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Úvod

Firma Dremel zaznamenala v potřebách svých zákazníků změnu a tak v poslední době
uvedla na trh další výrobky mimo svůj hlavní výrobní segment univerzálního nářadí. Toto
rozšíření zavedlo značku Dremel od výroby sestav univerzálního nářadí až mezi výrobce
multifunkčního nářadí Versatile Tool Systems. Různé systémy mají pro uživatele svou
cenu a jsou jim užitečné; jedná se o inovativní nářadí s širokým spektrem dostupného
příslušenství a nástavců, které umožňují mnohostranné využití a opravdovou flexibilitu.

Mezi sestavy multifunkčního nářadí Versatile Tool Systems patří:
sestava univerzálního nářadí
sestava kompaktního nářadí
sestava stolního nářadí

V této příručce tyto různé sestavy Dremel představíme, abyste si pro každý svůj projekt
dovedli vybrat vhodné nářadí, příslušenství či nástavce a dosáhli tak co nejlepších
výsledků.

Množství projektů, které můžete pomocí sestav multifunkčního nářadí Dremel Versatile
Tool Systems realizovat, je v podstatě neomezené.
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Katalog prací

V této části katalogu jsou formou inspiračních projektů uvedeny náměty, k čemu můžete
sestavy multifunkčního nářadí Dremel (Versatile Tool Systems) použít. Společnou
charakteristikou všech uvedených projektů je, že jsou inspirující, zábavné a vyžadují cit
pro detail. Jsou to však jen ukázky; prakticky nekonečné možnosti nářadí Dremel objevíte
až sami, když jej budete používat.

1. Bytové doplňky

2. Umění a dekorace

3. Sezónní nápady

4. Kutilství/Renovace
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Bytové doplňky

Balkonová sedačka

Stylový jídelní stůl

Dřevěná miska s obrubou s filigránským vzorem

Stylová polička na knihy

Pro další detaily & informace krok za krokem a další projekty navštivte www.dremel.com
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Umění a dekorace

Osobitý náhrdelník

Svatební dar: Sklenice na šampaňské

Skládačka „Přátelský had“

Vyrobte si vlastního papírového draka

Pro další detaily & informace krok za krokem a další projekty navštivte www.dremel.com
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Sezónní nápady

Velikonoční váza

Masky na Halloween

Vločky na skle

Adventní kalendář

Pro další detaily & informace krok za krokem a další projekty navštivte www.dremel.com
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Kutilství/Renovace

Vsazování světel do zahradních ramp

Výroba stylové závěsné poličky na víno

Instalace ventilátoru do podlahy

Oprava škrábanců na krytu bočního zrcátka

Pro další detaily & informace krok za krokem a další projekty navštivte www.dremel.com
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Sestava univerzálního nářadí

Dremel je vynálezcem nejznámější sestavy univerzálního nářadí na světě, kterou můžete
používat pro mnoho interiérových i exteriérových aplikací. Ať jste zkušený řemeslník nebo
začátečník, tento systém je perfektní pro každého, kdo hledá přesnost s možností
širokého uplatnění. Např. gravírování, vyřezávání, frézování, řezání, broušení, leštění a
řada dalšího. Sestava univerzálního nářadí Dremel zahrnuje nástroje, příslušenství
(včetně rychloupínání EZ SpeedClic) a nástavce.

Se síťovým kabelem

DREMEL® 200 Series DREMEL® 200 Series  (200-5)

DREMEL® 3000 DREMEL® 3000 (3000-15)
DREMEL® 3000 (3000-1/25)

DREMEL® 4000 DREMEL® 4000 (4000-1/45)
DREMEL® 4000 (4000-4/65)
DREMEL® 4000 Platinum
Edition (4000-6/128)

DREMEL® 4200

Nové

Dremel® 4200 (4200-4/75)

Nepotřebuje síťový kabel

DREMEL® 7700 DREMEL® 7700 (7700-30)

DREMEL® 8100 DREMEL® 8100 (8100-1/15)
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Sestava univerzálního nářadí

DREMEL® 8200 DREMEL® 8200 (8200-1/35)
DREMEL® 8200 (8200-2/45)
DREMEL® 8200 Platinum
Edition  (8200-5/65)
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DREMEL® 200 Series

Technické specifikace

Hmotnost 0,55 kg
Volnoběžné otáčky 15.000 - 35.000 ot/

min
Napětí 230 V
Jmenovitý příkon 125 W

Řada Dremel 200 je ideální nářadí pro
začátek s firmou Dremel. Snadno
a pohodlně se používá a nabízí ověřenou
kvalitu a spolehlivost Dremel za přijatelnou
cenu. Nářadí je kompatibilní s každým
příslušenstvím a nástavci, a se standardně
přiloženým příslušenstvím na obrušování,
broušení a řezání kovů může uživatel hned
začít pracovat s nářadím Dremel.

Hlavní přednosti

❶ Výkonný 125W motor
umožňuje pohodlně pracovat s veškerým
příslušenstvím a nástavci Dremel.

❷ Závěsný třmen
aby se nářadí dalo zavěsit na stojanový držák.

❸ 2rychlostní převod (15 000 a 35 000 ot/
min)
z něj dělá ideální univerzální nářadí pro
začátečníky, aby zvládli většinu kutilských
prací a své koníčky.
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DREMEL® 200 Series  (200-5)

Pro toto nářadí jsou dostupné tato
provedení:

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0130200JC EAN: 8710364049691

Dremel 200 Series
5 kusů velice kvalitního příslušenství Dremel
v samostatném pouzdru
Návod k obsluze

Příslušenství v rozsahu dodávky

Broušení / ostření

932

Řezání

426(2)

Obrušování

407

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

402
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DREMEL® 3000

Technické specifikace

Hmotnost 0,55 kg
Volnoběžné otáčky 10.000 - 33.000 ot/

min
Napětí 230 V
Jmenovitý příkon 130 W

Dremel 3000 je dokonalým všestranným
univerzálním nářadím s novým inovativním
čelním krytem EZ Twist. Díky této
vlastnosti není nutné nářadí k utahování a
uvolňování upínacího pouzdra při výměně
příslušenství, mechanismus nářadí je
integrovaný do čelního krytu nářadí.
Nářadí nabízí uživateli pohodlnou rukojeť s
lehkým krytem. Dremel 3000 je ideálním
nářadím pro uživatele, kteří rádi dělají
detailní práce, jako je řezání, broušení,
gravírování atd., ať již příležitostně nebo
pravidelně. V nářadí Dremel 3000 nabízí
společnost Dremel vysokou kvalitu za
příznivou cenu.

