορδόνι Με κορδόνι

χωρητικότητα δοχείου καυσίμου 11.0 L 11.0 L

Κατανάλωση καυσίμου @75% - 1.66 L/h @75% - 2.15 L/h

Αυτονομία καυσίμου @75% -6.63 h @75% -5.12 h

Στάθμη θορύβου στα 7m 69 dB (A) 69 dB (A)

Στάθμη ακουστικής ισχύος 97 dB (A) 97 dB (A)

Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) 759 x 532 x 550mm 759 x 532 x 550mm

 Βάρος 75.0 kg 81.0 kg

Προστασία έλλειψης λαδιού / Θερμικό Ναι Ναι

Bαθμός προστασίας IP 23 IP 23

   ΒάσικΟσ εΞΟΠΛισΜΟσ
Υποδοχές:              1x σούκο 230V 16A IP54 /  1x 230V CEE 32A IP44  / 1x 400V CEE 16A IP44
AVR Ναι                                Ναι                               

Μεγάλο δοχείο 
καυσίμου

Προστασία 
από υπερφόρτωση

Εύκολη πρόσβαση 
στη τάπα καυσίμου

Μεταλλικά καλύμματα
μεγάλης αντοχής

Έξτρα σιωπηλή
τεχνολογία

Πλαίσιο από χάλυβα
για πρόσθετη αντοχή

Κινητήρας 
επαγγελματικής 
ποιότητας

τΡιΦασικεσ 
γεννητΡιεσ

by H PRAMAC είναι η κορυφαία παγκόσμια εταιρεία κατασκευής γεννητριών, 
της οποίας η ιστορία ξεκινάει το 1966. Από τότε, η PRAMAC επεκτείνει τις 
δραστηριότητές της στον τομέα της ενέργειας, αυξάνοντας συνεχώς την 
παγκόσμια βάση της με μια ευρεία και ευέλικτη γκάμα προϊόντων. Στον 
τομέα των επαγγελματικών γεννητριων η PRAMAC προσφέρει λύσεις για 
κάθε ανάγκη ρεύματος. H PRAMAC σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά 
μια ολοκληρωμένη γκάμα φορητών και μη γεννητριών.

Η Pramac Racing δημιουργήθηκε το 2002 από την
Pramac και πρόκειται για μοτοσυκλετιστική 
αγωνιστική ομάδα που αγωνίζεται στο MotoGP
World Championship. 

Υπεύθυνος Service & πώλησης ανταλλακτικών:
μαρινοΣ γεωργιοΣ ιφιγενείας 3, νέα ιωνία, αθήνα  τηλ/Fax.: 210-2770117

georgemarinos1@yahoo.gr αποκλειστικη διανομη σε ολη την ελλαδα

Γιά οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με τις γεννήτριες DEWALT μπείτε στην ηλεκτρονική σελίδα 
www.2helpu.com του After Sales Service της Stanley Black & Decker (ελλαΣ) ή στείλτε e-mail και θα λάβετε 

σύντομα απάντηση: greece.Service@sbdinc.com

POWERED by

1107 | DXGN5000E

1649 €
+ Φ.Π.Α. 24%  2044,76 €

1108 | DXGN8000E

1799€
+ Φ.Π.Α. 24%  2230,76 €

3-PHASE 3-PHASE

επαγγελματικεσ γεννητΡιεσ

M A D E  I N  I T A L Y

πΩσ να επιλεΞετε μια ΦοΡητη γεννητΡια
Όταν ψάχνετε για προστασία από μια διακοπή ρεύματος δικτύου ή πρέπει να αντιμετωπίσετε 
τις δύσκολες καταστάσεις ενός εργοταξίου, οι επαγγελματικές και βιομηχανικές γεννήτριες 
DEWALT είναι η σωστή λύση για εσάς. Για να επιλέξετε τη σωστή γεννήτρια, θα πρέπει να 
μπορείτε να εστιάσετε την προσοχή σας κυρίως στα παρακάτω σημεία:

1. χρήση
Αναγνωρίστε τη χρήση για να κάνετε την σωστή επιλογή: 
Κατασκευή/εργοτάξια, κινητά εργαστήρια, εξωτερικοί χώροι, κάμπινγκ, DIY,  σπίτια.

2. Ένταση
Εξετάστε εάν χρειάζεστε μια μονοφασική ή μια τριφασική.

3. δύναμη - προσδιορίστε την ισχύ που χρειάζεστε
Πριν αγοράσετε μια γεννήτρια είναι απαραίτητο να ελέγξετε την συνεχή ισχύ και ισχύ έναρξης όλων 
των συσκευών που θέλετε να συνδέσετε ταυτόχρονα. Αν πχ σκοπεύετε να συνδέσετε μια ηλεκτρική 
ψησταριά και μια αντλία πηγαδιού είναι σημαντικό να προσθέσετε τα Watts της συνεχούς λειτουργίας 
των συσκευών από τον ενδεικτικό πίνακα, δηλ. 1.650+1.250=2.900W. Η συσκευή με την μεγαλύτερη 
ισχύ εκκίνησης είναι αυτή της αντλίας με 3.750W. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι μεγαλύτερη 
από την συνολική ισχύ συνεχούς λειτουργίας των 2 συσκευών, η επιλογή θα γίνει με βάση της ισχύος 
εκκίνησης της αντλίας. Για λογούς ασφάλειας θα προσθέσουμε και λίγη παραπάνω ισχύ οπότε η 
γεννήτρια πρέπει να αποδίδει ισχύ περίπου 4.000W συνεχούς λειτουργίας.

4. AVR ποιότητα ρεύματος εξόδου
Το AVR είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής ρύθμισης το οποίο σταθεροποιεί την τάση και ελέγχει την ισχύ εξόδου 
από την γεννήτρια. Η σταθερή δύναμη και η καθαρή ισχύς είναι εξαιρετικά σημαντική. Διακυμάνσεις στην ισχύ 
μπορεί να προκαλέσει τον τερματισμό των συσκευών ή να προκληθεί ακόμη και ζημιά στις συσκευές. 

5. αξιόπιστο εναλλάκτη
Είναι εξοπλισμένες με Ιταλικής κατασκευής εναλλάκτες, που παράγονται από την NSM (Nuova Saccardo), 
τον μεγαλύτερο παραγωγό μεταξύ των κατασκευαστών εναλλακτών. 

(Ενδεικτικά δεδομένα)

Συσκευή ΙΣΧΥΣ συνεχούς 
λειτουργίας Watts

ΙΣΧΥΣ εκκίνησης 
(ονομαστική) Watts

  Φορτιστής κινητού τηλ. 25 25
  Λάμπα (40W) 40 40
  Ράδιο 100 100
  Τρόμπα αέρος 50 150
  Έγχρωμη τηλεόραση 13’’ 150 150
  Μεγάφωνο (ACUTE 15/AMP) 350 350
  Υπολογιστής & 17’’ οθόνη 800 800
  Λάμπα εργασίας αλογόνου 1250 1250
  Ηλεκτρική ψησταριά 1650 1650
  Ψυγείο / Καταψύκτης 1000 2000
  Ταινιολειαντήρας 1100 3300
  Πλυντήριο ρούχων 1500 3450
  Αντλία πηγαδιού 1250 3750
  Δισκοπρίονο 190mm 1400 4200
  1ΗΡ Αεροσυμπιεστής 1600 4800
  Παγκοπρίονο 255mm 2000 6000

πλεονEκτΗμα κινΗτΗρα 
αξιόπιστια: 
Εχουν κερδίσει τη φήμη για απαράμιλλη αντοχή, αξιοπιστία και είναι οι καλύτεροι 
διαθέσιμοι κινητήρες στην αγορά. Αντιπροσωπεύουν την αιχμή της τεχνολογίας, 
ελέγχονται διεξοδικά, κατασκευάζονται με τα καλύτερα υλικά ποιότητας, προσφέρουν 
αξιόπιστη δύναμη και συνεχίζουν να λειτουργούν για χρόνια.
ευκολία εκκίνησης: 
Όλοι οι κινητήρες Honda είναι τετράχρονοι, θρυλικές για την εύκολη εκκίνηση χάρη στο 
συστημα αυτοματης αποσυμπίεσης. 
καύσιμα: 
Προσφέρουν εξαιρετική αξιοπιστία και αποδοτικότητα καυσίμου. Ανώτερη τεχνολογία, με 
χαρακτηριστικά για μέγιστη διάρκεια λειτουργίας. 
εκπομπή θορύβου: 
Υψηλή ισχύ, με εξαιρετικά ήσυχο κινητήρα είναι ιδανικό για επαγγελματικές, ψυχαγωγικές 
και για το σπίτι εφαρμογές.
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αποκλειστικη διανομη σε ολη την ελλαδα

