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Artyku  promocyjny

Firma DWT posiada na ca ym wiecie du  sie

centrów serwisowych, które przeprowadzaj  za-

równo naprawy gwarancyjne, jak i pogwaran-

cyjne. Dzi ki du ej dost pno ci cz ci zamien-

nych ka de narz dzie mo e zosta  naprawione 

w krótkim czasie.

Od pocz tku istnienia DWT in ynierowie i pro-

jektanci s  zaanga owani w produkcj  elektro-

narz dzi oraz tworzenie i wdra anie nowych 

pomys ów.

Wszystko to oraz doskona a obs uga serwiso-

wa s  g ównymi czynnikami sukcesu DWT na 

wiatowym rynku elektronarz dzi.

Elektronarz dzia i akcesoria odpowiadaj  mi -

dzynarodowym standardom i posiadaj  certy-

fikaty zgodno ci z europejskimi normami bez-

piecze stwa. Ca y asortyment elektronarz dzi 

wyposa ony jest w podwójn  izolacj  bezpie-

cze stwa.

Asortyment
ABS Akumulatorowe wiertarko-wkr tarki

Wkr tarki ABS cechu-

je niewielka waga oraz 

ergonomiczny design. 

10 modeli ma napi cie 

od 9,6 V do 18 V oraz 

wysokiej jako ci bez-

kluczykowy uchwyt 

wiertarski, wielostop-

niow  regulacj  mo-

mentu docisku z po-

zycj  do wiercenia, 

elektroniczn  regula-

cj  pr dko ci, prze-

cznik lewo/prawo oraz wygodn  poziomic .

Modele s  dost pne w wersji z dwoma akumula-

torami oraz dwoma biegami przek adni.

TS – wkr tarki sieciowe

Wkr tarki TS idealnie nadaj  si  do zastosowa  w 

monta u p yt kartonowo-gipsowych. Maj  ogra-

nicznik g boko ci wkr cania, który pozwala na 

wkr canie szeregu wkr tów do sta ej g boko ci. 

Model 550 V ma sprz g o dociskowe, które za-

pewnia optymalne ustawienie momentu docisku 

w 6 mo liwych 

stopniach.

BM – wiertarki

Seria wierta-

rek bez udaru 

przeznaczona 

jest do wierce-

nia w ró nych 

materia ach, ta-

kich jak drew-

no, metal, mate-

ria y sztuczne. 

Poniewa  nie maj  mechanizmu udarowego, s

lekkie, por czne i zawieraj  prze cznik lewo/

prawo. Najmniejsza z nich, BM-300, wa y zaled-

wie 1,1 kg. Zakres mocy silników wynosi od 300 

do 710 W. Modele od 400 W maj  elektroniczn

regulacj  pr dko ci, natomiast od 600 W alumi-

niow  obudow  przek adni i s  w stanie wier-

ci  du e rednice dzi ki wi kszemu momento-

wi obrotowemu.

SBM – wiertarki udarowe

Wieratrki udarowe mo na stosowa  do wiercenia 

w drewnie, plastiku i metalu przy wy czonym 

udarze lub w betonie, kamieniu, cegle przy za-

czonym udarze. Osiem modeli dost pnych jest 

w mocach od 500 do 1050 W, z jednym lub dwo-

ma biegami, prze cznikiem obrotów lewo/pra-

wo i elektroniczn  regulacj  pr dko ci. Modele z 

moc  od 810 W maj  aluminiow  obudow  prze-

k adni. Mo na tak e wybra  klasyczny uchwyt 

wiertarski lub bezkluczykowy.

WS – szlifierki k towe

Maszyny te s u  do ci cia, szlifowania oraz po-

lerowania. DWT posiada w ofercie a  26 mode-

li szlifierek, w zakresie mocy od 650 do 2400 W. 

Szlifierki dziel  si  na modele, którymi mo na 

pracowa  jedn  r k  i obur czne. Wszystkie maj

dost pn  dodatkow  r koje , blokad  wrzeciona, 

metalow  os on  tarczy obracan  o 360º. Wybrane 

modele maj  elektroniczn  regulacj  pr dko ci 

oraz obrotow  r koje  pozwalaj c  na wygod-

ne ci cie i szlifowanie. Maszyny o mocach po-

wy ej 1800 W s  wyposa one w funkcj agod-

nego rozruchu zabezpieczaj c  sie  elektryczn

przed przeci eniami oraz przed wyszarpni -

ciem maszyny z r k u ytkownika.

Powy sze kategorie elektronarz dzi s  naj-

bardziej popularnymi. Oprócz nich w ród swo-

jej oferty 160 maszyn DWT posiada tak e: m o-

towiertarki SDS Plus, m oty SDS Max, szlifierki 

proste, polerki, szlifierki sto owe, przecinarki 

do metalu, pilarki tarczowe, uko nice, pi y sza-

blaste, wyrzynarki, skrobaki elektryczne, stru-

gi, frezarki, szlifierki oscylacyjne/mimo rodo-

we/ta mowe oraz opalarki.

Dzi ki ma ej awaryjno ci elektronarz dzi DWT, 

producent udziela 4-letniej gwarancji (szczegó y

w karcie gwarancyjnej).

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne prze-

prowadzane s  w autoryzowanych serwisach 

DWT na terenie ca ego kraju. 

Wi cej informacji na stronie www.dwt.pl, 

nr telefonu 22 775 26 03, e-mail info@dwt.pl

HANMAR   

ul. Dereniowa 52 

02-776 Warszawa

tel. 22 643 30 63, 22 775 26 03

www.hanmar.pl

info@dwt.pl

DWT – porz dne elektronarz dzia
W niemal ka dym domu i warsztacie mo na zna-

le  elektronarz dzia. Marka DWT zapewnia ich 

szeroki asortyment dla potrzeb u ytkowników 

profesjonalnych i majsterkowiczów. Najwa niejsza 

jest wysoka jako  i gwarancja.
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