Hlavní přednosti

❶ Proměnné otáčky 10 000 až 33 000 ot/min
více pohodlí a lepší ovládání během
manipulace.

❷ Zámek upínacího pouzdra
pomáhá při výměně příslušenství.

❸ Inovativní čelní kryt EZ Twist
k výměně příslušenství není nutné nářadí.

❹ Integrovaný závěsný háček
k zavěšení nářadí na univerzální stojan nebo v
blízkosti pracoviště.

❺ Výměnné kartáče.
❻ Motor 130 W

pro optimální výkon.
❼ Pogumovaná rukojeť

k omezení vibrací a lepší manipulaci.
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DREMEL® 3000 (3000-15)

Tato sada obsahuje univerzální nářadí
Dremel 3000 a 15 kusů originálního
příslušenství Dremel, vše zabaleno v
praktické tašce. Toto provedení je základní
sadou nabízející nářadí Dremel 3000 s
vybraným příslušenstvím.

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0133000JC EAN: 8710364060870

Dremel 3000
15 kusů velice kvalitního příslušenství Dremel
v samostatném pouzdru
Návod k obsluze
Textilní taška

Příslušenství v rozsahu dodávky

Broušení / ostření

932

Čištění / leštění

414(2) 403

Řezání

540(4)

Obrušování

408 407 432(2)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

401 402 150
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DREMEL® 3000 (3000-1/25)

Tato sada obsahuje univerzální nářadí
Dremel 3000, vysoce kvalitní ohebnou
hřídel Dremel a 25 kusů originálního
příslušenství Dremel včetně rychloupínání
EZ SpeedClic. Vše je zabaleno ve
praktickém kufru. Tato hodnotná souprava
nabízí velmi dobrý poměr hodnoty a ceny a
je určena pro náročnější uživatele.

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0133000JF EAN: 8710364060900

Dremel 3000
25 ks vysoce kvalitního příslušenství Dremel
(včetně příslušenství EZ SpeedClic)
Vysoce kvalitní ohebná hřídel
Návod k obsluze
Prostorný a pevný kufr

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezbářství / rytí /
frézování

191

Broušení / ostření

952 85602

Čištění / leštění

414(2) 429(2) 421

Řezání

SC456
(2)

540(5)

Obrušování

407 408(2) 432(3)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

402 150 SC402 401
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DREMEL® 4000

Technické specifikace

Hmotnost 0,66 kg
Volnoběžné otáčky 5.000 - 35.000 ot/min
Napětí 230 V
Jmenovitý příkon 175 W

Výkonné a přesné univerzální nářadí
Dremel 4000 vykazuje po všech stránkách
maximální výkonnost. Díky své
elektronické zpětné vazbě, když se odpor
materiálu zvýší, nářadí vyvine vždy
maximální sílu. Ta vám umožňuje, spolu s
pogumovanou rukojetí a přesným
nastavením otáček, perfektně kontrolovat
jakoukoliv situaci. Díky inovačnímu
upínacímu pouzdru EZ Twist není nutné
nářadí k utahování a uvolňování upínacího
pouzdra při výměně příslušenství,
mechanismus nářadí je integrovaný do
čelního krytu nářadí. Blokovací funkce
upínky vás chrání před náhodným
zablokováním výstupní hřídele nářadí. Toto
nářadí je absolutní nezbytností pro ty
nejnáročnější řemeslníky. Dremel 4000:
Maximální výkonnost po všech stránkách.

Hlavní přednosti

❶ Silný motor 175 W, pro vysoký výkon
❷ Všechny úchopové plochy s měkkou

rukojetí pro lepší manipulaci
❸ Plná elektronická regulace otáček (5

000 – 35 000 ot/min) pro maximální
přesnost

❹ Elektronická zpětná vazba, pro zvýšení
krouticího momentu a výkonu

❺ Samostatný hlavní spínač s integrovanou
funkcí blokace kleštiny
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DREMEL® 4000 (4000-1/45)

Tato sada zahrnuje vysoce výkonné
univerzální nářadí 4000 s inovativními
vlastnostmi, jako je upínací pouzdro EZ
Twist, elektronická zpětná vazba
a blokovací funkce upínky, s rozsahem
otáček 5 000 až 35 000 ot/min. Souprava
navíc zahrnuje ohebnou hřídel, která je
ideálním nástavcem pro přesnou, jemnou
práci na těžko přístupných místech. Vedle
ohebné hřídele zahrnuje souprava 45
originálních dílů příslušenství Dremel,
včetně rychloupínání EZ SpeedClic.

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0134000JC EAN: 8710364048182

Dremel 4000
45 ks vysoce kvalitního příslušenství Dremel
(včetně základní soupravy rychloupínání EZ
SpeedClic)
Vysoce kvalitní ohebná hřídel
Návod k obsluze
Textilní taška

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezbářství / rytí /
frézování

191

Broušení / ostření

932 85422

Čištění / leštění

422(2) 414(3) 403 421 425

Řezání

SC456
(2)

Obrušování

408(2) 432(3) 511 413(10) 407 411(11)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

150 SC402 401 402
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DREMEL® 4000 (4000-4/65)

Tato sada Dremel zahrnuje výkonné
univerzální nářadí model 4000 s novým
upínacím pouzdrem EZ Twist. To znamená,
že k výměně není nutný klíč ani šroubovák.
Dodává se v praktickém přenosném
pouzdru, které obsahuje ohebnou hřídel,
přímořezný a vykružovací nástavec, opěrný
nástavec pro jemnou práci a vodicí
nástavec. Součástí je dalších 65 kusů
originálního příslušenství Dremel.

