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NĚKTEŘÍ O VIBRACÍCH POUZE HOVOŘÍ ….
…DEWALT SE S NIMI ZAOBÍRÁ.
Snižování úrovně vibrací v elektrickém nářadí se stalo hlavním zájmem stejně tak
uživatelů, jakož i zaměstnavatelů. DEWALT se pustil do boje s vibracemi ve svém
nářadí a vyvinul nový systém aktivní regulace vibrací (AVC), který snižuje vibrace
už v jejich zárodku.
• Systém protizávaží je vysoce efektivní při redukování vibrací ve třech směrech
• Snížení hodnoty vibrací až o 30% představuje nejméně dvojnásobné

prodloužení pracovní doby
• Žádné omezení výkonu

DEWALT VYTVOŘIL WEBOVOU
STRÁNKU O VIBRACÍCH, NA KTERÉ
SE DOZVÍTE NÁSLEDUJÍCÍ
INFORMACE:
• MĚŘENÍ VIBRACÍ
• MĚŘENÍ ZÁTĚŽE A VÝKONNOSTI
• VÝBĚR NÁŘADÍ
• LEGISLATIVA

BUĎTE PRVNÍ KDO NAVŠTÍVÍ WEBOVOU STRÁNKU O VIBRACÍCH
WWW.DEWALT.CZ/VIBRATION K
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VEDOUCÍ SÍLA V SORTIMENTU KLADIV

Píst

Objem pístu  (cc) + Hmotnost úderníku (g) + Frekvence úderu (údery/min.) = Výstupní výkon kladiva

Objem pístu Hmotnost úderníku

Frekvence úderu
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DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Sortiment
DEWALT

Sekání a bourání
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2.95

5.6

7.2

9.8

12.9

Vrtaní s vrtákem

Optimální použití

Příležitostné použití

Pracovní režim

Podíl využití vrtání

Všemi směry

Horizontálně a vertikálně

Pouze vertikálně

Rychlovyměnitelné sklíčidlo

Antivibrační odpružená rukojeť

Aktivní regulace vibrací

*Bez výměnného sklíčidla

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Sortiment
DEWALT

Jádrové vrtaní

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 36 38 40 42 45 48 50 52 <65 65-80 80-90 90-100 100-125 125-150 Vystužený
beton

Cihlové zdivo Kámen Kov Dřevo Pouze
vrtaní

Vrtání s
příklepem

Sekání Podíl využití
vrtání

Ideální směr Hmotnost
KG

Extra vybavení

Materiály Pracovní režim
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DEWALT je po celém světě známý jako
popřední výrobce profi nářadí vysoké
kvality. Za tuto dobrou pověst vděčí
DEWALT své filozofii, podle které se
firma soustřeďuje zejména na potřeby
uživatelů nářadí a vyvíjí také nové
výrobky, které vyhovují jejich
požadavkům.
Stejné principy se uplatňují i u
sortimentu kladiv DEWALT. Nepřetržité
zkoumání potřeb zákazníků umožňuje pracovníkům “centra kladiv”,
které bylo založené v Německu, vyvíjet nejinovativnější a nejvýkonnější
sortiment kladiv na trhu, který je i uživatelsky velmi komfortní. Tyto
kladiva nejen že splňují potřeby uživatelů, ale i je v mnohém převyšují.
Kladiva DEWALT se tak mohou pyšnit vysokou mírou uspokojení
klíčových požadavků uživatelů na nářadí: 

Dlouhá životnost
Je velkou prioritou nářadí
DEWALT. Všechny výrobky musí
splňovat nejpřísnější očekávání
uživatelů a musí mít nejdelší
životnost ve své třídě. Naše
kladiva prošly při testování

nekonečnými hodinami vrtaní děr a rozbíjení betonu, abychom jsme si
byli jisti, že kladiva DEWALT splní i nejtěžší úlohy v náročných
podmínkach.

Vysoký výkon
Všechna kladiva DEWALT poskytují nejvyšší úroveň výkonnosti a
spolehlivosti při co nejlepší možné úrovni komfortu pro uživatele,
zabezpečující při tom maximální výkon stroje.

Zavádění inovací
Novátorství je důležitý faktor, který vyčleňuje kladiva DEWALT z davu.
Porozumění potřebám uživatelů a jejich promítnutí do jedinečných
vlastností kladiv jako jsou například Complete Torque Control (dokonalá
regulace kroutícího momentu) a Active Vibration Control (aktivní regulace
vibrací) znamená, že DEWALT se jim snaží nabídnout co
nejlepší řešení. Tyto snahy nezůstaly bez povšimnutí a
DEWALT v posledních letech dostal několik mezinárodních
ocenění za technické provedení a design kladiv.

Bezpečnost a pohodlí při práci
Patřičná pozornost se též věnuje pohodlí a bezpečnosti při práci.
Kladiva DEWALT udávají tón na trhu v kompaktním, vyrovnaném a
ergonomickém designu a poskytují maximální užívatelský komfort a
vysoký výkon. Jedinečné vlastnosti jako dokonalá regulace kroutícího
momentu a aktivní regulace vibrací jsou nejlepším řešením pro
uživatele bez snižování výkonu anebo pohodlí při práci.

FILOZOFIE KONSTRUKCE KLADIV DEWALT
Filozofií konstrukce kladiv DEWALT je poskytovat zákazníkům nářadí s
nejvyšší životností, výkonem a komfortem při práci. Klíčem k tomuto je
optimalizace mechanizmu kladiva. Mechanizmus kladiva je jako motor
v autě. Čím je větší objem, tím výkonnější a masivnější je celé zařízení.
Pomocí nové technologie je DEWALT schopný vyvinout nový
mechanizmus kladiva, který optimalizuje tyto tři klíčové faktory: vysoký
objem pístu, hmotnost úderníka a frekvenci úderu tak, aby kladivo
poskytovalo vysoký výkon a dlouhou životnost. 

Tradičně platilo, že energie úderu byla základním parametrem, který udával výkon kladiva. Ale výkon kladiva ve skutečnosti závisí od vícerých
faktorů než jen od energie úderu. Kombinací objemu pístu, hmotnosti uderníku a frekvence úderů se určuje celkový výstupný výkon o mnoho
přesnější než pouze údaj v Joulech a také lépe vyjadřuje životnost kladiva. Tento parametr DEWALT nazývá “Index výkonu a životnosti”. Všechny
produkty v tomto letáku jsou porovnané na základě tohoto indexu s konkurencí.



VEDOUCÍ SÍLA V SORTIMENTU KLADIV
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Objem pístu  (cc) + Hmotnost úderníku (g) + Frekvence úderu (údery/min.) = Výstupní výkon kladiva
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DEWALT je po celém světě známý jako
popřední výrobce profi nářadí vysoké
kvality. Za tuto dobrou pověst vděčí
DEWALT své filozofii, podle které se
firma soustřeďuje zejména na potřeby
uživatelů nářadí a vyvíjí také nové
výrobky, které vyhovují jejich
požadavkům.
Stejné principy se uplatňují i u
sortimentu kladiv DEWALT. Nepřetržité
zkoumání potřeb zákazníků umožňuje pracovníkům “centra kladiv”,
které bylo založené v Německu, vyvíjet nejinovativnější a nejvýkonnější
sortiment kladiv na trhu, který je i uživatelsky velmi komfortní. Tyto
kladiva nejen že splňují potřeby uživatelů, ale i je v mnohém převyšují.
Kladiva DEWALT se tak mohou pyšnit vysokou mírou uspokojení
klíčových požadavků uživatelů na nářadí: 

Dlouhá životnost
Je velkou prioritou nářadí
DEWALT. Všechny výrobky musí
splňovat nejpřísnější očekávání
uživatelů a musí mít nejdelší
životnost ve své třídě. Naše
kladiva prošly při testování

nekonečnými hodinami vrtaní děr a rozbíjení betonu, abychom jsme si
byli jisti, že kladiva DEWALT splní i nejtěžší úlohy v náročných
podmínkach.

Vysoký výkon
Všechna kladiva DEWALT poskytují nejvyšší úroveň výkonnosti a
spolehlivosti při co nejlepší možné úrovni komfortu pro uživatele,
zabezpečující při tom maximální výkon stroje.

Zavádění inovací
Novátorství je důležitý faktor, který vyčleňuje kladiva DEWALT z davu.
Porozumění potřebám uživatelů a jejich promítnutí do jedinečných
vlastností kladiv jako jsou například Complete Torque Control (dokonalá
regulace kroutícího momentu) a Active Vibration Control (aktivní regulace
vibrací) znamená, že DEWALT se jim snaží nabídnout co
nejlepší řešení. Tyto snahy nezůstaly bez povšimnutí a
DEWALT v posledních letech dostal několik mezinárodních
ocenění za technické provedení a design kladiv.

Bezpečnost a pohodlí při práci
Patřičná pozornost se též věnuje pohodlí a bezpečnosti při práci.
Kladiva DEWALT udávají tón na trhu v kompaktním, vyrovnaném a
ergonomickém designu a poskytují maximální užívatelský komfort a
vysoký výkon. Jedinečné vlastnosti jako dokonalá regulace kroutícího
momentu a aktivní regulace vibrací jsou nejlepším řešením pro
uživatele bez snižování výkonu anebo pohodlí při práci.

FILOZOFIE KONSTRUKCE KLADIV DEWALT
Filozofií konstrukce kladiv DEWALT je poskytovat zákazníkům nářadí s
nejvyšší životností, výkonem a komfortem při práci. Klíčem k tomuto je
optimalizace mechanizmu kladiva. Mechanizmus kladiva je jako motor
v autě. Čím je větší objem, tím výkonnější a masivnější je celé zařízení.
Pomocí nové technologie je DEWALT schopný vyvinout nový
mechanizmus kladiva, který optimalizuje tyto tři klíčové faktory: vysoký
objem pístu, hmotnost úderníka a frekvenci úderu tak, aby kladivo
poskytovalo vysoký výkon a dlouhou životnost. 