  Τεχνικά χάράκΤηρισΤικά

  Παροχή ρεύματος Μονοφασική Μονοφασική Μονοφασική Μονοφασική

  ιπποδύναμη (Hp) 4.8 Hp 5.8 Hp 8.4 Hp 11.7 Hp

  Μονοφασική μεγ. ισχύς εκκίνησης LTP 2.5 kW / 2.8 kVA 3 kW / 3.3 kVA 3 kW / 3.3 kVA 6.1 kW / 6.8 kVA

  Μονοφασική μεγ. ισχύς (συνεχής) COP 2.1 kW / 2.5 kVA 2.5 kW / 2.9 kVA 3.7 kW / 4.2 kVA 5.2 kW / 6.0 kVA

  Τριφασική μεγ. ισχύς εκκίνησης LTP - - - -

  Τριφασική μεγ. ισχύς (συνεχής) COP - - - -

  Τάση / Συχνότητα 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 

  Συντελεστής Ισχύος 0.9 cos Φ 0.9 cos Φ 0.9 cos Φ 0.9 cos Φ
   Κατασκευαστής εναλλάκτη / Σύστημα ρύθμισης τάσης NSM / Brushes NSM / Brushes NSM / Brushes NSM / Brushes

  κατασκευαστής / Τύπος κινητήρα Honda / GX160 Honda / GX200 Honda / GX200 Honda / GX390

  καύσιμο κινητήρα Βενζίνη Βενζίνη Βενζίνη Βενζίνη

  κυβισμός / Ταχύτητα (στροφές) κινητήρα 160 cc / 3000 rpm 196 cc / 3000 rpm 270 cc / 3000 rpm 389 cc / 3000 rpm

  Κύλινδροι / Τύπος / Ψύξη κινητήρα 1 / Τετράχρονος / Αέρας 1 / Τετράχρονος / Αέρας 1 / Τετράχρονος / Αέρας 1 / Τετράχρονος / Αέρας

  εκκίνηση κινητήρα Με κορδόνι Με κορδόνι Με κορδόνι Με κορδόνι

  χωρητικότητα δοχείου καυσίμου 11.0 L 11.0 L 11.0 L 11.0 L

  Κατανάλωση καυσίμου @75% - 0.88 L/h @75% - 1.18 L/h @75% - 1.63 L/h @75% - 2.14 L/h

  Αυτονομία καυσίμου @75% - 12.0 h @75% - 9.32 h @75% - 6.63 h @75% - 5.09 h

  Στάθμη θορύβου στα 7m 68 dB (A) 67 dB (A) 67 dB (A) 69 dB (A)

  Στάθμη ακουστικής ισχύος 96 dB (A) 95 dB (A) 95 dB (A) 97 dB (A)

  Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) 663 x 465 x 515mm 663 x 465 x 515mm 769 x 532 x 550mm 759 x 532 x 550mm

  Βάρος 40.0 kg 40.0 kg 61.0 kg 76.0 kg

  Προστασία έλλειψης λαδιού / Θερμικό Ναι Ναι Ναι Ναι

  Bαθμός προστασίας IP 23 IP 23 IP 23 IP 23

   ΒάσικΟσ εΞΟΠΛισΜΟσ
  Υποδοχές:                                                                                           2 x σούκο 230V 16A IP54  1x σούκο 230V 16A IP54 / 1x 230V CEE 16A IP44

  AVR

MONOΦασικεσ γεννητΡιεσ               

Μεγάλο δοχείο 
καυσίμου

Προστασία 
από υπερφόρτωση

Εύκολη πρόσβαση 
στη τάπα καυσίμου

Μεταλλικά καλύμματα
μεγάλης αντοχής

Πλαίσιο από χάλυβα
για πρόσθετη αντοχή

Κινητήρας 
επαγγελματικής 
ποιότητας

Έξτρα 
σιωπηλή
τεχνολογία

Ναι Ναι Ναι Ναι

POWERED by

1109 | DXGN3000E

959 €
+ Φ.Π.Α. 24%  1189,16 €

1110 | DXGN4000E

1132 €
+ Φ.Π.Α. 24%  1403,68 €

1111 | DXGN5000E

1389 €
+ Φ.Π.Α. 24%  1722,36 €

1112 | DXGN8000E

1609€
+ Φ.Π.Α. 24%  1995,16 €

επαγγελματικεσ γεννητΡιεσ
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• Προστασία από διείσδυση νερού & χημική 
διάβρωση

• Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για 
υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά

• Μοτέρ με θερμική προστασία
• Αντιολισθητική χειρολαβή
• 2 ρόδες Ø200mm για εύκολη μεταφορά
• Ενσωματωμένος χώρος φύλαξης καλωδίου 

ρεύματος 5m
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
• Περιστροφικός διακόπτης on/off
• Αντικραδασμικά πέλματα

• Προστασία από διείσδυση νερού & χημική 
διάβρωση

• Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για 
υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά

• Μοτέρ με θερμική προστασία
• Αντιολισθητική χειρολαβή
• 2 ρόδες Ø200mm για εύκολη μεταφορά
• Ενσωματωμένος χώρος φύλαξης καλωδίου 

ρεύματος 5m
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
• Περιστροφικός διακόπτης on/off
• Αντικραδασμικά πέλματα

• Προστασία από διείσδυση νερού & χημική 
διάβρωση

• Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για 
υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά

• Μοτέρ με θερμική προστασία
• Αντιολισθητική χειρολαβή
• 2 ρόδες Ø200mm για εύκολη μεταφορά
• Ενσωματωμένος χώρος φύλαξης καλωδίου 

ρεύματος 5m
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
• Περιστροφικός διακόπτης on/off
• Αντικραδασμικά πέλματα

43506 43507 43508

43504

Πιστόλι βαρέος τύπου 
με ασφάλεια

43504

Πιστόλι βαρέος τύπου 
με ασφάλεια

43504

Πιστόλι βαρέος τύπου 
με ασφάλεια

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός
με κεφαλή υψηλής πίεσης

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός
με κεφαλή υψηλής πίεσης

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός
με κεφαλή υψηλής πίεσης

Εύκαμπτος σωλήνας 
υψηλής πίεσης 
ενισχυμένος 8m 

Εύκαμπτος σωλήνας 
υψηλής πίεσης 
ενισχυμένος 8m 

Εύκαμπτος σωλήνας 
υψηλής πίεσης 
ενισχυμένος 8m 

43515 43515 43515

Μέγιστη πίεση 130 bar
Mέγιστη παροχή νερού 540 l/h
Ισχύς μοτέρ  2,3 kW (2300W)
Αντλία 2800 rpm
Τάση / Συχνότητα 230 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρασία παροχής 60 0C
Βάρος 23 kg
Διαστάσεις μηχανήματος 43x40x82 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις) 1
Σωλήνας αναρ.απορρυπαντικού ■
Ενσωμ. δοχείο αναρ. ■
Ένδειξη στάθμης λαδιού -
Αυτόματη εκκίνηση/παύση ■
Φίλτρο νερού ■
Ρύθμιση πίεσης -
Μανόμετρο ακριβείας -

Μέγιστη πίεση 150 bar
Mέγιστη παροχή νερού 530 l/h
Ισχύς μοτέρ  2,7 kW (2700W)
Αντλία 2800 rpm
Τάση / Συχνότητα 230 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρασία παροχής 60 0C
Βάρος 27 kg
Διαστάσεις μηχανήματος 43x40x82 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις) 1
Σωλήνας αναρ.απορρυπαντικού ■
Ενσωμ. δοχείο αναρ. ■
Ένδειξη στάθμης λαδιού -
Αυτόματη εκκίνηση/παύση ■
Φίλτρο νερού ■
Ρύθμιση πίεσης -
Μανόμετρο ακριβείας -