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0134000JF EAN: 8710364048212

Dremel 4000
65 ks vysoce kvalitního příslušenství Dremel
v pouzdru minipříslušenství (včetně základní
soupravy rychloupínání EZ SpeedClic)
Vysoce kvalitní ohebná hřídel
Tužkové uchopení s čelním krytem
Přímořezný a vykružovací nástavec
Vodicí nástavec
Opěrný nástavec
Návod k obsluze
Prostorný a pevný kufr

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezbářství / rytí /
frézování

191 107

Broušení / ostření

85422 541 932

Čištění / leštění

414(3) 421 404 429(3)

Řezání

561 SC456
(2)

420(20) 560

Obrušování

413(7) 411(7) 432(4) 407 408(3) 511(2)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

402 401 SC402 150
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DREMEL® 4000 Platinum Edition
(4000-6/128)

Dremel 4000 Platinum Edition je ideální
sada univerzálního nářadí Dremel. Kromě
špičkového nářadí Dremel 4000 s upínacím
pouzdrem EZ Twist obdržíte 6 užitečných
nástavců a 128 originálních příslušenství
Dremel, vše zabaleno ve vysoce kvalitním
hliníkovém pouzdru na nářadí. Tato
vynikající souprava uspokojí i ty
nejnáročnější řemeslníky.

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0134000KE EAN: 8710364057948

Dremel 4000
128 kusů velice kvalitního příslušenství Dremel
v samostatném pouzdru
Opěrný nástavec (577)
Přímořezný a vykružovací nástavec (678)
Úhlová hlava (575)
Nástavec vodítka řezačky (565)
Vodicí nástavec (576)
Ohebná hřídel (225)
Návod k obsluze
Hliníkové úložné pouzdro

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezbářství / rytí /
frézování

191

Broušení / ostření

932 541(5) 997 85602 84922

Čištění / leštění

421 429(4) 414(8) 404

Řezání

420(20) SC476
(2)

SC456
(3)

562 561

Obrušování

407 408(9) 432(10) 430 431(9) 438(10) 413(16) 411(16)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

402 401 150 SC402 480
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DREMEL® 4200

Nové

Technické specifikace

Hmotnost 0,66 kg
Volnoběžné otáčky 5.000 - 33.000 ot/min
Napětí 230 V
Jmenovitý příkon 175 W

Výkonné nářadí Dremel 4200 je prvním
univerzálním nářadím s integrovaným
mechanizmem pro rychlou výměnu
příslušenství: EZ Change. Tento inovativní
prvek zajišťuje výměnu příslušenství bez
použití dalších nástrojů během několika
sekund. Díky výkonnému motoru
a elektronické zpětné vazbě, když se
odpor materiálu zvýší, nářadí vždy vyvine
maximální sílu. Ta vám umožňuje, spolu
s pogumovanou rukojetí a přesným
nastavením otáček, perfektně si poradit
v jakékoli situaci. Dremel 4200: špičková
technologie a maximální výkon.

Hlavní přednosti

❶ Upínací pouzdro EZ
První rychloupínací systém pro upínání
příslušenství na světě určený pro univerzální
nářadí

❷ Motor s vysokým výkonem 175 W
❸ Všechny úchopové plochy s měkkou

rukojetí pro vynikající manipulaci
❹ Plná elektronická regulace otáček (5

000 – 33 000 ot/min) pro maximální
přesnost

❺ Elektronická zpětná vazba, pro zvýšení
krouticího momentu a výkonu

❻ Samostatný vypínač pro snadnou
manipulaci

❼ Není kompatibilní s příslušenstvím 628
(sada vrtáků) a 4486 (univerzální
sklíčidlo).
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Dremel® 4200 (4200-4/75)

Nové

Tato souprava obsahuje špičkové nářadí
Dremel 4200 s upínacím pouzdrem
EZ Change, prvním rychloupínacím
systémem pro univerzální nářadí na světě.
Navíc tato souprava obsahuje 4 nástavce:
vodicí lištu, přímořezný a vykružovací
nástavec, vodicí nástavec a komfortní
bezpečnostní kryt. Kromě těchto nástavců
obsahuje též 75 ks originálního
příslušenství Dremel. Dremel 4200: inovace
a maximální výkon.

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0134200JC EAN: 8710364068296

Dremel 4200
75 kusů velice kvalitního příslušenství Dremel
v samostatném pouzdru
Nástavec vodící lišty
Přímořezný a vykružovací nástavec
Přídavný vodicí nástavec
Komfortní bezpečnostní kryt

Prostorný a pevný kufr

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezbářství / rytí /
frézování

191

Broušení / ostření

85602 997 952

Čištění / leštění

421 414(6) 429(6) 403

Řezání

540(7) SC456
(5)

561

Obrušování

408(11) 407 413(8) 411(8) 432(12)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

150 402 401 SC402
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DREMEL® 7700

Technické specifikace

Napětí akumulátoru 7,2 V
Hmotnost 0,280 kg
Volnoběžné otáčky 10.000 - 20.000 ot/

min
Kapacita akumulátoru 0,7 Ah
Technologie
akumulátoru

NiCd

AKUMULÁTOROVÉ nářadí Dremel 7,2
V s výhodou možnosti pracovat kdekoliv
můžete stejně dobře používat uvnitř
i venku.Toto nářadí má ideální funkční
vlastnosti pro drobnou řemeslnou i
kutilskou práci. Spolu s pohodlným
zacházením a snadným používáním je
nářadí znamenité v tom, že je vždy
připravené k vyřezávání, broušení,
obrušování, řezání a jinému použití
v jakémkoliv materiálu.