Tradičně platilo, že energie úderu byla základním parametrem, který udával výkon kladiva. Ale výkon kladiva ve skutečnosti závisí od vícerých
faktorů než jen od energie úderu. Kombinací objemu pístu, hmotnosti uderníku a frekvence úderů se určuje celkový výstupný výkon o mnoho
přesnější než pouze údaj v Joulech a také lépe vyjadřuje životnost kladiva. Tento parametr DEWALT nazývá “Index výkonu a životnosti”. Všechny
produkty v tomto letáku jsou porovnané na základě tohoto indexu s konkurencí.



SORTIMENT 2 KG KLADIV SDS-PLUS

Nejvyšší životnost
• Nepumpující úderník – nenasává prach do stroje
• 3 body těsnění – extra ochrana
• Velký průměr – menší zátěž na mechanizmus

kladiva

ZABUDOVANÝ
SYSTÉM ODSÁVÁNÍ

PRACHU

KLADIVA VE
TVARU L

PŘÍMÉ
KLADIVA
IN-LINE 

Zabudovaný systém odsávání prachu
• D25300D pasuje ke kladivům ve tvaru L D25303K a

D25304K
• Samostatný motor zaručuje lepší odsávání a delší životnost
• Odsávání běží ještě 3 sekundy po vypnutí stroje, aby se

zajistilo odstranění všeho prachu

D25102K D25103K D25104K D25203K D25404K D25405K

Výkon, dlouhá životnost, uživatelský komfort a jednoduché ovládání 
Sortiment 2 kg kladiv DEWALT SDS-PLUS nabízí produkty, které jsou nejodolnější a
nejvýkonnější ve své třídě na trhu a tím i řešením pro jakoukoliv práci pro všechny
řemeslníky. Rukojeť ve tvaru L je vhodná na sekání i vrtaní nad hlavou a jedinečný
systém odsávání prachu umožňuje jejich používání i v prostorách citlivých na znečištění.
Pro tyto vlastnosti v kombinaci s pohodlím při práci a jednoduchým ovládaním je
sortiment 2 kg kladiv SDS-PLUS komplexním řešením pro každého uživatele nářadí.  

1 - 2,8
J

1 - 3
J

1 - 3,1
J

1 - 3
J

DEWALT 9.3 260 2418

KONKURENCE A 4.2 267 1121

KONKURENCE B 4.6 279 1283

KONKURENCE C 6.6 252 1663

DEWALT

KONKURENCE A

KONKURENCE B

KONKURENCE C

0 500 1000 1500 2000 2500

Objem
pístu
(cm3)

Poměr výkonu
a objemu pístu

cm3/kg/min.
kg/min.

cm3/kg/min.

INDEX VÝKONU & ŽIVOTNOSTI

DEWALT 13.3 385 5121

KONKURENCE A 12.1 324 3920

KONKURENCE B 11.9 335 3987

KONKURENCE C 9.8 297 2911

DEWALT

KONKURENCE A

KONKURENCE B

KONKURENCE C

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

INDEX VÝKONU & ŽIVOTNOSTI

cm3/kg/min.

Objem
pístu
(cm3)

Poměr výkonu
a objemu pístu

cm3/kg/min.
kg/min.

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø14 - 22mm

optimum
ø6 - 14mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø16 - 24mm

optimum
ø6 - 16mm

1 - 3
J

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø16 - 24mm

optimum
ø6 - 16mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 8mm

max.
ø18 - 26mm

optimum
ø8 - 18mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø16 - 24mm

optimum
ø6 - 16mm

1 - 3
J

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 8mm

max.
ø18 - 26mm

optimum
ø8 - 18mm

1 - 4,8
J

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø6 - 12mm

max.
ø22 - 32mm

optimum
ø12 - 22mm

1 - 4,8
J

Elektronická regulace
otáček
Otáčky jsou regulovatelné
prostřednictvím spínače, jež
zlepšuje kontrolu nad nářadím.

Pogumované rukojeti
Pogumování na obou
rukojetí zaručuje
mimořádné pohodlí a
manipulaci s nářadím.

Rychlovyměnitelné sklíčidlo
Držák nástrojů SDS se dá rychle
vyměnit za 3-čelisťové sklíčidlo
pro vrtací aplikace 
(3-čelisťové sklíčidlo se dodává s
D25405K)

Výjimečně silný mechanizmus
kladiva
Mechanizmus kladiva SDS-MAX má
omnoho delší životnost v kladivu
SDS-PLUS. Nepumpující úderník s
vícebodovým těsněním zabraňuje
pronikání prachu do stroje

Volič režimu 
Jednoduché přepínání levého
chodu při šroubování

Zaoblený kompaktní
design
Pohodlnější rukojeť

L - provedení 2 kg kladiv
• Velmi kompaktní design ideální pro

vrtání nad hlavou a sekání
• Dobré vyvážení stroje poskytuje větší

komfort a lepší kontrolu při
manipulací s kladivem

Rychlovyměnitelné
sklíčidlo
Umožňuje rychlou výměnu
sklíčidla při změně vrtání
SDS-PLUS a klasickým
rotačním vrtáním (D25104K
a D25304K) 

3 pracovní režimy
• vrtání s příklepem
• vrtání / šroubování
• sekání

3 pracovní
režimy
• vrtání s příklepem
• vrtání / šroubování
• sekání

Nejvyšší výkon ve své třídě a úplná
variabilnost – “vše v jednom stroji”
4 kg kladiva DEWALT jsou nejvýkonnější kladiva
SDS-PLUS na trhu ve své třídě a s mechanizmem
kladiva ve stylu SDS-MAX splní toto kladivo každou
úlohu, která se na něj klade. To, co dělá toto kladivo
výjimečným oproti jiným produktům je mimo jeho
výkonu a spolehlivosti i jeho variabilnost použití.
Pomocí rychlovýměnného sklíčidla, sady bitů
(D05405K) a možnosti volby tří pracovních režimů
tyto kladiva lehce splní všechny vrtací a sekací úlohy.
4 kg kladivo DEWALT je “kompletní nářadí”.

Popis
Příkon (W)
Výkon (W)
Otáčky za min. 
Údery za min.
Energie úderu (J)
Energie / sec. (J/sec.)
Hmotnost (KG)
Rozměry délka x výška (mm)
max průměr otvoru (betón)
max průměr otvoru (drevo)
max průměr otvoru (kov)
max průměr otvoru (vŕt. korunka)
Standardní vybavení

Popis
Příkon (W)
Výkon (W)
Otáčky za min. 
Údery za min.
Energie úderu (J)
Energie / sec. (J/sec.)
Hmotnost (KG)
Rozměry délka x výška (mm)
max průměr otvoru (beton)
max průměr otvoru (dřevo)
max průměr otvoru (kov)
max průměr otvoru (vrtací korunka)
Standardní vybavení

Odsávací systém pasuje k
D25303 a D25304

Zabudovaný odsávací systém pro
L- kladivo D25304

D25303K D25304K D25300D D25305K

9.3cc 62gr 4200bpm 15.3cc 94gr 4100bpm

4 KG KLADIVA SDS-PLUS

D25102K D25103K D25104K D25203K D25303K D25304K D25305K
650 680 680 710 710 710 710
370 390 390 410 410 410 410
1-100 1-100 1-100 1-100 0-1100 0-1100 0-1100
0-4200 0-4200 0-4200 0-4200 0-4200 0-4200 0-4200
0-2.8 0-3.0 0-3.0 0-3.1 0-3.1 0-3.1 0-3.1
196 210 210 217 217 217 217
2.55 2.6 2.8 2.75 2.95 3.1 4.6
352 x 200 352 x 200 368 x 200 420 x 200 296 x 225 308 x 225 441 x 291
22 24 24 26 26 26 26 (s D.E.-16)
30 30 30 30 30 30 30
13 13 13 13 13 13 13
65 65 65 80 65 65 65
Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz, 
13 mm rychlosklíčidlo

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz, 13
mm rychlosklíčidlo

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz, 
13 mm rychlosklíčidlo,
zabudovaný systém
odsávání prachu

D25404K D25405K
900 900
550 550
0-730 0-730
0-4100 0-4100
0-4.8 0-4.8
328 328
4.8 4.8
385 x 230 385 x 230
32 32
40 40
16 16
90 90
Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz,
Rychlovyměnitelný držák
nástrojů

Kufr, Boční rukojeť, Hloubkový
doraz, 13 mm rychlosklíčidlo,
Vrtáky SDS-PLUS, Balík
příslušenství na vrtání



SORTIMENT 2 KG KLADIV SDS-PLUS

Nejvyšší životnost
• Nepumpující úderník – nenasává prach do stroje
• 3 body těsnění – extra ochrana
• Velký průměr – menší zátěž na mechanizmus

kladiva

ZABUDOVANÝ
SYSTÉM ODSÁVÁNÍ

PRACHU

KLADIVA VE
TVARU L

PŘÍMÉ
KLADIVA
IN-LINE 

Zabudovaný systém odsávání prachu
• D25300D pasuje ke kladivům ve tvaru L D25303K a

D25304K
• Samostatný motor zaručuje lepší odsávání a delší životnost
• Odsávání běží ještě 3 sekundy po vypnutí stroje, aby se

zajistilo odstranění všeho prachu

D25102K D25103K D25104K D25203K D25404K D25405K

Výkon, dlouhá životnost, uživatelský komfort a jednoduché ovládání 
Sortiment 2 kg kladiv DEWALT SDS-PLUS nabízí produkty, které jsou nejodolnější a
nejvýkonnější ve své třídě na trhu a tím i řešením pro jakoukoliv práci pro všechny
řemeslníky. Rukojeť ve tvaru L je vhodná na sekání i vrtaní nad hlavou a jedinečný
systém odsávání prachu umožňuje jejich používání i v prostorách citlivých na znečištění.
Pro tyto vlastnosti v kombinaci s pohodlím při práci a jednoduchým ovládaním je
sortiment 2 kg kladiv SDS-PLUS komplexním řešením pro každého uživatele nářadí.  

1 - 2,8
J

1 - 3
J

1 - 3,1
J

1 - 3
J

DEWALT 9.3 260 2418

KONKURENCE A 4.2 267 1121

KONKURENCE B 4.6 279 1283

KONKURENCE C 6.6 252 1663

DEWALT

KONKURENCE A

KONKURENCE B

KONKURENCE C

0 500 1000 1500 2000 2500

Objem
pístu
(cm3)

Poměr výkonu
a objemu pístu

cm3/kg/min.
kg/min.

cm3/kg/min.