Μέγιστη πίεση 160 bar
Mέγιστη παροχή νερού 630 l/h
Ισχύς μοτέρ  2,9 kW (2900W)
Αντλία 2800 rpm
Τάση / Συχνότητα 230 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρασία παροχής 60 0C
Βάρος 27 kg
Διαστάσεις μηχανήματος 43x40x82 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις) 1
Σωλήνας αναρ.απορρυπαντικού ■
Ενσωμ. δοχείο αναρ. ■
Ένδειξη στάθμης λαδιού -
Αυτόματη εκκίνηση/παύση ■
Φίλτρο νερού ■
Ρύθμιση πίεσης -
Μανόμετρο ακριβείας -

                                                                                                                                εΥελικτοι επαγγελματικοι ΗλεκτροκινΗτΗρεΣ 

1113 | DXPW001E

385 €
+ Φ.Π.Α. 24%  477,40 €

1114 | DXPW002E

437 €
+ Φ.Π.Α. 24%  541,88 €

1115 | DXPW003E

509 €
+ Φ.Π.Α. 24%  631,16 €

Τύπος Αντλίας
HRμ-α

Μηχανικό σύστημα αντλίας Πλάκα ταλάντωσης

Κεφαλή αντλίας Αλουμινίου

3αξονικά πιστόνια από Ανοξείδωτο ατσάλι

Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

Τύπος Αντλίας
HRμ-0

Μηχανικό σύστημα αντλίας Πλάκα ταλάντωσης

Κεφαλή αντλίας Oρείχαλκος

3αξονικά πιστόνια από Ανοξείδωτο ατσάλι

Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*
*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

Τύπος Αντλίας
HPV-O

Μηχανικό σύστημα αντλίας Στροφάλου

Κεφαλή αντλίας Oρείχαλκος

3αξονικά πιστόνια Κεραμικά

Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

L/H BAR C kW230V-50Hz 630 160 2.5600L/H BAR C kW230V-50Hz 530 150 2.7600L/H BAR C kW230V-50Hz 540 130 2.3600

• Η νέα σειρά από πλυστικά υψηλής πίεση προσφέρει 

αυξημένη αποδοτικότητα και βελτιωμένη αντοχή για 

καθημερινή χρήση στις πιο ακραίες συνθήκες.

• Συνδυάζοντας εμπειρία και καινοτομία η νέα σειρά 

DEWALT εγγυάται στους επιδέξιους χρήστες 

την καλύτερη απόδοση και τα πιο ικανοποιητικά 

αποτελέσματα ειδικά στις πιο απαιτητικές 

επαγγελματικές εφαρμογές. 

by
M A D E  I N  I T A L Y

επαγγελματικα 

& Βιομηχανικα

πλυστικα

Ρευματοσ & ΒενΖινησ
POWERED by

αποκλειστικη 
διανομη σε ολη 

την ελλαδα

πιστονια  
αντλιασ

κεραμικάανοξείδωτο ατσάλι

μηχανικο 
συστημα 
αντλιΩν

πλάκα ταλάντωσης Στροφάλου

κεΦαλη 
αντλιασ

αλουμίνιο ορείχαλκος

τεχνικα χαρακτΗριΣτικα

πλυστικα
Βιοτεχνίες αυτοκινητο-

βιομηχανίες
μεσαίου 
τύπου

4

Ώρες εργασίας 
ανά ημέρα

πεδιο χρΗΣΗΣ:

σκληΡοτΡαχηλα εΞΩτεΡικα

εμπειΡα εσΩτεΡικα

νερού νερού νερού

απορρυπαντικού απορρυπαντικού απορρυπαντικού

STANDARD εξαρτΗματα (ΣΥμπεριλαμΒανονται)
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Μέγιστη πίεση 160 bar
Mέγιστη παροχή νερού 500 l/h
Ισχύς μοτέρ 2.5 kW (2500W)
Αντλία 2800 rpm
Τάση / Συχνότητα 230 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού 60 0C
Βάρος 22 kg
Διαστάσεις μηχανήματος 30x50x42cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις) 1
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού ■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ. -
Ένδειξη στάθμης λαδιού ■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση ■
Φίλτρο νερού διάφανο ■
Ρύθμιση πίεσης ■
Μανόμετρο ακριβείας ■

Μέγιστη πίεση 180 bar
Mέγιστη παροχή νερού 510 l/h
Ισχύς μοτέρ 2.9 kW (2900W)
Αντλία 1450 rpm
Τάση / Συχνότητα 230 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού 60 0C
Βάρος 23.5 kg
Διαστάσεις μηχανήματος 30x50x42cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις) 1
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού ■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ. -
Ένδειξη στάθμης λαδιού ■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση ■
Φίλτρο νερού διάφανο ■
Ρύθμιση πίεσης ■
Μανόμετρο ακριβείας ■

Μέγιστη πίεση 150 bar
Mέγιστη παροχή νερού 630 l/h
Ισχύς μοτέρ 2.9 kW (2900W)
Αντλία 1450 rpm
Τάση / Συχνότητα 230 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού 60 0C
Βάρος 24 kg
Διαστάσεις μηχανήματος 30x50x42cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις) 1
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού ■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ. -
Ένδειξη στάθμης λαδιού ■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση ■
Φίλτρο νερού διάφανο ■
Ρύθμιση πίεσης ■
Μανόμετρο ακριβείας ■

Τύπος Αντλίας
HJR-O

Μηχανικό σύστημα Στροφάλου

Κεφαλή αντλίας Oρείχαλκος

3αξονικά πιστόνια Κεραμικά

Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

Τύπος Αντλίας
HJR-O

Μηχανικό σύστημα Στροφάλου

Κεφαλή αντλίας Oρείχαλκος

3αξονικά πιστόνια Κεραμικά

Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

Τύπος Αντλίας
HJR-O

Μηχανικό σύστημα Στροφάλου

Κεφαλή αντλίας Oρείχαλκος

3αξονικά πιστόνια Κεραμικά

Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

Πιστόλι βαρέος τύπου 
με ασφάλεια

Πιστόλι βαρέος τύπου 
με ασφάλεια

Πιστόλι βαρέος τύπου 
με ασφάλεια

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός
με κεφαλή υψηλής πίεσης

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός
με κεφαλή υψηλής πίεσης

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός
με κεφαλή υψηλής πίεσης

Εύκαμπτος σωλήνας 
υψηλής πίεσης 

ενισχυμένος 8m 

Εύκαμπτος σωλήνας 
υψηλής πίεσης 

ενισχυμένος 8m 

Εύκαμπτος σωλήνας 
υψηλής πίεσης 

ενισχυμένος 8m 

43515435154351543506 43506 43506

43504 43504 43504

COMPACT
COMPACT

COMPACT

• Εξαιρετικά μεγάλες και ανθεκτικές 
λαστιχένιες ρόδες ø250mm διατηρούν την 
τέλεια ισορροπία του πλυστικού

• Αναδιπλούμενο βαμμένο ατσάλινο πλαίσιο 
που διπλώνει εύκολα για εξοικονόμηση 
χώρου για τη μεταφορά ή την αποθήκευση.

• Προαιρετική υποδοχή για αξεσουάρ.
• Αντιολισθητική λαβή.
• Ανθεκτική προστατευτική θωράκιση για 

αντοχή με αντικραδασμική βάση & πέλματα.
• Ασφαλίζει αυτόματα στη βάση και 

απασφαλίζει και αποσπάται εύκολα, χαρη στο 
κόκκινο κουμπί.

*Το πλυστικό και τα εξαρτήματα
δεν περιλαμβάνονται.

• Προστασία από διείσδυση νερού & χημική 
διάβρωση

• Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για 
υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά

• Μοτέρ με θερμική προστασία
• Αντιολισθητική χειρολαβή
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
• Περιστροφικός διακόπτης on/off
• Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη 

αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου 5m

• Προστασία από διείσδυση νερού & χημική 
διάβρωση

• Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για 
υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά

• Μοτέρ με θερμική προστασία
• Αντιολισθητική χειρολαβή
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
• Περιστροφικός διακόπτης on/off
• Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη 

αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου 5m

• Προστασία από διείσδυση νερού & χημική 
διάβρωση

• Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για 
υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά

• Μοτέρ με θερμική προστασία
• Αντιολισθητική χειρολαβή
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
• Περιστροφικός διακόπτης on/off
• Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη 

αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου 5m

• Μονάδα τοίχου με ενσωματωμένο σωλήνα 
παροχής νερού, κατάλληλο για DXPW001/ 
002/ 003 CE

• Ασφαλίζει αυτόματα στη βάση και 
απασφαλίζει και αποσπάται εύκολα, χαρη 
στο κόκκινο κουμπί 

*Το πλυστικό και 
τα εξαρτήματα δεν 
περιλαμβάνονται.