Hlavní přednosti

❶ Nikl-kadmiové akumulátory 7,2 V
pro použití s veškerým příslušenstvím Dremel,
uvnitř i venku.

❷ Dvourychlostní (10 000 a 20 000 ot/min)
na rychlé kutilské práce a koníčky.

❸ Kompaktní a lehká konstrukce
díky ní se nářadí snadno a pohodlně používá.

❹ Vyměnitelný akumulátor
pro snadné dobíjení.
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DREMEL® 7700 (7700-30)

Pro toto nářadí jsou dostupné tato
provedení:

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0137700JC EAN: 8710364032501

Dremel 7700
30 kusů velice kvalitního příslušenství Dremel
v samostatném pouzdru
Nabíječka
Návod k obsluze
Měkká brašna

Příslušenství v rozsahu dodávky

Broušení / ostření

952 85602

Čištění / leštění

414 429 421

Řezání

420(20)

Obrušování

431(2) 430 438(3)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

402 401
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DREMEL® 8100

Technické specifikace

Napětí akumulátoru 7,2 V
Hmotnost 0,413 kg
Volnoběžné otáčky 5.000 - 30.000 ot/min
Doba nabíjení 1 h
Kapacita akumulátoru 1,3 Ah
Technologie
akumulátoru

Lithium-Ion / ECP

Dremel 8100 je dokonalým všestranným
univerzálním akumulátorovým nářadím Li-
ion s novým inovativním čelním krytem EZ
Twist. S tímto novým vylepšením
nepotřebujete nářadí na utahování
a povolování upínacího pouzdra. Výkonné
7,2 V nářadí Dremel 8100 s lithium-
iontovým akumulátorem, který je plně
nabitý už za 1 hodinu. Dremel 8100 je
ideální nářadí pro uživatele, kteří rádi
provádějí přesné úkoly uvnitř i venku, jako
např. řezání a rytí. Dremel 8100,
nejpohodlnější a snadno ovladatelné
akumulátorové univerzální nářadí.

Hlavní přednosti

❶ Proměnné otáčky
5 000
30 000 ot/min
zajišťují univerzální použití

❷ Inovativní čelní kryt EZ Twist
k výměně příslušenství není nutné nářadí

❸ Žádné nepříjemné vysmekávání
nářadí se po zablokování nezastaví

❹ Kompaktní a výkonný 7,2 V motor pro
optimální výkon

❺ Rychlé nabíjení 1hodinovou nabíječkou
❻ Pogumovaná rukojeť pro odtlumení

vibrací a lepší uchopení
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DREMEL® 8100 (8100-1/15)

Sada nářadí Dremel 8100 obsahuje
1hodinovou nabíječku lithium-iontových
akumulátorů, opěrný nástavec Dremel a 15
kusů originálního příslušenství Dremel.
Všechny tyto položky jsou zabaleny
v praktické textilní tašce.

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0138100JC EAN: 8710364065721

Dremel 8100
15 kusů velice kvalitního příslušenství Dremel
v samostatném pouzdru
Opěrný nástavec (577)
1hodinová nabíječka akumulátorů
Návod k obsluze
Textilní taška

Příslušenství v rozsahu dodávky

Broušení / ostření

932

Čištění / leštění

414(2) 403

Řezání

540(4)

Obrušování

408 407 432(2)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

401 402 150
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DREMEL® 8200

Technické specifikace

Hmotnost 0,600 kg
Volnoběžné otáčky 5.000 - 30.000 ot/min
Napětí akumulátoru 10,8 V
Doba nabíjení 1 h
Technologie
akumulátoru

Lithium-Ion / ECP

Kapacita akumulátoru 1,5 Ah

Dremel 8200 představuje nejvýkonnější
akumulátorové univerzální nářadí pro
všechny náročnější kutily. Zvláště pro
práce s maximálními nároky na výkon, jako
je řezání a broušení všech druhů materiálu
uvnitř i venku. Díky inovačnímu upínacímu
pouzdru EZ Twist není nutné nářadí k
utahování a uvolňování upínacího pouzdra
při výměně příslušenství, mechanismus
nářadí je integrovaný do čelního krytu
nářadí. Nářadí 8200 má lithium-iontový
akumulátor s napětím 10,8 V a technologií
ECP a rychlou, 1hodinovou nabíječku. Ve
spojení s kompaktním a vysoce účinným
elektrickým motorem se můžete pustit do
jakýchkoli projektů s větším klidem a vyšší
efektivitou, díky níž se rychlost řezání až
zdvojnásobí! Dremel 8200 zvládne vše
lépe. Bez napájecího kabelu.

Hlavní přednosti

❶ Monitorování stavu nabití akumulátoru 3
kontrolkami LED.

❷ Samostatný hlavní spínač s funkcí blokace
kleštiny, který zabraňuje náhodné aktivaci
blokace kleštiny.

❸ Posuvný přepínač rychlostí pro plnou
regulaci otáček do 30 000 ot/min.

❹ Pogumovaná rukojeť pro bezpečné
a pohodlné držení při práci.

❺ Kompaktní a výkonný 10,8V lithium-
iontový akumulátor s dobou nabíjení 1
hodina.

❻ Vysoce výkonný 36mm elektrický motor
pro vaše veškeré náročné řezací a další
práce.