INDEX VÝKONU & ŽIVOTNOSTI

DEWALT 13.3 385 5121

KONKURENCE A 12.1 324 3920

KONKURENCE B 11.9 335 3987

KONKURENCE C 9.8 297 2911

DEWALT

KONKURENCE A

KONKURENCE B

KONKURENCE C

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

INDEX VÝKONU & ŽIVOTNOSTI

cm3/kg/min.

Objem
pístu
(cm3)

Poměr výkonu
a objemu pístu

cm3/kg/min.
kg/min.

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø14 - 22mm

optimum
ø6 - 14mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø16 - 24mm

optimum
ø6 - 16mm

1 - 3
J

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø16 - 24mm

optimum
ø6 - 16mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 8mm

max.
ø18 - 26mm

optimum
ø8 - 18mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø16 - 24mm

optimum
ø6 - 16mm

1 - 3
J

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 8mm

max.
ø18 - 26mm

optimum
ø8 - 18mm

1 - 4,8
J

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø6 - 12mm

max.
ø22 - 32mm

optimum
ø12 - 22mm

1 - 4,8
J

Elektronická regulace
otáček
Otáčky jsou regulovatelné
prostřednictvím spínače, jež
zlepšuje kontrolu nad nářadím.

Pogumované rukojeti
Pogumování na obou
rukojetí zaručuje
mimořádné pohodlí a
manipulaci s nářadím.

Rychlovyměnitelné sklíčidlo
Držák nástrojů SDS se dá rychle
vyměnit za 3-čelisťové sklíčidlo
pro vrtací aplikace 
(3-čelisťové sklíčidlo se dodává s
D25405K)

Výjimečně silný mechanizmus
kladiva
Mechanizmus kladiva SDS-MAX má
omnoho delší životnost v kladivu
SDS-PLUS. Nepumpující úderník s
vícebodovým těsněním zabraňuje
pronikání prachu do stroje

Volič režimu 
Jednoduché přepínání levého
chodu při šroubování

Zaoblený kompaktní
design
Pohodlnější rukojeť

L - provedení 2 kg kladiv
• Velmi kompaktní design ideální pro

vrtání nad hlavou a sekání
• Dobré vyvážení stroje poskytuje větší

komfort a lepší kontrolu při
manipulací s kladivem

Rychlovyměnitelné
sklíčidlo
Umožňuje rychlou výměnu
sklíčidla při změně vrtání
SDS-PLUS a klasickým
rotačním vrtáním (D25104K
a D25304K) 

3 pracovní režimy
• vrtání s příklepem
• vrtání / šroubování
• sekání

3 pracovní
režimy
• vrtání s příklepem
• vrtání / šroubování
• sekání

Nejvyšší výkon ve své třídě a úplná
variabilnost – “vše v jednom stroji”
4 kg kladiva DEWALT jsou nejvýkonnější kladiva
SDS-PLUS na trhu ve své třídě a s mechanizmem
kladiva ve stylu SDS-MAX splní toto kladivo každou
úlohu, která se na něj klade. To, co dělá toto kladivo
výjimečným oproti jiným produktům je mimo jeho
výkonu a spolehlivosti i jeho variabilnost použití.
Pomocí rychlovýměnného sklíčidla, sady bitů
(D05405K) a možnosti volby tří pracovních režimů
tyto kladiva lehce splní všechny vrtací a sekací úlohy.
4 kg kladivo DEWALT je “kompletní nářadí”.

Popis
Příkon (W)
Výkon (W)
Otáčky za min. 
Údery za min.
Energie úderu (J)
Energie / sec. (J/sec.)
Hmotnost (KG)
Rozměry délka x výška (mm)
max průměr otvoru (betón)
max průměr otvoru (drevo)
max průměr otvoru (kov)
max průměr otvoru (vŕt. korunka)
Standardní vybavení

Popis
Příkon (W)
Výkon (W)
Otáčky za min. 
Údery za min.
Energie úderu (J)
Energie / sec. (J/sec.)
Hmotnost (KG)
Rozměry délka x výška (mm)
max průměr otvoru (beton)
max průměr otvoru (dřevo)
max průměr otvoru (kov)
max průměr otvoru (vrtací korunka)
Standardní vybavení

Odsávací systém pasuje k
D25303 a D25304

Zabudovaný odsávací systém pro
L- kladivo D25304

D25303K D25304K D25300D D25305K

9.3cc 62gr 4200bpm 15.3cc 94gr 4100bpm

4 KG KLADIVA SDS-PLUS

D25102K D25103K D25104K D25203K D25303K D25304K D25305K
650 680 680 710 710 710 710
370 390 390 410 410 410 410
1-100 1-100 1-100 1-100 0-1100 0-1100 0-1100
0-4200 0-4200 0-4200 0-4200 0-4200 0-4200 0-4200
0-2.8 0-3.0 0-3.0 0-3.1 0-3.1 0-3.1 0-3.1
196 210 210 217 217 217 217
2.55 2.6 2.8 2.75 2.95 3.1 4.6
352 x 200 352 x 200 368 x 200 420 x 200 296 x 225 308 x 225 441 x 291
22 24 24 26 26 26 26 (s D.E.-16)
30 30 30 30 30 30 30
13 13 13 13 13 13 13
65 65 65 80 65 65 65
Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz, 
13 mm rychlosklíčidlo

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz, 13
mm rychlosklíčidlo

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz, 
13 mm rychlosklíčidlo,
zabudovaný systém
odsávání prachu

D25404K D25405K
900 900
550 550
0-730 0-730
0-4100 0-4100
0-4.8 0-4.8
328 328
4.8 4.8
385 x 230 385 x 230
32 32
40 40
16 16
90 90
Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz,
Rychlovyměnitelný držák
nástrojů

Kufr, Boční rukojeť, Hloubkový
doraz, 13 mm rychlosklíčidlo,
Vrtáky SDS-PLUS, Balík
příslušenství na vrtání



DC212N DC212KA DC213KA

Nízké vibrace – aktivní
regulace vibrací
Jedinečný odpružený systém
odděluje vnitřní mechanismus kladiva od
vnějšího opláštění
výsledkem čehož je extrémně nízká
úroveň vibrací.

1 - 2,1
J

1 - 2,1
J

2 x 2.0Ah
18V NiCD

baterie

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø12 - 20mm

optimum
ø6 - 12mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø12 - 20mm

optimum
ø6 - 12mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø12 - 20mm

optimum
ø6 - 12mm

NOVÁ 18 V A 24 V
AKUMULÁTOROVÁ KLADIVA
NOVÝ ROZMĚR V POHODLÍ  A OVLÁDÁNÍ 
Nový sortiment 18 V a 24 V akumulátorových kladiv nabízí nový rozměr v pohodlné
práci s nářadím a jeho ovládáním. Výjimečně kompaktní a vyvážený design, nízkou
hmotnost spolu s aktivní regulací vibrací a výkonem jako nářadí s kabelem, to všechno
dnes nabízí nejkomfortnější a nejvýkonnější akumulátorové kladivo. 

POROVNÁNÍ PŘEDVÁDĚCÍ DOBY S KONKURENCÍ
Počet děr na jedno nabití

# děr s
hloubkou
80 mm

40
35
30
25
20
15
10
5
0

DW 24V DW 18V 2.4Ah Konkurence A
Konkurence B Konkurence C

8 mm 12 mm

Testované při vrtání do betonu
B35 při použití 2.0 Ah akumulátorů 

DC222KA DC223KA DC224KA

1 - 2,1
J

2 x 2.0Ah
24V NiCD

baterie
1 - 2,1

J

2 x 2.0Ah
24V NiCD

baterie

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø12 - 22mm

optimum
ø6 - 12mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø12 - 22mm

optimum
ø6 - 12mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø12 - 22MM

optimum
ø6 - 12mm

3 pracovní režimy
• vrtání s příklepem
• vrtání / šroubování
• sekání

NOVÝ BEZDRÁTOVÝ MECHANISMUS KLADIVA

Velmi kompaktní
Velmi kompaktní a lehký mechanismus kladiva byl speciálně
vyvinutý pro nová 18 V a 24 V kladiva a dělá tato aku kladiva
nejlehčími a nejkompaktnějšími na trhu.

Vysoká efektivnost
Nízká hmotnost stroje a vylepšený design značně zvyšují dobu
činnosti na jedno nabití díky menšímu zatížení baterie.

Rychlovyměnitelné sklíčidlo
Umožňuje rychlou výměnu při změně z vrtáků SDS-PLUS na
standardní vrtáky (DC224KA a DC224KB)

Volič režimu 
Jednoduché přepínání levého
chodu při šroubování

1 - 2,1
J

2 x 2.0Ah
18V NiCD

baterie
1 - 2,1

J

2 x 2.0Ah
24V NiCD

baterie

Popis
Držák nástrojů
Otáčky za minutu
Úderů za minutu
Energie úderu (J)
Hmotnost
Regulace otáček
Elektronika
Rychlovýměnné sklíčidlo
Antivibrační systém
Sekání
Akumulátor
Počet akumulátorů
Nabíječka
Vibrace ve 3 osách
Vibrace v 1 ose
Standardní výbava * K dispozici s 3.0 Ah NiMH

baterií jako B-verze

* K dispozici s 3.0 Ah NiMH
baterií jako B-verze

* K dispozici s 3.0 Ah NiMH
baterií jako B-verze

* K dispozici s 3.0 Ah
NiMH baterií jako 
B-verze

Extrémně nízké
vibrace 18V/24V

V jedné ose 5m/s2
Ve třech osách 8 m/s2

Výborná vyváženost
Akumulátor je umístěný v zadní části a proto je kladivo výborně
vyvážené zejména při použití v horizontální poloze a poloze nad hlavou.

Rychlá výměna
Jedinečný uzavírací systém umožňuje rychlou a jednoduchou
výměnu akumulátoru.