3 σε 1 κομπακτ επαγγελματικοι ΗλεκτροκινΗτΗρεΣ

   ΒαΣΗ με τροχοΥΣ

    ΒαΣΗ τοιχοΥ

1116 | DXPW001CE

439 €
+ Φ.Π.Α. 24%  544,36 €

1117 | DXPW002CE

459 €
+ Φ.Π.Α. 24%  569,16 €

1118 | DXPW003CE

459 €
+ Φ.Π.Α. 24%  569,16 €

1119 | 46079

95 €
+ Φ.Π.Α. 24%  117,80 €

1120 | 46069

97 €
+ Φ.Π.Α. 24%  120,28 €

TRIPLEX PUMP 
BRASS HEAD 

TRIPLEX PUMP 
BRASS HEAD 

TRIPLEX PUMP 
BRASS HEAD 

NEο
NEο

NEο
NEο

NEο

πλυστικαπεδιο χρΗΣΗΣ:
Βιοτεχνίες αυτοκινητο-

βιομηχανίες
μεσαίου 
τύπου

Ώρες εργασίας 
ανά ημέραγεωργία

5

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας *Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας *Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

L/H BAR C kW230V-50Hz 500 160 2.5600 L/H BAR C kW230V-50Hz 510 180 2.9600 L/H BAR C kW230V-50Hz 630 150 2.9600

τεχνικα χαρακτΗριΣτικα

STANDARD εξαρτΗματα (ΣΥμπεριλαμΒανονται)



14  | 

• Προστασία από διείσδυση νερού & χημική 
διάβρωση

• Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη 
εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση 

• Μοτέρ με θερμική προστασία
• Αντιολισθητική χειρολαβή
• 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
• Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου 

και αντικραδασμικά πέλματα
• Βάσεις για εξαρτήματα
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
• Περιστροφικός διακόπτης on/off
• Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη 

αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου

• Προστασία από διείσδυση νερού & χημική 
διάβρωση

• Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη 
εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση 

• Μοτέρ με θερμική προστασία
• Αντιολισθητική χειρολαβή
• 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
• Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου 

και αντικραδασμικά πέλματα
• Βάσεις για εξαρτήματα
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
• Περιστροφικός διακόπτης on/off
• Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη 

αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου

• Προστασία από διείσδυση νερού & χημική 
διάβρωση

• Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη 
εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση 

• Μοτέρ με θερμική προστασία
• Αντιολισθητική χειρολαβή
• 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
• Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου 

και αντικραδασμικά πέλματα
• Βάσεις για εξαρτήματα
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
• Περιστροφικός διακόπτης on/off
• Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη 

αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου

• Προστασία από διείσδυση νερού & χημική 
διάβρωση

• Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη 
εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση 

• Μοτέρ με θερμική προστασία
• Αντιολισθητική χειρολαβή
• 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
• Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου 

και αντικραδασμικά πέλματα
• Βάσεις για εξαρτήματα
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
• Περιστροφικός διακόπτης on/off
• Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη 

αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου

Μέγιστη πίεση 150 bar
Mέγιστη παροχή νερού 600 l/h
Ισχύς μοτέρ 3 kW (3000W)
Αντλία 1450 rpm
Τάση / Συχνότητα 230 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού 60 0C
Βάρος 38 kg
Διαστάσεις μηχανήματος 70x49x74cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις) 1
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού ■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ. ■
Ένδειξη στάθμης λαδιού ■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση ■
Φίλτρο νερού ■
Ρύθμιση πίεσης ■
Μανόμετρο ακριβείας ■

Μέγιστη πίεση 200 bar
Mέγιστη παροχή νερού 810 l/h
Ισχύς μοτέρ 5 kW (5000W)
Αντλία 1450 rpm
Τάση / Συχνότητα 400 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού 60 0C
Βάρος 40 kg
Διαστάσεις μηχανήματος 70x49x74cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις) 3
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού ■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ. ■
Ένδειξη στάθμης λαδιού ■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση ■
Φίλτρο νερού ■
Ρύθμιση πίεσης ■
Μανόμετρο ακριβείας ■

Μέγιστη πίεση 170 bar
Mέγιστη παροχή νερού 900 l/h
Ισχύς μοτέρ 5 kW (5000W)
Αντλία 1450 rpm
Τάση / Συχνότητα 400 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού 60 0C
Βάρος 40 kg
Διαστάσεις μηχανήματος 70x49x74cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις) 3
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού ■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ. ■
Ένδειξη στάθμης λαδιού ■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση ■
Φίλτρο νερού ■
Ρύθμιση πίεσης ■
Μανόμετρο ακριβείας ■

Μέγιστη πίεση 230 bar
Mέγιστη παροχή νερού 840 l/h
Ισχύς μοτέρ 7,4 kW (7400W)
Αντλία 1450 rpm
Τάση / Συχνότητα 400 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού 60 0C
Βάρος 64 kg
Διαστάσεις μηχανήματος 70x49x74cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις) 3
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού ■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ. ■
Ένδειξη στάθμης λαδιού ■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση ■
Φίλτρο νερού ■
Ρύθμιση πίεσης ■
Μανόμετρο ακριβείας ■

43509 43510 43511 43512

Τύπος Αντλίας
HRC-O

Μηχανικό σύστημα Στροφάλου

Κεφαλή αντλίας Oρείχαλκος

3αξονικά πιστόνια Κεραμικά

Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

Τύπος Αντλίας
HRC-O

Μηχανικό σύστημα Στροφάλου

Κεφαλή αντλίας Oρείχαλκος

3αξονικά πιστόνια Κεραμικά

Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

Τύπος Αντλίας
HRR-O

Μηχανικό σύστημα Στροφάλου

Κεφαλή αντλίας Oρείχαλκος

3αξονικά πιστόνια Κεραμικά

Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

Τύπος Αντλίας
HRR-O

Μηχανικό σύστημα Στροφάλου

Κεφαλή αντλίας Oρείχαλκος

3αξονικά πιστόνια Κεραμικά

Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός
με κεφαλή υψηλής πίεσης

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός
με κεφαλή υψηλής πίεσης

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός
με κεφαλή υψηλής πίεσης

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός
με κεφαλή υψηλής πίεσης

Εύκαμπτος σωλήνας 
υψηλής πίεσης 
ενισχυμένος 10m 

Εύκαμπτος σωλήνας 
υψηλής πίεσης 
ενισχυμένος 10m 

Εύκαμπτος σωλήνας 
υψηλής πίεσης 
ενισχυμένος 10m 

Εύκαμπτος σωλήνας 
υψηλής πίεσης 
ενισχυμένος 10m 

43516 43516 43517 43517

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας *Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας *Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας *Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

43504 43504 43504 43504

Πιστόλι βαρέος τύπου 
με ασφάλεια

Πιστόλι βαρέος τύπου 
με ασφάλεια

Πιστόλι βαρέος τύπου 
με ασφάλεια

Πιστόλι βαρέος τύπου 
με ασφάλεια

1121| DXPW004E

859 €
+ Φ.Π.Α. 24%  1065,16 €

1122 | DXPW005E

959 €
+ Φ.Π.Α. 24%  1189,16 €

1123 | DXPW006E

1019 €
+ Φ.Π.Α. 24%  1263,56 €

TRIPLEX PUMP 
BRASS HEAD 

TRIPLEX PUMP 
BRASS HEAD 

TRIPLEX PUMP 
BRASS HEAD 

TRIPLEX PUMP 
BRASS HEAD 

                                                                                                                                                                                                                        OFF ROAD ΒιομΗχανικοι ΗλεκτροκινΗτΗρεΣ
πλυστικα

τεχνικα χαρακτΗριΣτικα

                                                                                                                                                      
                                                                  

πεδιο χρΗΣΗΣ:
Βιομηχανία εργοτάξια Βαρέος τύπου Ώρες εργασίας

ανά ημέρα

1124 | DXPW007E

1089 €
+ Φ.Π.Α. 24%  1350,36 €

STANDARD εξαρτΗματα (ΣΥμπεριλαμΒανονται)