❼ Brzda motoru zajistí okamžité zastavení
otáčení nasazeného příslušenství.
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DREMEL® 8200 (8200-1/35)

Tato souprava obsahuje vysoce výkonné
akumulátorové univerzální nářadí 8200 Li-
ion s upínacím pouzdrem EZ Twist, s funkcí
zamykání upínacího pouzdra, s brzdou
motoru a s rozsahem otáček od 5 000 do
30 000 ot/min. Souprava obsahuje opěrný
nástavec pro optimální ovládání nářadí.
Vedle tohoto nástavce zahrnuje souprava
1hodinovou nabíječku akumulátorů a 35
originálních dílů příslušenství Dremel,
včetně rychloupínání EZ SpeedClic.

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0138200JC EAN: 8710364051755

Dremel 8200
35 kusů velice kvalitního příslušenství Dremel
v samostatném pouzdru
Opěrný nástavec
1hodinová nabíječka akumulátorů
Návod k obsluze
Textilní taška

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezbářství / rytí /
frézování

191

Broušení / ostření

541(2) 83322 932

Čištění / leštění

404 429(2) 414(2) 421

Řezání

SC456
(2)

540(3)

Obrušování

432(2) 408(3) 413(5) 411(5) 407

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

402 401 SC402
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DREMEL® 8200 (8200-2/45)

Tato souprava Dremel je prvotřídní
nabídkou v celém sortimentu univerzálních
akumulátorových nářadí. Vysoce výkonné
univerzální akumulátorové nářadí 8200
s lithium-iontovým akumulátorem
a upínacím pouzdrem EZ Twist se dodává
v praktickém přenosném kufru, který
obsahuje i 1hodinovou nabíječku
akumulátorů, vodicí nástavec umožňující
vám perfektní broušení a obrušování v úhlu
90° a  45°, přímořezný a vykružovací
nástavec a 45 ks originálního příslušenství
Dremel, včetně rychloupínání EZ
SpeedClic. Tato vynikající souprava
uspokojí i ty nejnáročnější řemeslníky.

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0138200JF EAN: 8710364051786

Dremel 8200
45 kusů velice kvalitního příslušenství Dremel
v samostatném pouzdru
Přídavný vodicí nástavec
Přímořezný a vykružovací nástavec
1hodinová nabíječka akumulátorů
Návod k obsluze

Prostorný a pevný kufr

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezbářství / rytí /
frézování

191

Broušení / ostření

952 85602

Čištění / leštění

421 414(2) 429(2) 403

Řezání

561(2) SC456
(5)

540(5)

Obrušování

413(4) 438(3) 431(2) 430 432(3) 408(2) 407 411(4)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

SC402 402 401 150
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DREMEL® 8200 Platinum Edition
(8200-5/65)

Nové

Dremel 8200 Platinum Edition je ideální
sada akumulátorového univerzálního nářadí
Dremel. Kromě špičkového nářadí Dremel
8200 s lithium-iontovým akumulátorem
10,8 V dostanete druhý akumulátor,
5 užitečných nástavců a 65 originálních
příslušenství Dremel, vše zabaleno ve
vysoce kvalitním hliníkovém pouzdru na
nářadí.

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0138200KN EAN: 8710364066254

Dremel 8200
65 kusů velice kvalitního příslušenství Dremel
v samostatném pouzdru
2x 10,8 V akumulátor (875)
Opěrný nástavec (577)
Přímořezný a vykružovací nástavec (678)
Univerzální nástavec vodítka řezačky (565)
Vodicí nástavec (576)

Komfortní bezpečnostní kryt (550)
Návod k obsluze

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezbářství / rytí /
frézování

107 191

Broušení / ostření

83142 932 541

Čištění / leštění

414(3) 429(3) 404 421

Řezání

420(20) SC456
(2)

560 561

Obrušování

407 408(3) 432(4) 411(7) 413(7) 511S(2)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

401 402 SC402 150
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Příslušenství k univerzálnímu nářadí

Dremel vyvinul pro univerzální nářadí řadu příslušenství tak, aby vyhovělo všem vašim
potřebám, včetně rychloupínání EZ SpeedClic pro rychlou a snadnou výměnu
jednotlivých kusů příslušenství bez použití dalších nástrojů. Aby vám usnadnil výběr toho
správného příslušenství, zavedl Dremel systém barevného kódování: každá barva
představuje kategorii aplikací. Nezáleží na tom, s jakým materiálem chcete pracovat –
Dremel má pro vás řešení.

DREMEL® EZ SpeedClic Dremel představuje EZ SpeedClic – novinku,
která umožňuje rychlou a snadnou výměnu
řezných kotoučů. Díky patentovanému
upínacímu trnu a profilovanému kotouči
vyměníte nyní příslušenství rychle a bez
použití dalšího nářadí třemi jednoduchými
pohyby - zatáhnout, zacvaknout, otočit.

Řezbářství / rytí /
frézování

Dremel nabízí velmi kvalitní příslušenství pro
řezání, rytí a frézování pro mnoho různých
aplikací. Jeho ostrost a trvanlivost zajišťují
dlouhou životnost.

Broušení / ostření Příslušenství spadající do této kategorie se
hodí k odjehlování, hlazení, broušení
a čištění mnoha různých materiálů
v libovolných aplikacích.

Čištění / leštění Čisticí a lešticí příslušenství Dremel zahrnuje
kartáče, plsti a pryže pro povrchovou úpravu
oceli, hliníku, mosazi, stříbra, zlata a plastu.

Řezání Dremel dodává dva typy příslušenství pro
řezání pro libovolné aplikace, dělicí kotouče
a řezací bity. Dělicí kotouče řežou kov, dřevo
a plast podle jejich hran. Řezací bity se
používají s přídavnými nástroji Dremel a
řežou v libovolném směru.