DC212N DC212KA DC213KA* DC222KA/KB* DC223KA DC224KA/KB*
SDS-PLUS SDS-PLUS SDS-PLUS SDS-PLUS SDS-PLUS SDS-PLUS
0-1100 0-1100 0-1100 0-1100 0-1100 0-1100
0-4200 0-4200 0-4200 0-4200 0-4200 0-4200
2.1J 2.1J 2.1J 2.1J 2.1J 2.1J
3.1KG 3.1KG 3.1KG 3.8KG 3.8KG 4.0KG
ANO ANO ANO ANO ANO ANO
ANO ANO ANO ANO ANO ANO
NE NE NE NE NE ANO
ANO ANO ANO ANO ANO ANO
NE NE ANO NE ANO ANO
NiCD/NiMH NiCD NiCD/NiMH NiCD/NiMH NiCD NiCD/NiMH
0 2 2 2 2 2
1 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod.
8 8 8 8 8 8
5 5 5 5 5 5

kufr kufr kufr kufr kufr



D25500K                      D25600K D25700K D25701K

Pomocí unikátního patentovaného antivibračního
systému 7 a 9 kg kladiva DEWALT jsou schopné
redukovat vibrace na nejnižší úroveň mezi všema
kladivama na trhu. Uživatel tak může bezpečně a
pohodlně používat nástroj delší dobu, čímž se
zvyšuje produktivita práce.
Systém protizávaží: Tato technologie využívá
pružně uložené závaží, které kmitá opačným
směrem jako zdroj vibrací a absorbuje je tak před
tím než se dostanou do rukou obsluhy. Tento
vyvažovací systém snižuje vibrace stroje ve třech
směrech až o 30%. 

(Týká se to pouze modelů D25701 a D25730.)
Odpružená rukojeť: Tato rukojeť byla navrhnutá
tak, aby úplně “oddělila” zadní rukojeť od nářadí
a tím se dosáhlo dalšího snížení vibrací. Tento
systém “plovoucí rukojeti” spočívá ve spojení
horní a dolní časti rukojeti ocelovou tyčí, takže
snížení vibrací je
konstantní bez ohledu
na to, na kterém místě
rukojeť uchopíte.

Převodový stupeň #1
Maximální kontrola

40Nm

Převodový stupeň #2
Maximální kroutící moment

80Nm

1 - 9
J

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø12 - 16mm

max.
ø30 - 40mm

optimum
ø18 - 28mm

1 - 10
J

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø12 - 18mm

max.
ø36 - 45mm

optimum
ø18 - 36mm

1,5 - 13
J

2 - 14
J

3 - 18
J

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø14 - 20mm

max.
ø42 - 48mm

optimum
ø22 - 40mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø14 - 20mm

max.
ø45 - 48mm

optimum
ø22 - 45mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø14 - 26mm

max.
ø48 - 52mm

optimum
ø26 - 48mm

5 – 6 KG KLADIVA SDS-MAX

DEWALT 22.6 479 10825

KONKURENCE A 15.4 397 6114

KONKURENCE B 14.3 332 4748

KONKURENCE C 16 350 5600

DEWALT

KONKURENCE A

KONKURENCE B

KONKURENCE C cm3/kg/min.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 

INDEX VÝKONU & ŽIVOTNOSTI 5 – 6 KG KLADIV

Objem
pístu
(cm3)

Poměr výkonu
a objemu pístu

cm3/kg/min.
kg/min.

DEWALT 31.7 630 19971

KONKURENCE A 27.2 549 14933

KONKURENCE B 24.9 479 11927

KONKURENCE C 24.9 485 12077

DEWALT

KONKURENCE A

KONKURENCE B

KONKURENCE C cm3/kg/min.

0 5000 10000 15000 20000 25000 

INDEX VÝKONU & ŽIVOTNOSTI 7 KG KLADIV

Objem
pístu
(cm3)

Poměr výkonu
a objemu pístu

cm3/kg/min.
kg/min.

Vysoce výkonné nářadí s výborným ovládáním
Firma DEWALT je pyšná na to, že může nabídnout nejkompletnější sortiment kombinovaných kladiv SDS-
MAX. Dlouhá životnost a výborný poměr hmotnosti a výkonu jsou klíčovými znaky 5 – 6 kg kladiv. Kladiva
této řady jsou nejlepší volbou pro ty uživatele, kteří potřebují velké kladivo na vrtání a na menší sekací práce.
Je-li však na práci potřebné kladivo s ještě větším výkonem a dalšími funkcemi navíc, potom si uživatel může
zvolit ze sortimentu 7 – 9 kg kombinovaných kladiv DEWALT. Tyto vysoce výkonná, pohodlná a bezpečná
kladiva mají nejnižší vibraci na trhu a disponují také 2-stupňovou převodovkou, což umožňuje uživateli
vykonat i ty nejtěžší pracovní úlohy.

Otvor na připevnění zadní
rukojeti při vrtání směrem dolu
zaručuje pohodlnou práci v
každé poloze

Otvor na připevnění
zadní rukojeti při vrtání
směrem dolu
Zaručuje pohodlnou 
práci v každé poloze

Velký volič
pracovního režimu
umístěný na horní
části nářadí

Zaoblená převodová
skříňka pro lepší
manipulaci
Zejména při sekacích
pracech

KOMBINOVANÁ KLADIVA SDS MAX

Velká páčka na volbu
pracovního režimu 
Pohodlné ovládání i v
rukavicích

• Nastavení energie úderu
• Indikátor opotřebování uhlíků

Lehké a kompaktní provedení
• Nejlepší výkon a delší životnost

kladiva 
• Nejlepší poměr hmotnosti a

energie úderu

7 – 9 KG KLADIVA SDS-MAX

Dokonalá regulace
kroutícího momentu
Dvě nastavení kroutícího
momentu pro bezpečné
použití jakkéhokoliv vrtáku

Aretace vypínače při
sekání

• Nastavení energie úderu
• Indikátor opotřebování

uhlíků
• Indikátor potřeby údržby

NEJNIŽŠÍ VIBRACE, NEJVYŠŠÍ VÝKON

DOKONALÁ REGULACE KROUTÍCÍHO MOMENTU

POUŽITÍ

Popis
Příkon (W)
Výkon (W)
Otáčky za min. 
Údery za min.
Energie úderu (J)
Energie / sec. (J/sec.)
Tlumení vibrací
Zajišťovací vyp. při sekání
Regulace spojky
Polohy sekáče
Hmotnost (KG)
Rozměry déĺka x výška (mm)
Max průměr otvoru  do betonu:
- vrták
- přírazový vrták
- vrtací korunka 90
Standardní vybavení

90% všech
aplikací

D25730K

Extrémně nízké
vibrace 7 KG

V jedné ose (EN50144) 5.4 m/s2

Ve třech osách (EN60745) 9.9 m/s2

Extrémně nízké
vibrace 9 KG

V jedné ose (EN50144) 5.7 m/s2

V třech osách (EN60745) 11.4 m/s2

22.6cc 180gr 2260bpm 31.7cc 250gr 2520bpm

Dokonalá regulace kroutícího momentu nabízí uživateli dvě samostatné úrovně
bezpečnostní spojky. Nastavení kroutícího momentu umožňuje práci s nářadím
při velmi nízkém kroutícím momentu, což zvyšuje bezpečnost při vrtání s
vrtákama. Vysoký kroutící moment je zase vhodný pro těžší práce jako je např.
vrtání s vrtacíma korunkama anebo s vrtákama s velkým průměrem.

Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a
tkanina

Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a
tkanina

Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a
tkanina

Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a
tkanina

Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a
tkanina

D25500K D25600K D25700K D25701K D25730K
1050 1150 1250 1300 1500
590 690 840 840 980
137-275 140-280 132-265 137-275 125-250
1306-2612 1330-2660 1225-2450 1260-2520 1150-2300
1-9 1-10 1.5-13 2-14 3-18
392 443 531 588 690
ne ne ano ano + AVC ano + AVC
ne ne ano ano ano
jednoduchá jednoduchá jednoduchá 2-stupňová 2-stupňová
8 8 24 24 24
5.95 6.2 7.8 8.3 9.5
460 x 243 460 x 243 528 x 268 528 x 268 561 x 272

40 45 48 48 52
55 65 80 80 80
90 100 115 125 150K



D25330K D25830K D25840K

3 KG kladivo SDS-PLUS
Nízká hmotnost - vysoký výkon

Uchycení SDS-MAX

1 - 3,1
J

1 - 10
J

2 - 14
J

Uchycení
SDS-MAX

Řešení pro jakoukoliv instalační práci a sekání
DEWALT nabízí možnost výběru ze široké nabídky speciálních instalačních a sekacích kladiv. 
Každé kladivo bylo navrhnuté tak, aby mělo optimální výkon, dlouhou životnost a
poskytovalo pohodlí při všech specifických aplikacích.

Zaoblená
převodová
skříňka pro
lepší manipulaci

• Možnost nastavení energie úderu
• Indikátor opotřebování uhlíků

Předimenzovaný
mechanismus
pneumatického kladiva

Uchycení
SDS-PLUS

5 KG sekací kladivo SDS-MAX
Vysoký výkon a kompaktní design

• Nastavení energie úderu
• Indikátor opotřebování uhlíků
• Indikátor potřeby údržby

• Zajišťovací tlačidlo
• Pozvolný rozběh

7 KG bouací kladivo SDS-MAX
Nejvyšší výkon a pohodlí

INSTALAČNÍ A SEKACÍ KLADIVA
Velký volič pracovního
režimu umístěný v horní
časti nářadí
24 pozící sekání

Odpružená rukojeť: Tato rukojeť byla navrhnuta tak, aby úplně
“oddělila” zadní rukojeť od nářadí a tím se dosáhlo dalšího
snížení vibrací. Systém “plavající rukojeti” spočívá ve spojení
horní a dolní časti rukojeti dvěma ocelovými tyčemi, takže
snížení vibrací je konstantní bez ohledu na to, na kterém místě
rukojeť uchopíte. (všechna 7 kg a 9 kg kladiva)

Popis
Příkon (W)

Výkon (W)

Údery za min.

Energie úderu (J)

Energie / sec. (J/sec.)