L/H BAR C kW230V-50Hz 600 150 3.0600 L/H BAR C kW230V-50Hz 810 200 5.0600 L/H BAR C kW230V-50Hz 900 170 5.0600L/H BAR C kW V-     Hz400 50 L/H BAR C kW230V-50Hz 840 230 7.4600L/H BAR C kW V-     Hz400 50



|  15 

POWERED by
TRIPLEX PUMP 
BRASS HEAD 

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

Τύπος Αντλίας
RRV+F41

Μηχανικό σύστημα Στροφάλου

Κεφαλή αντλίας Oρείχαλκος

Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

■ Με κιβώτιο ταχυτήτων 
■ Με αυτόματο σύστημα ελέγχου γκαζιού (επιβραδυντής ταχύτητας) 

■ Με κιβώτιο ταχυτήτων 
■ Με αυτόματο σύστημα ελέγχου γκαζιού (επιβραδυντής ταχύτητας) 

Τύπος Αντλίας
RRV+F41

Μηχανικό σύστημα Στροφάλου

Κεφαλή αντλίας Oρείχαλκος

Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

gX270 gX390 Τύπος Αντλίας
RKV+F41

Μηχανικό σύστημα Στροφάλου

Κεφαλή αντλίας Oρείχαλκος

Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

gX390

L/H BAR C HP RPM34008.4210780gAS 600 L/H BAR C HP RPM175011.7250900gAS 600 L/H BAR C HP RPM340011.7250900gAS 600

• Προστασία από διείσδυση νερού & χημική 
διάβρωση

• Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για 
καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση 
Αισθητήρας με ένδειξη χαμηλής στάθμης 
λαδιού

• Αντιολισθητική χειρολαβή
• 2 ρόδες Ø280mm φουσκωτές από 

καουτσούκ για αθόρυβη μεταφορά
• Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο 

αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
• Βάσεις για εξαρτήματα
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ

• Προστασία από διείσδυση νερού & χημική 
διάβρωση

• Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για 
καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση 
Αισθητήρας με ένδειξη χαμηλής στάθμης 
λαδιού

• Αντιολισθητική χειρολαβή
• 2 ρόδες Ø280mm φουσκωτές από 

καουτσούκ για αθόρυβη μεταφορά
• Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο 

αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
• Βάσεις για εξαρτήματα
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ

• Προστασία από διείσδυση νερού & χημική 
διάβρωση

• Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για 
καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση 
Αισθητήρας με ένδειξη χαμηλής στάθμης 
λαδιού

• Αντιολισθητική χειρολαβή
• 2 ρόδες Ø280mm φουσκωτές από 

καουτσούκ για αθόρυβη μεταφορά
• Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο 

αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
• Βάσεις για εξαρτήματα
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ

• Προστασία από διείσδυση νερού & χημική 
διάβρωση

• Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για 
καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση 
Αισθητήρας με ένδειξη χαμηλής στάθμης 
λαδιού

• Αντιολισθητική χειρολαβή
• 2 ρόδες Ø280mm φουσκωτές από 

καουτσούκ για αθόρυβη μεταφορά
• Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο 

αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
• Βάσεις για εξαρτήματα
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ

43505 43505 43505 43505

43513 43514 43514 43514

Τύπος Αντλίας
RCV+F7

Μηχανικό σύστημα Στροφάλου

Κεφαλή αντλίας Oρείχαλκος

Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

POWERED by POWERED by POWERED by

Πιστόλι βαρέος τύπου 
με ασφάλεια

Πιστόλι βαρέος τύπου 
με ασφάλεια

Πιστόλι βαρέος τύπου 
με ασφάλεια

Πιστόλι βαρέος τύπου 
με ασφάλεια

Ρυθμιζόμενος αυλός
με κεφαλή υψηλής πίεσης

Ρυθμιζόμενος αυλός
με κεφαλή υψηλής πίεσης

Ρυθμιζόμενος αυλός
με κεφαλή υψηλής πίεσης

Ρυθμιζόμενος αυλός
με κεφαλή υψηλής πίεσης

Εύκαμπτος σωλήνας 
υψηλής πίεσης 
ενισχυμένος 10m 

Εύκαμπτος σωλήνας 
υψηλής πίεσης 
ενισχυμένος 10m 

Εύκαμπτος σωλήνας 
υψηλής πίεσης 
ενισχυμένος 10m 

Εύκαμπτος σωλήνας 
υψηλής πίεσης 
ενισχυμένος 10m 

43517 43517 43517 43517

gX160

L/H BAR C HP RPM34008.4190600gAS 600

τεχνικα χαρακτΗριΣτικα

ΒιομΗχανικοι ΒενΖινοκινΗτΗρεΣ 
πλυστικα

POWERED by

POWERED by
POWERED by

POWERED by
POWERED by

TRIPLEX PUMP 
BRASS HEAD 

TRIPLEX PUMP 
BRASS HEAD 

TRIPLEX PUMP 
BRASS HEAD 

Μέγιστη πίεση 190 bar
Mέγιστη παροχή νερού 600 l/h
Ισχύς μοτέρ 4,8 Hp (3.6 kW)
Αντλία 3400 rpm
Δεξαμενή καυσίμων 3.1Ltr
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού 60 0C
Βάρος 30 kg
Διαστάσεις μηχανήματος 85x58x63cm

Τύπος μοτέρ

Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού ■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ. ■
Ένδειξη στάθμης λαδιού ■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση ■
Φίλτρο νερού ■
Ρύθμιση πίεσης ■
Μανόμετρο ακριβείας ■

Θερμικό HONDA GX160
τετράχρονο (με μανιβέλα)

Μέγιστη πίεση 210 bar
Mέγιστη παροχή νερού 780 l/h
Ισχύς μοτέρ 8.4 Hp (6.3 kW)
Αντλία 3400 rpm
Δεξαμενή καυσίμων 5.3 Ltr
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού 60 0C
Βάρος 42 kg
Διαστάσεις μηχανήματος 96x58x75cm

Τύπος μοτέρ

Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού ■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ. ■
Ένδειξη στάθμης λαδιού ■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση ■
Φίλτρο νερού ■
Ρύθμιση πίεσης ■
Μανόμετρο ακριβείας ■

Θερμικό HONDA GX270
τετράχρονο (με μανιβέλα)

Μέγιστη πίεση 250 bar
Mέγιστη παροχή νερού 900 l/h
Ισχύς μοτέρ 11.7 Hp (8.7 kW)
Αντλία 1750 rpm
Δεξαμενή καυσίμων 6.1 Ltr
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού 60 0C
Βάρος 50 kg
Διαστάσεις μηχανήματος 96x58x75cm

Τύπος μοτέρ

Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού ■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ. ■
Ένδειξη στάθμης λαδιού ■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση ■
Φίλτρο νερού ■
Ρύθμιση πίεσης ■
Μανόμετρο ακριβείας ■

Θερμικό HONDA GX390
τετράχρονο (με μανιβέλα)

Μέγιστη πίεση 250 bar
Mέγιστη παροχή νερού 900 l/h
Ισχύς μοτέρ 11.7 Hp (8.7 kW)
Αντλία 1750 rpm
Δεξαμενή καυσίμων 6.1 Ltr
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού 60 0C
Βάρος 50 kg
Διαστάσεις μηχανήματος 96x58x75cm

Τύπος μοτέρ

Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού ■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ. ■
Ένδειξη στάθμης λαδιού ■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση ■
Φίλτρο νερού ■
Ρύθμιση πίεσης ■
Μανόμετρο ακριβείας ■

Θερμικό HONDA GX390
τετράχρονο (με μανιβέλα)

                                                                                                                                                      
                                                                  

πεδιο χρΗΣΗΣ:
Βιομηχανία εργοτάξια Βαρέος τύπου

1128 | DXPW011E

1829 €
+ Φ.Π.Α. 24%  2267,96 €

1127 | DXPW010E

1965 €
+ Φ.Π.Α. 24%  2436,60 €

1126 | DXPW009E

1599 €
+ Φ.Π.Α. 24%  1982,76 €

1125 | DXPW008E

1109 €
+ Φ.Π.Α. 24%  1375,16 €

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας
*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας *Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

6

Ώρες εργασίας
ανά ημέρα

αυτοκινητο-
βιομηχανίες

STANDARD εξαρτΗματα (ΣΥμπεριλαμΒανονται)
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προαιρετικα επαγγελματικα εξαρτΗματα

Φωτο περιγραΦΗ κωδ. Eργ. BARCODE νο
προΣΦοραΣ

TIMH
TIMH ME 
Φ.π.α. 