Obrušování Příslušenství Dremel pro obrušování
zahrnuje brusné válečky, pásy, lamelové
stopkové brusné kotouče a brusné lešticí
kotouče sloužící k odstraňování a
vyhlazování materiálu.
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Příslušenství k univerzálnímu nářadí

Upínací pouzdra /
upínací trny / další
příslušenství

Do této kategorie patří další příslušenství,
jako vrtací bity, upínací pouzdra, upínací trny
a univerzální sklíčidla.
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DREMEL® EZ SpeedClic

EZ SpeedClic

Dremel představuje EZ SpeedClic – novinku, která umožňuje rychlou a snadnou
výměnu řezných kotoučů. Díky patentovanému upínacímu trnu a profilovanému
kotouči vyměníte nyní příslušenství rychle a bez použití dalšího nářadí třemi
jednoduchými pohyby - zatáhnout, zacvaknout, otočit.

Přehled úplného příslušenství k rychloupínání EZ SpeedClic:

SC541 423S SC406/SC456/SC456B SC409

SC476 SC544 SC545 471S

472S 473S 511S 512S

SC407 SC411 SC413
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Řezbářství / rytí / frézování

1. Vysokorychlostní frézy

114 115 117 118 125 134 144 192 193 194 196 199

Vysokorychlostní frézy lze používat k obrážení, tvarování, zahlubování,
drážkování, rýhování, řezání vnitřních závitů do měkkých kovů, plastu a dřeva.

Plastic Plexi

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

114 2 7,8 3,2 26150114JA 8710364044702
115 2 7,8 3,2 26150115JA 8710364044641
117 2 6,4 3,2 26150117JA 8710364044672
118 2 3,2 3,2 26150118JA 8710364044689
125 2 6,4 3,2 26150125JA 8710364044696
134 2 7,2 3,2 26150134JA 8710364044719
144 2 7,8 3,2 26150144JA 8710364044726
192 2 4,8 3,2 26150192JA 8710364044733
193 2 2,0 3,2 26150193JA 8710364044740
194 2 3,2 3,2 26150194JA 8710364044658
196 2 5,6 3,2 26150196JA 8710364044665
199 2 9,5 3,2 26150199JA 8710364044757

2. Gravírovací frézy

105 106 107 108 110 111 113

Kvalitní nářadí pro jemné gravírování, rytí, řezbářství, frézování ve dřevě,
laminátu, plastu a měkkých kovech.

Plastic Plexi

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

105 3 0,8 3,2 26150105JA 8710364044764
106 3 1,6 3,2 26150106JA 8710364044771
107 3 2,4 3,2 26150107JA 8710364044788
108 3 0,8 3,2 26150108JA 8710364044795
110 3 1,9 3,2 26150110JA 8710364044801
111 3 0,8 3,2 26150111JA 8710364044818
113 3 1,6 3,2 26150113JA 8710364044825
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Řezbářství / rytí / frézování

3. Diamantové kotoučové hroty

7103 7105 7122 7134 7144

Na jemnou práci, řezání, gravírování, rytí, řezbářství a malé opravy. Používají se
na dřevo, nefrit, keramiku, sklo, tvrzenou ocel, polodrahokamy a jiné tvrdé
materiály. Hroty jsou pokryty částicemi diamantu.

Cu Ag Plastic

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

7103 2 2,0 3,2 26157103JA 8710364044832
7105 2 4,4 3,2 26157105JA 8710364044849
7122 2 2,4 3,2 26157122JA 8710364044856
7134 2 2,0 3,2 26157134JA 8710364044863
7144 2 2,4 3,2 26157144JA 8710364044870

4. Řezné nástroje z tvrdokovu (karbid wolframu)

9901 9903 9905 9910 9911

Používají se pro obrábění, hlazení a hrubování materiálu. Používají se na kalenou
ocel, nerez ocel, šedou litinu, neželezné kovy, vypálenou keramiku, plasty, tvrdé
dřevo a jiné tvrdé materiály.

Al Plastic

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

9901 1 3,2 3,2 2615990132 8710364008605
9903 1 3,2 3,2 2615990332 8710364008629
9905 1 3,2 3,2 2615990532 8710364008643
9910 1 3,2 3,2 2615991032 8710364008674
9911 1 3,2 3,2 2615991132 8710364008681
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Řezbářství / rytí / frézování

5. Řezné nářadí z tvrdokovu (karbid wolframu) s kompozitními zuby

9931 9934 9936

Rychlořezné ostré zuby pro větší odběr materiálu. Používají se na sklolaminát,
dřevo, plast, epoxid, gumu, lamináty, dřevotřískové desky, měkké kovy,
keramické dlaždice.

Al Plastic

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

9931 1 6,4 3,2 2615993132 8710364008544
9934 1 7,8 3,2 2615993432 8710364008575
9936 1 19,0 3,2 2615993632 8710364008599

6. Frézovací bity (HSS)

612 615 640 650 652 654 655

Na frézování, vykládání a čepování dřeva a jiných měkkých materiálů. Používají
se s nástavcem frézky Dremel 335 nebo se stolem vodorovné obrážečky/frézky
231.

Plastic Plexi

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

612 1 9,5 3,2 2615061232 8710364008254
615 1 9,5 3,2 2615061532 8710364008285
640 1 6,4 3,2 2615064032 8710364008308
650 1 3,2 3,2 2615065032 8710364007417
652 1 4,8 3,2 2615065232 8710364008315
654 1 6,4 3,2 2615065432 8710364008322
655 1 8,0 3,2 26150655JA 8710364023042
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Broušení / ostření

1. DREMEL® EZ SpeedClic brusný kotouč

SC541

Brusný kotouč Dremel SC541 je ideální na broušení a odjehlování různých
kovových materiálů. Díky kotouči o průměru 38 mm zpevněnému skelným
vláknem můžete brousit rychleji a efektivněji. Rychloupínání EZ SpeedClic
umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství, bez použití dalších nástrojů.

Al Cu Ag

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

SC541 2 38,0 3,2 2615S541JA 8710364054879

2. Brusná tělíska z oxidu hliníku

932 952 953 997 8153 8193 8215

Používají se na kovy, odlitky, svarové spoje, nýtky a rez. Ideální na ostření,
odjehlování a obecné broušení většiny materiálů.