Tlumení vibrací

Zajišťovací vyp. při sekání

Polohy sekáče

Uchycení nástroje

Hmotnost (KG)

Rozměry délka x výška (mm)

Standardní vybavení

Extrémně nízké vibrace 
V jedné ose (EN50144) 6.9 m/s2

Ve třech osách (EN60745) 12.1 m/s2

• Velmi kompaktní design
• Nejlepší poměr hmotnosti a energie úderu
• Výborné pro odstraňování omítek anebo

obkladů

Kufr, Boční rukojeť Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a tkanina, 
Špičatý sekáč

Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a tkanina, 
Špičatý sekáč

D25330K D25830K D25840K
650 1150 1300

400 690 840

0-4100 1330-2660 1260-2520

1-3.1 1-10 2-14

212 443 588

ne ne ano

ano ano ano

12 8 24

SDS-PLUS SDS-MAX SDS-MAX

2.95 5.6 7.2

296 x 225 460 x 243 528 x 268

NEJNIŽŠÍ VIBRACE,
NEJVYŠŠÍ VÝKON



Kladiva s nejdelší životností a největším pohodlím
10 kg a 12 kg bourací kladiva DEWALT jsou jednoduše nejlepší bourací
kladiva na trhu.
Kromě nového konstrukčního provedení “in-line”, oceněného mezinárodní
cenou za design a unikátním systémem aktivní regulace vibrací, nabízí tato
kladiva velký uživatelský komfort. V kombinaci s nejlepším výkonem a
vysokou životností má sortiment bouracích kladiv DEWALT největší
produktivitu i při nejtěžších nasazeních.

Jedinečný
rychloupínací
mechanismus
umožňuje nastavení
sekáče do 12 poloh

• Zajišťovací tlačidlo
• Pozvolný rozběhRegulace otáček a energie úderu

Uchycení
SDS-MAX
pro 10 KG
kladiva

Systém protizávaží: Tato nová
technologie snižuje vibrace stroje
až o 30%. Na vyrovnání velké
nárazové energie, kterou nářadí
vytváří, využívá pevný odpružený
blok.

Nižší vibrace,
větší produktivita

Extrémně nízké
vibrace 10 KG

V jedné ose 12.1 m/s2

Ve třech osách 13.9 m/s2

Extrémně nízké
vibrace 12 KG

V jedné ose 12 m/s2

Ve třech osách 13.5 m/s2

D25900K D25940K

1 - 25
J

30,6
J

SORTIMENT BOURACÍCH
KLADIV

Pogumovaná boční
rukojeť nastavitelná
o 360°

DEWALT 50.2 775 38905

KONKURENCE A 48.7 667 32483

KONKURENCE B 49.9 748 37325

KONKURENCE C 50.2 722 36244

DEWALT

KONKURENCE A

KONKURENCE B

KONKURENCE C cm3/kg/min.

 28000 30000 32000 34000 36000 38000 40000 

INDEX VÝKONU & ŽIVOTNOSTI

Objem
pístu
(cm3)

Poměr výkonu
a objemu pístu

cm3/kg/min.
kg/min.

50.2cc 380gr 2040bpm

Velká pogumovaná
zadní rukojeť zaručuje
pohodlí při práci a
nízké vibrace
Může se uchopit oběma
rukama

Popis
Příkon (W)

Výkon (W)

Údery za min.

Energie úderu (J)

Energie / sec. (J/sec.)

Tlumení vibrací

Zajišťovací vyp. při sekání

Polohy sekáče

Uchycení nástroje

Hmotnost (KG)

Rozměry délka x výška (mm)

Standardní vybavení

D25900K D25940K
1500 1600

750 790

1020-2040 1620

5-25 30.6

850 826

AVC AVC

ano ano

12 12

SDS-MAX 19mm Hex

9.8 12.85

650 x 250 720 x 250
Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a tkanina, 
Špičatý sekáč

Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a tkanina, 
Špičatý sekáč



EXTREME 2TM

VRTÁKY SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-MAX

EXTREMETM VRTÁKY
SDS-MAX

160° design hrotu

Lepší pronikání vrtáku, rychlejší vrtání
a delší životnost

Plně vystužená hlava

Větší životnost

Spirálová drážka

Rychlejší a efektivnější odběr materiálu

Design tzv. “otevřené hlavy”

Rychlý odběr vyvrtaného materiálu

4-drážková spirála s maximálním
sklonem

zvětšuje rychlost vrtání a odvod
vrtaného materiálu

PŘÍSLUŠENSTVÍ KLADIVŮM
Jako doplněk ke světově uznávaným vrtacím, kombinovaným a bouracím kladivům nabízí
firma DEWALT kompletní sortiment vrtáků, vrtacích korunek, sekáčů a adaptérů. Tento
sortiment zahrnuje i nové vrtáky EXTREME™ SDS-PLUS a SDS-MAX, které jsou výborné
zejména kvůli své rychlosti a dlouhé životnosti, za což vděčí 4-drážkové spirále s maximálním
sklonem a odvodem materiálu ze všech drážek a speciálnímu designu hlavy.

JÁDROVÉ VRTÁKY (TCT)

SEKÁČE

19mm HEX (jen D25940K )

SEKÁČE SDS-PLUS

Vrtací korunka pro jádrové vrtání

Hlava s větším množstvím řezných hran

Větší životnost a rychlejší vrtání

 SDS-Max



Žlutočerné barevné označení je
ochranná známka společnosti

DEWALT High Performance Industrial
Tools and Accessories.

Váš dealer DEWALT

DEWALT ČESKÁ REPUBLIKA:
Klášterského 2, 143 00 Praha 4

Telefon: +420 244 402 450
Fax: +420 241 770 204
DEWALT SLOVENSKO:

Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava
Telefón: +421 244 638 121

Fax: +420 249 241 390
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www.d.cz
www.d.sk

NĚKTEŘÍ O VIBRACÍCH POUZE HOVOŘÍ ….
…DEWALT SE S NIMI ZAOBÍRÁ.
Snižování úrovně vibrací v elektrickém nářadí se stalo hlavním zájmem stejně tak
uživatelů, jakož i zaměstnavatelů. DEWALT se pustil do boje s vibracemi ve svém
nářadí a vyvinul nový systém aktivní regulace vibrací (AVC), který snižuje vibrace
už v jejich zárodku.
• Systém protizávaží je vysoce efektivní při redukování vibrací ve třech směrech
• Snížení hodnoty vibrací až o 30% představuje nejméně dvojnásobné

prodloužení pracovní doby
• Žádné omezení výkonu

DEWALT VYTVOŘIL WEBOVOU
STRÁNKU O VIBRACÍCH, NA KTERÉ
SE DOZVÍTE NÁSLEDUJÍCÍ
INFORMACE:
• MĚŘENÍ VIBRACÍ
• MĚŘENÍ ZÁTĚŽE A VÝKONNOSTI
• VÝBĚR NÁŘADÍ
• LEGISLATIVA

BUĎTE PRVNÍ KDO NAVŠTÍVÍ WEBOVOU STRÁNKU O VIBRACÍCH
WWW.DEWALT.CZ/VIBRATION K
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VEDOUCÍ SÍLA V SORTIMENTU KLADIV

Píst

Objem pístu  (cc) + Hmotnost úderníku (g) + Frekvence úderu (údery/min.) = Výstupní výkon kladiva

Objem pístu Hmotnost úderníku

Frekvence úderu

D25330

D25830

D25840

D25900

D25940
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DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Sortiment
DEWALT

Sekání a bourání

Od
str

aň
ov

án
í

om
ítk

y

Od
str

aň
ov

án
í

dl
až

di
c

2.95

5.6

7.2

9.8

12.9

Vrtaní s vrtákem

Optimální použití

Příležitostné použití

Pracovní režim

Podíl využití vrtání

Všemi směry

Horizontálně a vertikálně

Pouze vertikálně

Rychlovyměnitelné sklíčidlo

Antivibrační odpružená rukojeť

Aktivní regulace vibrací

*Bez výměnného sklíčidla

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Sortiment
DEWALT

Jádrové vrtaní

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 36 38 40 42 45 48 50 52 <65 65-80 80-90 90-100 100-125 125-150 Vystužený
beton

Cihlové zdivo Kámen Kov Dřevo Pouze
vrtaní

Vrtání s
příklepem

Sekání Podíl využití
vrtání

Ideální směr Hmotnost
KG

Extra vybavení

Materiály Pracovní režim
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-M

AX

DC212

DC213

DC222

DC223/DC224*

D25102

D25103

D25104

D25203

D25303

D25304

D25305

D25404

D25500

D25600

D25700

D25701

D25730

3.1

3.1

3.8

4

2.55

2.6

2.8

2.75

2.95

3.1

4.6

4.9

5.95

6.2

7.8

8.3

9.5

Vysvětlivky

Další informace

100%

95%
5%

100%

95%
5%

100%

90%
10%

95%
5%

90%
10%

80%
20%

90%
10%

100%

75%
25%

60%
40%

60%
40%

50%
50%

50%
50%

55%
45%

30%
70%

DEWALT je po celém světě známý jako
popřední výrobce profi nářadí vysoké
kvality. Za tuto dobrou pověst vděčí
DEWALT své filozofii, podle které se
firma soustřeďuje zejména na potřeby
uživatelů nářadí a vyvíjí také nové
výrobky, které vyhovují jejich
požadavkům.
Stejné principy se uplatňují i u
sortimentu kladiv DEWALT. Nepřetržité
zkoumání potřeb zákazníků umožňuje pracovníkům “centra kladiv”,
které bylo založené v Německu, vyvíjet nejinovativnější a nejvýkonnější
sortiment kladiv na trhu, který je i uživatelsky velmi komfortní. Tyto
kladiva nejen že splňují potřeby uživatelů, ale i je v mnohém převyšují.
Kladiva DEWALT se tak mohou pyšnit vysokou mírou uspokojení
klíčových požadavků uživatelů na nářadí: 

Dlouhá životnost
Je velkou prioritou nářadí
DEWALT. Všechny výrobky musí
splňovat nejpřísnější očekávání
uživatelů a musí mít nejdelší
životnost ve své třídě. Naše
kladiva prošly při testování

nekonečnými hodinami vrtaní děr a rozbíjení betonu, abychom jsme si
byli jisti, že kladiva DEWALT splní i nejtěžší úlohy v náročných
podmínkach.