24% DX
PW

00
1

DX
PW

00
2 

DX
PW

00
3

DX
PW

00
1C

DX
PW

00
2C

DX
PW

00
3C

DX
PW

00
4

DX
PW

00
5

DX
PW

00
6

DX
PW

00
7

DX
PW

00
8

DX
PW

00
9

DX
PW

01
0

DX
PW

01
1

Αυλός περιστροφικός 
Turbo 41981 1129 27,50 € 34,10 € ■ ■ ■ ■

Αυλός περιστροφικός 
Turbo 41982 1130 27,50 € 34,10 € ■ ■ ■ ■

Αυλός περιστροφικός 
Turbo 41983 1131 37,20 € 46,13 € ■ ■ ■ ■ ■

Αυλός περιστροφικός 
Turbo 41984 1132 37,20 € 46,13 € ■ ■ ■ ■

Αυλός περιστροφικός 
Turbo 41985 1133 55,90 € 69,32 € ■

Αυλός περιστροφικός 
Turbo 41986 1134 55,90 € 69,32 € ■ ■ ■ ■

Αυλός περιστροφικός 
Turbo 41987 1135 55,90 € 69,32 € ■

Κάνη παρασκευής αφρού
με δοχείο 1ltr 41988 1136 49,00 € 60,76 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Αυλός διπλός 41992 1137 37,70 € 46,75 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Σετ υδραμμοβολής PRO 
3 τεμ. 41993 1138 89,40 € 110,86 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Σετ υδραμμοβολής PRO 
3 τεμ. 41994 1139 91,70 € 113,71 € ■ ■ ■

Σετ υδραμμοβολής PRO 
3 τεμ. 41995 1140 87,00 € 107,88 € ■ ■ ■ ■

Άμμος υδραμμοβολής
5kg 43413 1141 3,00 € 3,72 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Άμμος υδραμμοβολής 
25kg 43414 1142 8,00 € 9,92 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Μπεκ παξιμάδι 1/4” 
χαμηλής πίεσης (250) 41996 1143 9,40 € 11,66 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Μπεκ παξιμάδι 1/4” 
υψηλής πίεσης (150) 41997 1144 9,40 € 11,66 € ■ ■ ■ ■ ■ ■

Μπεκ παξιμάδι 1/4” 
υψηλής πίεσης (150) 41998 1145 9,40 € 11,66 € ■ ■ ■ ■ ■ ■

Μπεκ παξιμάδι 1/4” 
υψηλής πίεσης (150) 41999 1146 9,40 € 11,66 € ■ ■ ■ ■ ■ ■

Μπεκ παξιμάδι 1/4” 
υψηλής πίεσης (150) 43412 1147 9,40 € 11,66 € ■

Βούρτσα πλύσης 
περιστρεφόμενη 43415 1148 12,00 € 14,88 € ■ ■ ■ ■ ■ ■

Βούρτσα πλύσης 
περιστρεφόμενη PRO 43416 1149 32,00 € 39,68 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Βούρτσα πλύσης 
περιστρεφόμενη PRO 43417 1150 32,00 € 39,68€ ■ ■ ■ ■ ■

Καθαριστής δαπέδου 
PatioDeLuxe CHEM 43418 1151 36,00 € 44,64 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Καθαριστής δαπέδου 
PatioPRO (9-11lt/min) 43419 1152 146,00 € 181,04 € ■ ■ ■ ■ ■

Καθαριστής δαπέδου 
PatioPRO (9-11lt/min) 43420 1153 146,00 € 181,04 € ■ ■ ■ ■

Αποφρακτήρας 
πλυστικού PVC 16m 43421 1154 37,00 € 45,88 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Αυλός RE090 (0,90m) 43425 1155 17,00 € 21,08 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Αυλός RE120 (1,20m) 43426 1156 23,00 € 28,52€ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Αυλός RE150 (1,50m) 43427 1157 28,00 € 34,72 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Αυλός RE170 (1,70m) 43428 1158 31,00 € 38,44 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Αυλός RE200 (2,00m) 43429 1159 36,00 € 44,64 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5kg 25kg

πλυστικα
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Φωτο περιγραΦΗ κωδ. Eργ. BARCODE νο
προΣΦοραΣ

TIMH
TIMH ME 
Φ.π.α. 

24% DX
PW

00
1

DX
PW

00
2 

DX
PW

00
3

DX
PW

00
1C

DX
PW

00
2C

DX
PW

00
3C

DX
PW

00
4

DX
PW

00
5

DX
PW

00
6

DX
PW

00
7

DX
PW

00
8

DX
PW

00
9

DX
PW

01
0

DX
PW

01
1

Λάστιχο επέκτασης 
ενισχυμένο 10m Ø1/4’’ 43431 1160 39,00 € 48,36 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Λάστιχο επέκτασης 
ενισχυμένο 15m Ø5/16’’ 43432 1161 99,00 € 122,76 € ■ ■ ■ ■ ■ ■

Φίλτρο νερού 43522 1162 8,50 € 10,54 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Πιστόλι πλυστικού με βάση 
στήριξης ώμου 43430 1163 409,00 € 507,16 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Πιστόλι πλυστικού 
βαρέος τύπου 

με ασφάλεια (max 220bar)
43504 1164 19,00 € 23,56 € ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Πιστόλι πλυστικού 
βαρέος τύπου 

με ασφάλεια (max 275bar)
43505 1165 27,00 € 33,48 € ■ ■ ■ ■ ■ ■

Αυλός ρυθμιζόμενος Jet 
με κεφαλή υψηλής πίεσης 43506 1166 16,00 € 19,84 € ■ ■ ■ ■

Αυλός ρυθμιζόμενος Jet 
με κεφαλή υψηλής πίεσης 43507 1167 16,00 € 19,84 € ■

Αυλός ρυθμιζόμενος Jet 
με κεφαλή υψηλής πίεσης 43508 1168 16,50 € 20,46 € ■

Αυλός ρυθμιζόμενος Jet 
με κεφαλή υψηλής πίεσης 43509 1169 16,50 € 20,46 € ■

Αυλός ρυθμιζόμενος Jet 
με κεφαλή υψηλής πίεσης 43510 1170 17,00 € 21,08 € ■

Αυλός ρυθμιζόμενος Jet 
με κεφαλή υψηλής πίεσης 43511 1171 17,00 € 21,08 € ■

Αυλός ρυθμιζόμενος Jet 
με κεφαλή υψηλής πίεσης 43512 1172 29,00 € 35,96 € ■

Αυλός ρυθμιζόμενος 
με κεφαλή υψηλής πίεσης 43513 1173 29,00 € 35,96 € ■

Αυλός ρυθμιζόμενος 
με κεφαλή υψηλής πίεσης 43514 1174 29,00 € 35,96 € ■ ■ ■

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής 
πίεσης ενισχυμένος, 8m

(max 200bar)
43515 1175 30,00 € 37,20 € ■ ■ ■ ■ ■ ■

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής 
πίεσης ενισχυμένος, 10m

(max 200bar)
43516 1176 37,00 € 45,88 € ■ ■

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής 
πίεσης ενισχυμένος, 10m

(max 250bar)
43517 1177 48,00 € 59,52 € ■ ■ ■ ■ ■ ■

γιά οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με τα πλυστικά 
DEWALT μπείτε στην ηλεκτρονική σελίδα www.2helpu.com 
του After Sales Service της Stanley Black & Decker (ελλαΣ)

 ή στείλτε μας e-mail και θα λάβετε σύντομα απάντηση:  
greece.Service@sbdinc.com 

Υπεύθυνος Service & πώλησης ανταλλακτικών:
μαρινοΣ γεωργιοΣ

ιφιγενείας 3, νέα ιωνία, αθήνα
τηλ/Fax.: 210-2770117

georgemarinos1@yahoo.gr

αποκλειστικη διανομη σε ολη την ελλαδα

πλυστικα

                                                                                                                                                                                                                        προαιρετικα επαγγελματικα εξαρτΗματα
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Η FINI NUAIR είναι ο μεγαλύτερος 
κατασκευαστής αεροσυμπιεστών 
στον κόσμο με πάνω από 65 χρόνια 
εμπειρίας στους αεροσυμπιεστές. 