Al Cu Ag

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

932 3 9,5 3,2 26150932JA 8710364044887
952 3 9,5 3,2 26150952JA 8710364044894
953 3 6,4 3,2 26150953JA 8710364044900
997 3 3,4 3,2 26150997JA 8710364044924
8153 3 4,8 3,2 26158153JA 8710364044931
8193 2 15,9 3,2 26158193JA 8710364044917
8215 1 25,4 3,2 2615821532 8710364008148
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Broušení / ostření

3. Brusná tělíska z karbidu křemičitého

83322 84922 85422 85602

Navržena tak, aby dobře opracovávala kámen, sklo, keramiku, porcelán a
neželezné kovy.

Cu

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

83322 3 3,2 3,2 26153322JA 8710364044948
84922 3 4,8 3,2 26154922JA 8710364044955
85422 1 19,8 3,2 2615542232 8710364016853
85602 3 10,3 3,2 26155602JA 8710364044979

4. Brusné hroty

516

Používají se na dokončování a lehké odjehlování. Na odstraňování laku a rezu
bez jakéhokoliv odbroušení základového materiálu.

Al Cu Ag

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

516 1 13,0 3,2 2615051632 8710364015238
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Broušení / ostření

5. Brusná tělíska pro ostření řetězové pily

453 454 455 457

Precizní základ pro rychlé, snadné ostření pilových řetězů řetězových pil.
Používejte s nástavcem pro ostření řetězové pily Dremel č.1453.

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

453 3 4,0 3,2 26150453JA 8710364044986
454 3 4,8 3,2 26150454JA 8710364044993
455 3 5,6 3,2 26150455JA 8710364045006
457 3 4,5 3,2 26150457JA 8710364045013
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Čištění / leštění

1. Gumové lešticí hroty

462

Modré hroty pro dokončování a leštění všech železných kovů. Na odstraňování
malých otřepů a stop po broušení a obrušování a na začisťování a definování
drážek. Efektivně leští i mnohé kameny a keramiku.

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

462 3 6,4 3,2 26150462JA 8710364045020

2. Soukenný lešticí kotouč s rychloupínáním DREMEL® EZ SpeedClic

423S

Tento kotouč je ideální na leštění kovu a plastů. Používají se i s upínacím trnem
402. Rychle, snadno, pohodlně, bez použití dalších nástrojů.

Al Cu Ag Plastic Plexi

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

423S 1 25,0 3,2 2615S423JA 8710364037124
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Čištění / leštění

3. Impregnovaný lešticí kotouč

520

Lešticí kotouč na odstraňování drobných nečistot a leštění do zrcadlového lesku.
Používá se na různé povrchy, jako jsou ocel, hliník, mosaz, stříbro, zlato, tvrdý
plast atd. Lešticí kotouč je impregnovaný brusným a chladicím karbido-
křemičitým mazivem, takže nepotřebuje lešticí pastu.

Cu Ag Plastic

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

520 1 13,2 3,2 2615052065 8710364023035

4. Lešticí kotouče

414 421 422 425 429

Ideální na leštění kovů a plastů. S lešticí pastou č. 421 se jimi dosahuje
zrcadlového lesku. Kotouče 414, 422 a 429 používejte s upínacím trnem 401.
Kotouče 423 a 425 používejte s upínacím trnem 402.

Al Cu Ag Plastic Plexi

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

414 6 13,0 3,2 2615041432 8710364007141
421 1 2615042132 8710364008452
422 4 10,0 3,2 26150422JA 8710364045051
425 4 22,5 3,2 26150425JA 8710364045075
429 3 26,0 3,2 26150429JA 8710364045044
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Čištění / leštění

5. Štětinové kartáče

403 404 405

Používají se na lehké odjehlování, čištění, leštění stříbra, klenotů a dalších
drahých kovů. Mohou se používat s lešticí pastou (421).

Al Cu Ag

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

403 1 19,0 3,2 2615040332 8710364007127
403 2 19,0 3,2 26150403JA 8710364070329
404 1 13,0 3,2 2615040432 8710364007134
404 2 13,0 3,2 26150404JA 8710364070336
405 3 3,2 3,2 26150405JA 8710364045082

6. Kartáče z uhlíkové oceli

428 442 443

Univerzální kartáčky na odstraňování rezu, leštění kovových povrchů,
odjehlování a zahlazování přechodů na spojovaných místech, nebo na čištění
elektrických součástek.

Al Cu Ag

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

428 1 19,0 3,2 2615042832 8710364007196
428 2 19,0 3,2 26150428JA 8710364070343
442 1 13,0 3,2 2615044232 8710364007202
442 2 13,0 3,2 26150442JA 8710364070350
443 3 3,2 3,2 26150443JA 8710364045099



47

Čištění / leštění

7. Vysoce výkonný brusný kartáč

538

Vysoký výkon při odjehlování, čištění, odstraňování rezu. Lze jej používat při
vyšších otáčkách než ostatní kartáčky (max. 20 000 ot/min)

Al Cu Ag

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

538 1 26,0 3,2 26150538JA 8710364023066

8. Drátěné kartáče z nerezové oceli

530 531 532

Drátěné kartáčky z nerezové oceli nezpůsobují „následné rezivění“ materiálů
odolných proti korozi, jako jsou cín, hliník a nerezová ocel.

Al Cu Ag

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

530 1 19,0 3,2 2615053032 8710364010561
530 2 19,0 3,2 26150530JA 8710364070367
531 1 13,0 3,2 2615053132 8710364010578
531 2 13,0 3,2 26150531JA 8710364070374
532 3 3,2 3,2 26150532JA 8710364045105
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Čištění / leštění

9. Mosazné kartáče

535 536 537

Mosazné kartáče nejiskří a jsou měkčí než ocel. Nepoškrábou měkké kovy, jako
zlato, měď, mosaz.