Vysoký výkon
Všechna kladiva DEWALT poskytují nejvyšší úroveň výkonnosti a
spolehlivosti při co nejlepší možné úrovni komfortu pro uživatele,
zabezpečující při tom maximální výkon stroje.

Zavádění inovací
Novátorství je důležitý faktor, který vyčleňuje kladiva DEWALT z davu.
Porozumění potřebám uživatelů a jejich promítnutí do jedinečných
vlastností kladiv jako jsou například Complete Torque Control (dokonalá
regulace kroutícího momentu) a Active Vibration Control (aktivní regulace
vibrací) znamená, že DEWALT se jim snaží nabídnout co
nejlepší řešení. Tyto snahy nezůstaly bez povšimnutí a
DEWALT v posledních letech dostal několik mezinárodních
ocenění za technické provedení a design kladiv.

Bezpečnost a pohodlí při práci
Patřičná pozornost se též věnuje pohodlí a bezpečnosti při práci.
Kladiva DEWALT udávají tón na trhu v kompaktním, vyrovnaném a
ergonomickém designu a poskytují maximální užívatelský komfort a
vysoký výkon. Jedinečné vlastnosti jako dokonalá regulace kroutícího
momentu a aktivní regulace vibrací jsou nejlepším řešením pro
uživatele bez snižování výkonu anebo pohodlí při práci.

FILOZOFIE KONSTRUKCE KLADIV DEWALT
Filozofií konstrukce kladiv DEWALT je poskytovat zákazníkům nářadí s
nejvyšší životností, výkonem a komfortem při práci. Klíčem k tomuto je
optimalizace mechanizmu kladiva. Mechanizmus kladiva je jako motor
v autě. Čím je větší objem, tím výkonnější a masivnější je celé zařízení.
Pomocí nové technologie je DEWALT schopný vyvinout nový
mechanizmus kladiva, který optimalizuje tyto tři klíčové faktory: vysoký
objem pístu, hmotnost úderníka a frekvenci úderu tak, aby kladivo
poskytovalo vysoký výkon a dlouhou životnost. 

Tradičně platilo, že energie úderu byla základním parametrem, který udával výkon kladiva. Ale výkon kladiva ve skutečnosti závisí od vícerých
faktorů než jen od energie úderu. Kombinací objemu pístu, hmotnosti uderníku a frekvence úderů se určuje celkový výstupný výkon o mnoho
přesnější než pouze údaj v Joulech a také lépe vyjadřuje životnost kladiva. Tento parametr DEWALT nazývá “Index výkonu a životnosti”. Všechny
produkty v tomto letáku jsou porovnané na základě tohoto indexu s konkurencí.



SORTIMENT 2 KG KLADIV SDS-PLUS

Nejvyšší životnost
• Nepumpující úderník – nenasává prach do stroje
• 3 body těsnění – extra ochrana
• Velký průměr – menší zátěž na mechanizmus

kladiva

ZABUDOVANÝ
SYSTÉM ODSÁVÁNÍ

PRACHU

KLADIVA VE
TVARU L

PŘÍMÉ
KLADIVA
IN-LINE 

Zabudovaný systém odsávání prachu
• D25300D pasuje ke kladivům ve tvaru L D25303K a

D25304K
• Samostatný motor zaručuje lepší odsávání a delší životnost
• Odsávání běží ještě 3 sekundy po vypnutí stroje, aby se

zajistilo odstranění všeho prachu

D25102K D25103K D25104K D25203K D25404K D25405K

Výkon, dlouhá životnost, uživatelský komfort a jednoduché ovládání 
Sortiment 2 kg kladiv DEWALT SDS-PLUS nabízí produkty, které jsou nejodolnější a
nejvýkonnější ve své třídě na trhu a tím i řešením pro jakoukoliv práci pro všechny
řemeslníky. Rukojeť ve tvaru L je vhodná na sekání i vrtaní nad hlavou a jedinečný
systém odsávání prachu umožňuje jejich používání i v prostorách citlivých na znečištění.
Pro tyto vlastnosti v kombinaci s pohodlím při práci a jednoduchým ovládaním je
sortiment 2 kg kladiv SDS-PLUS komplexním řešením pro každého uživatele nářadí.  

1 - 2,8
J

1 - 3
J

1 - 3,1
J

1 - 3
J

DEWALT 9.3 260 2418

KONKURENCE A 4.2 267 1121

KONKURENCE B 4.6 279 1283

KONKURENCE C 6.6 252 1663

DEWALT

KONKURENCE A

KONKURENCE B

KONKURENCE C

0 500 1000 1500 2000 2500

Objem
pístu
(cm3)

Poměr výkonu
a objemu pístu

cm3/kg/min.
kg/min.

cm3/kg/min.

INDEX VÝKONU & ŽIVOTNOSTI

DEWALT 13.3 385 5121

KONKURENCE A 12.1 324 3920

KONKURENCE B 11.9 335 3987

KONKURENCE C 9.8 297 2911

DEWALT

KONKURENCE A

KONKURENCE B

KONKURENCE C

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

INDEX VÝKONU & ŽIVOTNOSTI

cm3/kg/min.

Objem
pístu
(cm3)

Poměr výkonu
a objemu pístu

cm3/kg/min.
kg/min.

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø14 - 22mm

optimum
ø6 - 14mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø16 - 24mm

optimum
ø6 - 16mm

1 - 3
J

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø16 - 24mm

optimum
ø6 - 16mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 8mm

max.
ø18 - 26mm

optimum
ø8 - 18mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø16 - 24mm

optimum
ø6 - 16mm

1 - 3
J

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 8mm

max.
ø18 - 26mm

optimum
ø8 - 18mm

1 - 4,8
J

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø6 - 12mm

max.
ø22 - 32mm

optimum
ø12 - 22mm

1 - 4,8
J

Elektronická regulace
otáček
Otáčky jsou regulovatelné
prostřednictvím spínače, jež
zlepšuje kontrolu nad nářadím.

Pogumované rukojeti
Pogumování na obou
rukojetí zaručuje
mimořádné pohodlí a
manipulaci s nářadím.

Rychlovyměnitelné sklíčidlo
Držák nástrojů SDS se dá rychle
vyměnit za 3-čelisťové sklíčidlo
pro vrtací aplikace 
(3-čelisťové sklíčidlo se dodává s
D25405K)

Výjimečně silný mechanizmus
kladiva
Mechanizmus kladiva SDS-MAX má
omnoho delší životnost v kladivu
SDS-PLUS. Nepumpující úderník s
vícebodovým těsněním zabraňuje
pronikání prachu do stroje

Volič režimu 
Jednoduché přepínání levého
chodu při šroubování

Zaoblený kompaktní
design
Pohodlnější rukojeť

L - provedení 2 kg kladiv
• Velmi kompaktní design ideální pro

vrtání nad hlavou a sekání
• Dobré vyvážení stroje poskytuje větší

komfort a lepší kontrolu při
manipulací s kladivem

Rychlovyměnitelné
sklíčidlo
Umožňuje rychlou výměnu
sklíčidla při změně vrtání
SDS-PLUS a klasickým
rotačním vrtáním (D25104K
a D25304K) 

3 pracovní režimy
• vrtání s příklepem
• vrtání / šroubování
• sekání

3 pracovní
režimy
• vrtání s příklepem
• vrtání / šroubování
• sekání

Nejvyšší výkon ve své třídě a úplná
variabilnost – “vše v jednom stroji”
4 kg kladiva DEWALT jsou nejvýkonnější kladiva
SDS-PLUS na trhu ve své třídě a s mechanizmem
kladiva ve stylu SDS-MAX splní toto kladivo každou
úlohu, která se na něj klade. To, co dělá toto kladivo
výjimečným oproti jiným produktům je mimo jeho
výkonu a spolehlivosti i jeho variabilnost použití.
Pomocí rychlovýměnného sklíčidla, sady bitů
(D05405K) a možnosti volby tří pracovních režimů
tyto kladiva lehce splní všechny vrtací a sekací úlohy.
4 kg kladivo DEWALT je “kompletní nářadí”.

Popis
Příkon (W)
Výkon (W)
Otáčky za min. 
Údery za min.
Energie úderu (J)
Energie / sec. (J/sec.)
Hmotnost (KG)
Rozměry délka x výška (mm)
max průměr otvoru (betón)
max průměr otvoru (drevo)
max průměr otvoru (kov)
max průměr otvoru (vŕt. korunka)
Standardní vybavení

Popis
Příkon (W)
Výkon (W)
Otáčky za min. 
Údery za min.
Energie úderu (J)
Energie / sec. (J/sec.)
Hmotnost (KG)
Rozměry délka x výška (mm)
max průměr otvoru (beton)
max průměr otvoru (dřevo)
max průměr otvoru (kov)
max průměr otvoru (vrtací korunka)
Standardní vybavení

Odsávací systém pasuje k
D25303 a D25304

Zabudovaný odsávací systém pro
L- kladivo D25304

D25303K D25304K D25300D D25305K

9.3cc 62gr 4200bpm 15.3cc 94gr 4100bpm

4 KG KLADIVA SDS-PLUS

D25102K D25103K D25104K D25203K D25303K D25304K D25305K
650 680 680 710 710 710 710
370 390 390 410 410 410 410
1-100 1-100 1-100 1-100 0-1100 0-1100 0-1100
0-4200 0-4200 0-4200 0-4200 0-4200 0-4200 0-4200
0-2.8 0-3.0 0-3.0 0-3.1 0-3.1 0-3.1 0-3.1
196 210 210 217 217 217 217
2.55 2.6 2.8 2.75 2.95 3.1 4.6
352 x 200 352 x 200 368 x 200 420 x 200 296 x 225 308 x 225 441 x 291
22 24 24 26 26 26 26 (s D.E.-16)
30 30 30 30 30 30 30
13 13 13 13 13 13 13
65 65 65 80 65 65 65
Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz, 
13 mm rychlosklíčidlo

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz, 13
mm rychlosklíčidlo

Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz, 
13 mm rychlosklíčidlo,
zabudovaný systém
odsávání prachu

D25404K D25405K
900 900
550 550
0-730 0-730
0-4100 0-4100
0-4.8 0-4.8
328 328
4.8 4.8
385 x 230 385 x 230
32 32
40 40
16 16
90 90
Kufr, Boční rukojeť,
Hloubkový doraz,
Rychlovyměnitelný držák
nástrojů

Kufr, Boční rukojeť, Hloubkový
doraz, 13 mm rychlosklíčidlo,
Vrtáky SDS-PLUS, Balík
příslušenství na vrtání



DC212N DC212KA DC213KA

Nízké vibrace – aktivní
regulace vibrací
Jedinečný odpružený systém
odděluje vnitřní mechanismus kladiva od
vnějšího opláštění
výsledkem čehož je extrémně nízká
úroveň vibrací.