Υπεύθυνος Service & Πώλησης Ανταλλακτικών 
MONO για τους αεροσυμπιεστές:
ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε. Ηρώων 1912 αρ.4-6, Αχαρναί, Αθήνα 
Τηλ.: 210-2312100 Fax.: 210-2389877 service@papadeas-sa.gr

Η νέα σειρά αεροσυμπιεστών της Black+Decker έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να καλύψει τις ανάγκες τόσο του ερασιτέχνη, όσο και του 
επαγγελματία. Όλα τα προϊόντα διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: αντοχή, αξιοπιστία, καινοτόμο σχεδιασμό, πρακτικότητα χρήσης και μεταφοράς 

και είναι εξοπλισμένα με υψηλής απόδοσης μονάδες άντλησης. Χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
 ●  ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ  ●  ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ 

●  ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ  ●  ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

Αντλία OL195

Αεροφυλάκιο -

Ισχύς 1.5Hp/1.1kW

Κύλινδροι 1

Μέγιστη Πίεση 8bar/116PSI

Λίπανση -

Ταχύτητα 3400rpm

Αναρρόφηση 180 l/min/6.4CFM

Ενέργεια 230Volt/50Hz

Ένταση Θορύβου 97 dB

Βάρος 6.5 kg

Διαστάσεις 285x290x295mm

αεροΣΥμπιεΣτΗΣ
χωριΣ λαδι με αξεΣοΥαρ χωριΣ αεροΦΥλακιο

Συμπεριλαμβάνονται: 
•  Αερόμετρο
•  3 εξαρτήματα για Φούσκωμα μπάλας, 
    ποδηλάτου και μικρών στρωμάτων
•  Μύτη πιστολιού αέρος
•  Ελαστικός σωλήνας αέρος 3 μέτρων

• Kόμπακτ και εύκολο στην 
  αποθήκευση.
• Εξαιρετικά ελαφρύς γιατί δεν 
   υπάρχει αεροφυλάκιο.
• Ευρύχωρη θήκη που φέρει εύκαμπτο 
  σωλήνα και ενσωματωμένα 
  αξεσουάρ.
• Εύκολη μεταφορά χάρη
  στην ενσωματωμένη λαβή.

900 | BD195-CUbo

79,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  99,08 €

NO OIL8 bar1,5 Hp

ΦορΗτοΣ

Αντλία OL195
Αεροφυλάκιο 6 Lt
Ισχύς 1,5 Hp / 1,1 kW
Κύλινδροι 1
Μέγιστη Πίεση 8 bar / 116 PSI
Λίπανση Οχι
Ταχύτητα 3400rpm
Αναρρόφηση 180 l/min. / 6,4 CFM
Ενέργεια 230Volt/50Hz
Βάρος 11 kg
Διαστάσεις  360x250x405mm    

αεροΣΥμπιεΣτΗΣ
μονομπλοκ χωριΣ λαδι

•  Κόμπακτ, ευέλικτος και 
   εύχρηστος, ιδανικός για 
   όλα τα χόμπι και τις ημι-
   επαγγελματικές   
   εφαρμογές.
• Εξωτερική αντλία για 
   καλύτερη ψύξη.
• Συμπαγές κουμπί ON / OFF.
• Εύκολος χειρισμός χάρη 
  στην ενσωματωμένη
  μεταλλική λαβή.

NO OIL8 bar6 L1,5 Hp

901 | BD195/6-NK

99,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  123,88 €

   αποκλειστικη διανομη σε ολη την ελλαδα

Η σειρά αεροσυμπιεστών χωρίς λάδι, είναι σχεδιασμένη και ανεπτυγμένη για συγκεκριμένες ανάγκες από τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Τα κύρια χαρακτηριστικά 
είναι: καινοτόμο σχέδιο, συμπαγής κατασκευή, εργονομική δομή, πρακτικότητα και εύκολια στη μεταφορά. Όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με αντλίες χυτές 
αλουμινίου χωρίς λάδι που δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση.

αEΡοσυμπιεστεσ μονομπλοκ χΩΡισ λαδι



Αντλία OL227
Αεροφυλάκιο 50Lt
Ισχύς 2Hp/1.5kW
Κύλινδροι 1
Μέγιστη Πίεση 10bar/145PSI
Λίπανση ‘Οχι
Ταχύτητα 3400rpm
Αναρρόφηση 222 l/min/7.8CFM
Ενέργεια 230Volt/50Hz
Βάρος 24.7 kg
Διαστάσεις 336x344x855mm                                            

Αντλία OL195
Αεροφυλάκιο 24Lt
Ισχύς 1.5Hp/1.1kW
Κύλινδροι 1
Μέγιστη Πίεση 10bar/145PSI
Λίπανση -
Ταχύτητα 3400rpm
Αναρρόφηση 180 l/min/6.4CFM
Ενέργεια 230Volt/50Hz
Ένταση Θορύβου 97 dB
Βάρος 17.5 kg
Διαστάσεις 307x307x640mm  

•  Ευέλικτος και 
    εύχρηστος, ιδανικός για 
    όλα τα χόμπι και τις 
    ημι-επαγγελματικές
   εφαρμογές.
•  Κόμπακτ, κομψό 
    κάθετο αεροφυλάκιο.
•  Εξωτερική αντλία
    για καλύτερη ψύξη.
•  Συμπαγές κουμπί 
    ON / OFF.
•  Εύκολος χειρισμός 
    χάρη στην ενσωμα-
    τωμένη μεταλλική λαβή.
•  Ελαστικά πόδια για 
   ενισχυμένη σταθερότητα 
   κατά τη χρήση.

•  Ιδανικός για ημι-
    επαγγελματικές εφαρμογές.
•  Κόμπακτ, κομψό κάθετο 
    αεροφυλάκιο.
•  Εξαιρετικά ευέλικτος χάρη 
   στον κινητήρα 2Ηp και το 
   μεγάλο αεροφυλάκιο.
•  Απαιτείται περιορισμένος 
    χώρος χάρη στο κάθετο 
    αεροφυλάκιο.
•  Εξοπλισμένος με εύχρηστα 
    αγκίστρια καλωδίων.
•  Μεγάλοι τροχοί και 
    βολική λαβή κάνουν 
    τη μεταφορά
    πιο εύκολη.

903  | BD227/50V-NK

175,00 €
+ Φ.Π.Α. 24%  217,00 €

902 | BD195/24V-NK

119,00 €
+ Φ.Π.Α. 24%  147,56 €

NO OIL10 bar12 L1,5 Hp

αεροΣΥμπιεΣτΗΣ 
μονομποκ
καΘετοΣ
χωριΣ λαδι

kαΘετοΣ

αεροΣΥμπιεΣτΗΣ 
μονομποκ

καΘετοΣ
χωριΣ λαδι

kαΘετοΣ

NO OIL10 bar24 L1,5 Hp

Η σειρά αεροσυμπιεστών χωρίς λάδι, είναι σχεδιασμένη και ανεπτυγμένη για συγκεκριμένες ανάγκες από τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Τα κύρια χαρακτηριστικά 
είναι: καινοτόμο σχέδιο, συμπαγής κατασκευή, εργονομική δομή, πρακτικότητα και εύκολια στη μεταφορά. Όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με αντλίες χυτές 
αλουμινίου χωρίς λάδι που δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση.

αEΡοσυμπιεστεσ μονομπλοκ χΩΡισ λαδι

εξοικονομηση

χωρου!

|  19 
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Αντλία RC2
Αεροφυλάκιο 24Lt
Ισχύς 2Hp/1.5kW
Κύλινδροι 1
Μέγιστη Πίεση 8bar/116PSI
Λίπανση Ναι
Ταχύτητα 2850rpm
Αναρρόφηση 210 l/min/7.4CFM
Ενέργεια 230Volt/50Hz
Ένταση Θορύβου 94 dB
Βάρος 24.6 kg
Διαστάσεις 575x250x560mm

αεροΣΥμπιεΣτΗΣ
μονομπλοκ λαδιοΥ

Αντλία RC2
Αεροφυλάκιο 50Lt
Ισχύς 2Hp/1.5kW
Κύλινδροι 1
Μέγιστη Πίεση 8bar/116PSI
Λίπανση Ναι
Ταχύτητα 2850rpm
Αναρρόφηση 210 l/min/7.4CFM
Ενέργεια 230Volt/50Hz
Ένταση Θορύβου 94 dB
Βάρος 32.7 kg
Διαστάσεις 765x325x630mm

αεροΣΥμπιεΣτΗΣ
μονομπλοκ λαδιοΥ

• Κατάλληλο για όλα τα σπίτια
  και ημι-επαγγελματικές εφαρμογές.
• Ισχυρό μηχάνημα με
  μια αντλία λίπανσης 2 Ηρ.
• Απλοί, εύχρηστοι έλεγχοι.
• Μεγάλοι τροχοί και βολική
  λαβή κάνουν τη μεταφορά εύκολη.