1 - 2,1
J

1 - 2,1
J

2 x 2.0Ah
18V NiCD

baterie

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø12 - 20mm

optimum
ø6 - 12mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø12 - 20mm

optimum
ø6 - 12mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø12 - 20mm

optimum
ø6 - 12mm

NOVÁ 18 V A 24 V
AKUMULÁTOROVÁ KLADIVA
NOVÝ ROZMĚR V POHODLÍ  A OVLÁDÁNÍ 
Nový sortiment 18 V a 24 V akumulátorových kladiv nabízí nový rozměr v pohodlné
práci s nářadím a jeho ovládáním. Výjimečně kompaktní a vyvážený design, nízkou
hmotnost spolu s aktivní regulací vibrací a výkonem jako nářadí s kabelem, to všechno
dnes nabízí nejkomfortnější a nejvýkonnější akumulátorové kladivo. 

POROVNÁNÍ PŘEDVÁDĚCÍ DOBY S KONKURENCÍ
Počet děr na jedno nabití

# děr s
hloubkou
80 mm

40
35
30
25
20
15
10
5
0

DW 24V DW 18V 2.4Ah Konkurence A
Konkurence B Konkurence C

8 mm 12 mm

Testované při vrtání do betonu
B35 při použití 2.0 Ah akumulátorů 

DC222KA DC223KA DC224KA

1 - 2,1
J

2 x 2.0Ah
24V NiCD

baterie
1 - 2,1

J

2 x 2.0Ah
24V NiCD

baterie

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø12 - 22mm

optimum
ø6 - 12mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø12 - 22mm

optimum
ø6 - 12mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø4 - 6mm

max.
ø12 - 22MM

optimum
ø6 - 12mm

3 pracovní režimy
• vrtání s příklepem
• vrtání / šroubování
• sekání

NOVÝ BEZDRÁTOVÝ MECHANISMUS KLADIVA

Velmi kompaktní
Velmi kompaktní a lehký mechanismus kladiva byl speciálně
vyvinutý pro nová 18 V a 24 V kladiva a dělá tato aku kladiva
nejlehčími a nejkompaktnějšími na trhu.

Vysoká efektivnost
Nízká hmotnost stroje a vylepšený design značně zvyšují dobu
činnosti na jedno nabití díky menšímu zatížení baterie.

Rychlovyměnitelné sklíčidlo
Umožňuje rychlou výměnu při změně z vrtáků SDS-PLUS na
standardní vrtáky (DC224KA a DC224KB)

Volič režimu 
Jednoduché přepínání levého
chodu při šroubování

1 - 2,1
J

2 x 2.0Ah
18V NiCD

baterie
1 - 2,1

J

2 x 2.0Ah
24V NiCD

baterie

Popis
Držák nástrojů
Otáčky za minutu
Úderů za minutu
Energie úderu (J)
Hmotnost
Regulace otáček
Elektronika
Rychlovýměnné sklíčidlo
Antivibrační systém
Sekání
Akumulátor
Počet akumulátorů
Nabíječka
Vibrace ve 3 osách
Vibrace v 1 ose
Standardní výbava * K dispozici s 3.0 Ah NiMH

baterií jako B-verze

* K dispozici s 3.0 Ah NiMH
baterií jako B-verze

* K dispozici s 3.0 Ah NiMH
baterií jako B-verze

* K dispozici s 3.0 Ah
NiMH baterií jako 
B-verze

Extrémně nízké
vibrace 18V/24V

V jedné ose 5m/s2
Ve třech osách 8 m/s2

Výborná vyváženost
Akumulátor je umístěný v zadní části a proto je kladivo výborně
vyvážené zejména při použití v horizontální poloze a poloze nad hlavou.

Rychlá výměna
Jedinečný uzavírací systém umožňuje rychlou a jednoduchou
výměnu akumulátoru.

DC212N DC212KA DC213KA* DC222KA/KB* DC223KA DC224KA/KB*
SDS-PLUS SDS-PLUS SDS-PLUS SDS-PLUS SDS-PLUS SDS-PLUS
0-1100 0-1100 0-1100 0-1100 0-1100 0-1100
0-4200 0-4200 0-4200 0-4200 0-4200 0-4200
2.1J 2.1J 2.1J 2.1J 2.1J 2.1J
3.1KG 3.1KG 3.1KG 3.8KG 3.8KG 4.0KG
ANO ANO ANO ANO ANO ANO
ANO ANO ANO ANO ANO ANO
NE NE NE NE NE ANO
ANO ANO ANO ANO ANO ANO
NE NE ANO NE ANO ANO
NiCD/NiMH NiCD NiCD/NiMH NiCD/NiMH NiCD NiCD/NiMH
0 2 2 2 2 2
1 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod.
8 8 8 8 8 8
5 5 5 5 5 5

kufr kufr kufr kufr kufr



D25500K                      D25600K D25700K D25701K

Pomocí unikátního patentovaného antivibračního
systému 7 a 9 kg kladiva DEWALT jsou schopné
redukovat vibrace na nejnižší úroveň mezi všema
kladivama na trhu. Uživatel tak může bezpečně a
pohodlně používat nástroj delší dobu, čímž se
zvyšuje produktivita práce.
Systém protizávaží: Tato technologie využívá
pružně uložené závaží, které kmitá opačným
směrem jako zdroj vibrací a absorbuje je tak před
tím než se dostanou do rukou obsluhy. Tento
vyvažovací systém snižuje vibrace stroje ve třech
směrech až o 30%. 

(Týká se to pouze modelů D25701 a D25730.)
Odpružená rukojeť: Tato rukojeť byla navrhnutá
tak, aby úplně “oddělila” zadní rukojeť od nářadí
a tím se dosáhlo dalšího snížení vibrací. Tento
systém “plovoucí rukojeti” spočívá ve spojení
horní a dolní časti rukojeti ocelovou tyčí, takže
snížení vibrací je
konstantní bez ohledu
na to, na kterém místě
rukojeť uchopíte.

Převodový stupeň #1
Maximální kontrola

40Nm

Převodový stupeň #2
Maximální kroutící moment

80Nm

1 - 9
J

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø12 - 16mm

max.
ø30 - 40mm

optimum
ø18 - 28mm

1 - 10
J

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø12 - 18mm

max.
ø36 - 45mm

optimum
ø18 - 36mm

1,5 - 13
J

2 - 14
J

3 - 18
J

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø14 - 20mm

max.
ø42 - 48mm

optimum
ø22 - 40mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø14 - 20mm

max.
ø45 - 48mm

optimum
ø22 - 45mm

OPTIMÁLNÍ KAPACITA VRTÁNÍ
min.
ø14 - 26mm

max.
ø48 - 52mm

optimum
ø26 - 48mm

5 – 6 KG KLADIVA SDS-MAX

DEWALT 22.6 479 10825

KONKURENCE A 15.4 397 6114

KONKURENCE B 14.3 332 4748

KONKURENCE C 16 350 5600

DEWALT

KONKURENCE A

KONKURENCE B

KONKURENCE C cm3/kg/min.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 

INDEX VÝKONU & ŽIVOTNOSTI 5 – 6 KG KLADIV

Objem
pístu
(cm3)

Poměr výkonu
a objemu pístu

cm3/kg/min.
kg/min.

DEWALT 31.7 630 19971

KONKURENCE A 27.2 549 14933

KONKURENCE B 24.9 479 11927

KONKURENCE C 24.9 485 12077

DEWALT

KONKURENCE A

KONKURENCE B

KONKURENCE C cm3/kg/min.

0 5000 10000 15000 20000 25000 

INDEX VÝKONU & ŽIVOTNOSTI 7 KG KLADIV

Objem
pístu
(cm3)

Poměr výkonu
a objemu pístu

cm3/kg/min.
kg/min.

Vysoce výkonné nářadí s výborným ovládáním
Firma DEWALT je pyšná na to, že může nabídnout nejkompletnější sortiment kombinovaných kladiv SDS-
MAX. Dlouhá životnost a výborný poměr hmotnosti a výkonu jsou klíčovými znaky 5 – 6 kg kladiv. Kladiva
této řady jsou nejlepší volbou pro ty uživatele, kteří potřebují velké kladivo na vrtání a na menší sekací práce.
Je-li však na práci potřebné kladivo s ještě větším výkonem a dalšími funkcemi navíc, potom si uživatel může
zvolit ze sortimentu 7 – 9 kg kombinovaných kladiv DEWALT. Tyto vysoce výkonná, pohodlná a bezpečná
kladiva mají nejnižší vibraci na trhu a disponují také 2-stupňovou převodovkou, což umožňuje uživateli
vykonat i ty nejtěžší pracovní úlohy.

Otvor na připevnění zadní
rukojeti při vrtání směrem dolu
zaručuje pohodlnou práci v
každé poloze

Otvor na připevnění
zadní rukojeti při vrtání
směrem dolu
Zaručuje pohodlnou 
práci v každé poloze

Velký volič
pracovního režimu
umístěný na horní
části nářadí

Zaoblená převodová
skříňka pro lepší
manipulaci
Zejména při sekacích
pracech

KOMBINOVANÁ KLADIVA SDS MAX

Velká páčka na volbu
pracovního režimu 
Pohodlné ovládání i v
rukavicích

• Nastavení energie úderu
• Indikátor opotřebování uhlíků

Lehké a kompaktní provedení
• Nejlepší výkon a delší životnost

kladiva 
• Nejlepší poměr hmotnosti a

energie úderu

7 – 9 KG KLADIVA SDS-MAX

Dokonalá regulace
kroutícího momentu
Dvě nastavení kroutícího
momentu pro bezpečné
použití jakkéhokoliv vrtáku

Aretace vypínače při
sekání

• Nastavení energie úderu
• Indikátor opotřebování

uhlíků
• Indikátor potřeby údržby

NEJNIŽŠÍ VIBRACE, NEJVYŠŠÍ VÝKON

DOKONALÁ REGULACE KROUTÍCÍHO MOMENTU

POUŽITÍ

Popis
Příkon (W)
Výkon (W)
Otáčky za min. 
Údery za min.
Energie úderu (J)
Energie / sec. (J/sec.)
Tlumení vibrací
Zajišťovací vyp. při sekání
Regulace spojky
Polohy sekáče
Hmotnost (KG)
Rozměry déĺka x výška (mm)
Max průměr otvoru  do betonu:
- vrták
- přírazový vrták
- vrtací korunka 90
Standardní vybavení

90% všech
aplikací

D25730K

Extrémně nízké
vibrace 7 KG

V jedné ose (EN50144) 5.4 m/s2

Ve třech osách (EN60745) 9.9 m/s2

Extrémně nízké
vibrace 9 KG

V jedné ose (EN50144) 5.7 m/s2

V třech osách (EN60745) 11.4 m/s2

22.6cc 180gr 2260bpm 31.7cc 250gr 2520bpm

Dokonalá regulace kroutícího momentu nabízí uživateli dvě samostatné úrovně
bezpečnostní spojky. Nastavení kroutícího momentu umožňuje práci s nářadím
při velmi nízkém kroutícím momentu, což zvyšuje bezpečnost při vrtání s
vrtákama. Vysoký kroutící moment je zase vhodný pro těžší práce jako je např.
vrtání s vrtacíma korunkama anebo s vrtákama s velkým průměrem.

Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a
tkanina

Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a
tkanina

Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a
tkanina

Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a
tkanina

Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a
tkanina

D25500K D25600K D25700K D25701K D25730K
1050 1150 1250 1300 1500
590 690 840 840 980
137-275 140-280 132-265 137-275 125-250
1306-2612 1330-2660 1225-2450 1260-2520 1150-2300
1-9 1-10 1.5-13 2-14 3-18
392 443 531 588 690
ne ne ano ano + AVC ano + AVC
ne ne ano ano ano
jednoduchá jednoduchá jednoduchá 2-stupňová 2-stupňová
8 8 24 24 24
5.95 6.2 7.8 8.3 9.5
460 x 243 460 x 243 528 x 268 528 x 268 561 x 272

40 45 48 48 52
55 65 80 80 80
90 100 115 125 150K



D25330K D25830K D25840K

3 KG kladivo SDS-PLUS
Nízká hmotnost - vysoký výkon

Uchycení SDS-MAX

1 - 3,1
J

1 - 10
J

2 - 14
J

Uchycení
SDS-MAX

Řešení pro jakoukoliv instalační práci a sekání
DEWALT nabízí možnost výběru ze široké nabídky speciálních instalačních a sekacích kladiv. 
Každé kladivo bylo navrhnuté tak, aby mělo optimální výkon, dlouhou životnost a
poskytovalo pohodlí při všech specifických aplikacích.

Zaoblená
převodová
skříňka pro
lepší manipulaci

• Možnost nastavení energie úderu
• Indikátor opotřebování uhlíků

Předimenzovaný
mechanismus
pneumatického kladiva

Uchycení
SDS-PLUS

5 KG sekací kladivo SDS-MAX
Vysoký výkon a kompaktní design

• Nastavení energie úderu
• Indikátor opotřebování uhlíků
• Indikátor potřeby údržby

• Zajišťovací tlačidlo
• Pozvolný rozběh

7 KG bouací kladivo SDS-MAX
Nejvyšší výkon a pohodlí

INSTALAČNÍ A SEKACÍ KLADIVA
Velký volič pracovního
režimu umístěný v horní
časti nářadí
24 pozící sekání

Odpružená rukojeť: Tato rukojeť byla navrhnuta tak, aby úplně
“oddělila” zadní rukojeť od nářadí a tím se dosáhlo dalšího
snížení vibrací. Systém “plavající rukojeti” spočívá ve spojení
horní a dolní časti rukojeti dvěma ocelovými tyčemi, takže
snížení vibrací je konstantní bez ohledu na to, na kterém místě
rukojeť uchopíte. (všechna 7 kg a 9 kg kladiva)

Popis
Příkon (W)

Výkon (W)

Údery za min.

Energie úderu (J)

Energie / sec. (J/sec.)

Tlumení vibrací

Zajišťovací vyp. při sekání

Polohy sekáče

Uchycení nástroje

Hmotnost (KG)

Rozměry délka x výška (mm)

Standardní vybavení

Extrémně nízké vibrace 
V jedné ose (EN50144) 6.9 m/s2

Ve třech osách (EN60745) 12.1 m/s2

• Velmi kompaktní design
• Nejlepší poměr hmotnosti a energie úderu
• Výborné pro odstraňování omítek anebo

obkladů

Kufr, Boční rukojeť Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a tkanina, 
Špičatý sekáč

Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a tkanina, 
Špičatý sekáč

D25330K D25830K D25840K
650 1150 1300

400 690 840

0-4100 1330-2660 1260-2520

1-3.1 1-10 2-14

212 443 588

ne ne ano

ano ano ano

12 8 24

SDS-PLUS SDS-MAX SDS-MAX

2.95 5.6 7.2

296 x 225 460 x 243 528 x 268

NEJNIŽŠÍ VIBRACE,
NEJVYŠŠÍ VÝKON



Kladiva s nejdelší životností a největším pohodlím
10 kg a 12 kg bourací kladiva DEWALT jsou jednoduše nejlepší bourací
kladiva na trhu.
Kromě nového konstrukčního provedení “in-line”, oceněného mezinárodní
cenou za design a unikátním systémem aktivní regulace vibrací, nabízí tato
kladiva velký uživatelský komfort. V kombinaci s nejlepším výkonem a
vysokou životností má sortiment bouracích kladiv DEWALT největší
produktivitu i při nejtěžších nasazeních.

Jedinečný
rychloupínací
mechanismus
umožňuje nastavení
sekáče do 12 poloh

• Zajišťovací tlačidlo
• Pozvolný rozběhRegulace otáček a energie úderu

Uchycení
SDS-MAX
pro 10 KG
kladiva

Systém protizávaží: Tato nová
technologie snižuje vibrace stroje
až o 30%. Na vyrovnání velké
nárazové energie, kterou nářadí
vytváří, využívá pevný odpružený
blok.

Nižší vibrace,
větší produktivita

Extrémně nízké
vibrace 10 KG

V jedné ose 12.1 m/s2

Ve třech osách 13.9 m/s2

Extrémně nízké
vibrace 12 KG

V jedné ose 12 m/s2

Ve třech osách 13.5 m/s2

D25900K D25940K

1 - 25
J

30,6
J

SORTIMENT BOURACÍCH
KLADIV

Pogumovaná boční
rukojeť nastavitelná
o 360°

DEWALT 50.2 775 38905

KONKURENCE A 48.7 667 32483

KONKURENCE B 49.9 748 37325

KONKURENCE C 50.2 722 36244

DEWALT

KONKURENCE A

KONKURENCE B

KONKURENCE C cm3/kg/min.

 28000 30000 32000 34000 36000 38000 40000 

INDEX VÝKONU & ŽIVOTNOSTI

Objem
pístu
(cm3)

Poměr výkonu
a objemu pístu

cm3/kg/min.
kg/min.

50.2cc 380gr 2040bpm

Velká pogumovaná
zadní rukojeť zaručuje
pohodlí při práci a
nízké vibrace
Může se uchopit oběma
rukama

Popis
Příkon (W)

Výkon (W)

Údery za min.

Energie úderu (J)

Energie / sec. (J/sec.)

Tlumení vibrací

Zajišťovací vyp. při sekání

Polohy sekáče

Uchycení nástroje

Hmotnost (KG)

Rozměry délka x výška (mm)

Standardní vybavení

D25900K D25940K
1500 1600

750 790

1020-2040 1620

5-25 30.6

850 826

AVC AVC

ano ano

12 12

SDS-MAX 19mm Hex

9.8 12.85

650 x 250 720 x 250
Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a tkanina, 
Špičatý sekáč

Kufr, Boční rukojeť, Mazivo a tkanina, 
Špičatý sekáč



EXTREME 2TM

VRTÁKY SDS-PLUS

SDS-PLUS

SDS-MAX

EXTREMETM VRTÁKY
SDS-MAX

160° design hrotu

Lepší pronikání vrtáku, rychlejší vrtání
a delší životnost

Plně vystužená hlava

Větší životnost

Spirálová drážka

Rychlejší a efektivnější odběr materiálu

Design tzv. “otevřené hlavy”

Rychlý odběr vyvrtaného materiálu

4-drážková spirála s maximálním
sklonem

zvětšuje rychlost vrtání a odvod
vrtaného materiálu

PŘÍSLUŠENSTVÍ KLADIVŮM
Jako doplněk ke světově uznávaným vrtacím, kombinovaným a bouracím kladivům nabízí
firma DEWALT kompletní sortiment vrtáků, vrtacích korunek, sekáčů a adaptérů. Tento
sortiment zahrnuje i nové vrtáky EXTREME™ SDS-PLUS a SDS-MAX, které jsou výborné
zejména kvůli své rychlosti a dlouhé životnosti, za což vděčí 4-drážkové spirále s maximálním
sklonem a odvodem materiálu ze všech drážek a speciálnímu designu hlavy.

JÁDROVÉ VRTÁKY (TCT)

SEKÁČE

19mm HEX (jen D25940K )

SEKÁČE SDS-PLUS

Vrtací korunka pro jádrové vrtání

Hlava s větším množstvím řezných hran

Větší životnost a rychlejší vrtání

 SDS-Max
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