• Κατάλληλο για όλα τα σπίτια
  και ημι-επαγγελματικές εφαρμογές.
• Ισχυρό μηχάνημα με αντλία λίπανσης
  2 Ηp και μεγάλο αεροφυλάκιο 50lt.
• Απλοί, εύχρηστοι έλεγχοι.
• Μεγάλοι τροχοί και βολική
  λαβή κάνουν τη μεταφορά εύκολη.

Αεροσυμπιεστές εξοπλισμένοι με λιπαντική αντλία, με κυλίνδρους από χυτοσίδηρο, αλουμινένιο στροφαλοθάλαμο και κεφαλή, και με ανθεκτικό περίβλημα από πλαστικό 
που κατευθύνει την ροή του αέρα για να κρυώσουν οι κεφαλές. Ευέλικτοι και απλοί στη χρήση, ιδανικοί για ημι-επαγγελματικές εφαρμογές.

904  |  BD 205/24

115,00 €
+ Φ.Π.Α. 24%  142,60 €

905  |  BD 205/50

145,00 €
+ Φ.Π.Α. 24%  179,80 €

OIL8 bar24 L2 Hp

OIL8 bar50 L2 Hp

αEΡοσυμπιεστεσ μονομπλοκ λαδιου



επαγγελματικοΣ αεροΣΥμπιεΣτΗΣ
λαδιοΥ με ιμαντα

Αντλία MK102N

Αεροφυλάκιο 100Lt
Ισχύς 3Hp/2.2kW
Κύλινδροι 2
Μέγιστη Πίεση 10bar/145PSI
Λίπανση Ναι
Ταχύτητα 1250rpm
Αναρρόφηση 320 l/min/11.3CFM
Ενέργεια 230Volt/50Hz
Ένταση Θορύβου 94 dB
Βάρος 69 kg
Διαστάσεις  950x390x770mm    

• Αντλία με κύλινδρο από χυτοσίδηρο
  για μακροχρόνια ανθεκτικότητα.
• Ανθεκτικός προστατευτικός ιμάντας
  για όλα τα κινούμενα μέρη.
• Μεγάλοι τροχοί και βολική
  λαβή κάνουν τη μεταφορά εύκολη.

906  |  BD 320/100-3M

399,00 €
+ Φ.Π.Α. 24%  494,76 €

OIL10 bar100 L3 Hp

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ

BD 195 - CUBO

BD 195/6 NK

BD 195/24V-NK

BD 227/50V-NK

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ

BD 205/24

BD 205/50

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ME IMANTA

BD 320/100-3M

ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΚΑΡΦΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΒΑΦΗ ΨΕΚΑΣΜΑ ΒΙΔΩΜΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΛΑΞΕΥΣΗ ΛΕΙΑΝΣΗ

Απευθύνονται καθαρά στους επαγγελματίες και διαθέτουν πολλές βελτιωμένες λειτουργίες όπως: αντλία υψηλής απόδοσης, κύλινδρους από χυτοσίδηρο για μεγάλη 
αντοχή & ανθεκτικότητα, πλαστικό προστατευτικό ιμάντα που εξασφαλίζουν βέλτιστη ψύξη και προστασία των κινούμενων μερών. Ηλεκτρικοί κινητήρες μεγάλου 
μεγέθους για να εξασφαλίζεται μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα.

επαγγελματικοι αEΡοσυμπιεστεσ λαδιου με ιμαντα
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by
M A D E  I N  I T A L Y

Σετ αεροΣ kIT 6 τεμ.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• Πιστόλι αέρος
• Αερόμετρο
• Λαστιχο κομπρεσσερ 
  σπιράλ 5m
• 3 τεμάχια 
  ακροσωλήνια

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• Πιστόλι αέρος
• Αερόμετρο
• Λαστιχο κομπρεσσερ 
  σπιράλ 5m
• Πιστόλι βαφής 
  άνω δοχείο

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• Πιστόλι αέρος
• Αερόμετρο
• Λαστιχο κομπρεσσερ 
  σπιράλ 5m
• Πιστόλι βαφής 
  άνω δοχείο
• Πιστόλι πετρελαίου

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• Πιστόλι αέρος
• Αερόμετρο
• Λαστιχο κομπρεσσερ 
  σπιράλ 5m
• Πιστόλι βαφής 
  κάτω δοχείο
• Πιστόλι πετρελαίου

μποΥλοΥνοκλειδο αεροΣ
Σε ΒαλιτΣα με εξαρτΗματα

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• Μπουλονόκλειδο 
   αέρος 1/2’’,
• 10 καρυδάκια
   (9-10-11-13-14-
   17-19-22-24-27)
• Λαδικό μίνι, 
• Λάδι
• Προέκταση
• Κλειδί άλλεν
• Ρακόρ 1/4’’ M

Κατανάλ. αέρος  350 l/min / 12,4 CFM
Πίεση αέρος                               6,3 bar / 91 PSI
Ροπή                   310 Nm

Σετ αεροΣ kIT 4 τεμ. 
με πιΣτολι ΒαΦΗΣ

ανω δοχειο

NEο

NEο

908  |  9045854BND 
(KIT 6)

18,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  23,44 €

Σετ αεροΣ kIT 5 τεμ. 
με πιΣτολι ΒαΦΗΣ ανω δοχειοανω δοχειο

910  |  9045852BND 
(KIT 5)

36,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  45,76 €

909  |   9045851BND 
(KIT 4)

30,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  38,32 €

907  |  160158XBND

46,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  58,16 €

Σετ αεροΣ kIT 5 τεμ. 
με πιΣτολι ΒαΦΗΣ κατω δοχειοκατω δοχειο

911  |  9045853BND 
(KIT 5)

39,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  49,48 €

αΞεσουαΡ για αεΡοσυμπιεστεσ



σετ εΞαΡτηματΩν - εΡγαλεια χειΡοσ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
τρυπάνια
μετάλλου τιτανίου,
δομικών υλικών, 
ξύλου, καρυδάκια & 
μύτες

836  |  A7186

9,00 €
+ Φ.Π.Α. 24%  11,16 €

εξαρτΗματα
σετ 16 τεμ.

εξαρτΗματα Σετ 100 τεμ. 
σε πλαστική κασετίνα

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
τρυπάνια μετάλλου 
τιτανίου,
δομικών υλικών, 
ξύλου,
καρυδάκια
& μύτες σε κασετίνα

834  |  A7187

33,00 €
+ Φ.Π.Α. 24%  40,92 €

912  |  BDHT0-71617

10,40 €
+ Φ.Π.Α. 24%  12,90 €

Μέγεθος 6/8/10/11/13mm

κλειδια γερμανικα Σε κλιπ 
σετ 5 τεμ.

κατΣαΒιδια ιΣια 
με αντιολισθητική λαβή

914  |  BDHT0-66491

1,80 €
+ Φ.Π.Α. 24%  2.23 €

Μέγεθος (-) 5 Χ 75mm

κατΣαΒιδια ΣταΥροΥ (PHILLIPS) 
με αντιολισθητική λαβή

915  |  BDHT0-66455

1,90 €
+ Φ.Π.Α. 24%  2,36 €

Μέγεθος ph2 Χ 100mm

913  |  BDHT0-28101

5,60 €
+ Φ.Π.Α. 24%  6,94 €

916  |  BDHT0-21403

1,40 €
+ Φ.Π.Α. 24%  1,74 €

Μέγεθος 140mm

Μέγεθος 356mm

ξΥΣτρεΣ τΖαμιων
σετ 3 τεμ. με αντιολισθητικές 
λαβές & 5 λάμες

ανταλλακτικεΣ ΣιτεΣ
για πλάνη χούφτας
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