Al Cu Ag

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

535 1 19,0 3,2 2615053532 8710364010530
535 2 19,0 3,2 26150535JA 8710364070381
536 1 13,0 3,2 2615053632 8710364010547
536 2 13,0 3,2 26150536JA 8710364070398
537 3 3,2 3,2 26150537JA 8710364045112
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Řezání

1. Základní souprava a řezné kotouče s rychloupínáním DREMEL® EZ SpeedClic

SC406 SC409 SC456 SC456B

Firma Dremel, vynálezce rychloupínacího systému EZ SpeedClic příslušenství
rotačního nářadí, nabízí nyní rozšířenou řadu příslušenství na řezání kovů
s rychloupínáním EZ SpeedClic. Základní souprava SC406 zahrnuje jedinečný
upínací trn EZ SpeedClic a dva sklolaminátem vyztužené kotouče na řezání
v kovu. SC456, SC456B a SC409 jsou doplňkové kotouče na řezání v kovu,
přičemž kotouče SC409 mají tloušťku právě 0,75 mm.

Al Cu Ag

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

SC406 2 38,0 3,2 2615S406JC 8710364042814
SC409 5 38,0 3,2 2615S409JB 8710364042869
SC456 5 38,0 3,2 2615S456JC 8710364042821

SC456B 12 38,0 3,2 2615S456JD 8710364042845

2. Řezné kotouče na řezání v plastu s rychloupínáním DREMEL® EZ SpeedClic, 5dílná sada

SC476

Tyto řezné kotouče jsou speciálně určeny na řezání v jakémkoliv plastu. Rychle,
snadno, pohodlně, bez použití dalších nástrojů.

Plastic Plexi

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

SC476 5 38,0 3,2 2615S476JB 8710364042852
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Řezání

3. Řezné kotouče na řezání ve dřevě s rychloupínáním DREMEL® EZ SpeedClic

SC544

Rychlejší řezání ve dřevě. Tímto řezným kotoučem 544 o průměru 38 mm, na
řezání ve dřevě, s rychloupínáním EZ SpeedClic, můžete řezat v tvrdém
i měkkém dřevě a také v laminátu. Karbidová povrchová úprava zajišťuje velmi
dlouhou trvanlivost tohoto kotouče. Rychle, snadno, pohodlně, bez použití
dalších nástrojů.

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

SC544 1 38,0 3,2 2615S544JB 8710364042876

4. Diamantové řezné kotouče s rychloupínáním DREMEL® EZ SpeedClic

SC545

Jedinečné příslušenství, zvlášť vhodné na řezání tvrdých materiálů. Například
betonu, kamene, porcelánu, keramiky a tvrzeného epoxidu. Diamantový kotouč
má jemný řez, je extrémně trvanlivý, nepraská a zachovává si svůj tvar. Rychle,
snadno, pohodlně, bez použití dalších nástrojů.

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

SC545 1 38,0 3,2 2615S545JB 8710364042883
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Řezání

5. Dělicí kotouče

409 420 426 540

Na řezání plátků a dělení kovů, dřeva a plastu. Dělicí kotouče usnadňují řezání
nebo zářezy do šroubů, vrutů, kovových plechů, tenkého dřeva a plastu.
Sklolaminátem vyztužené dělicí kotouče (426) jsou určeny na nepoddajné, tuhé
materiály. Dělicí kotouče řežou pouze podél své hrany. Nepokoušejte se s nimi
obrušovat nebo vyřezávat zakřivené otvory. Použijte dělicí kotouče s upínacím
trnem 402.

Al Cu Ag Plastic

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

409 36 24,0 3,2 2615040932 8710364007424
420 20 24,0 3,2 2615042032 8710364007431
426 5 32,0 3,2 2615042632 8710364007448
540 5 32,0 3,2 2615054032 8710364010516

6. Řezací / obráběcí kotouč

542

Definitivní řešení pro dřevo. Speciální konstrukce řezného / tvarovacího kotouče
542 zajišťuje, že můžete řezat tvrdé i měkké dřevo, tvarovat je a řezat do něj
drážky. Karbidová povrchová úprava zajišťuje obzvlášť dlouhou trvanlivost
kotouče.

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

542 1 25,4 3,2 2615054265 8710364017119
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Řezání

7. Pilový řezací kotouč na podélný i příčný řez

546

Přesný pilový kotouč na jemné, čisté a rovné řezy do libovolného druhu dřeva.
Ideální na laminátové a dřevěné podlahy nebo tenké dřevěné desky. Používejte
jen s nástavcem minipily Dremel 670. Vyrábí se z uhlíkové oceli, 48 rozvedených
zubů zaručuje přesné, rychlé řezy do tloušťky 6,35 mm.

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

546 2 31,8 3,2 26150546JB 8710364045143

8. Řezací bity

561 562

Víceúčelový řezací bit 561 řeže dřevo, plast, sklolaminát, sádrokarton,
laminovaná a vinylová obložení. Řezací bit na obklady 562 řeže keramické
obkládací dlaždice, cementové desky a sádru. (Nepoužívejte na dlažbu)

Plastic Plexi

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

561 3 3,2 3,2 26150561JA 8710364045150
562 1 3,2 3,2 2615056232 8710364010608
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Řezání

9. Bity na odstraňování zálivkové malty

569 570

Ideální nástroj na čištění zálivkové malty obkládacích a podlahových dlaždic
nebo na její odstraňování při výměně prasklých dlaždic. Používejte s nástavcem
pro odstraňování zálivkové malty Dremel 568.

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

569 1 1,6 3,2 2615056932 8710364014125
570 1 3,2 3,2 2615057032 8710364016624
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Obrušování

1. DREMEL® rychloupínání EZ SpeedClic: brusné kartáčky

471S 472S 473S

Brusné kartáčky mají velmi pružné štětiny, které umožňují odstraňování vnějších
„povrchových vrstev“ bez poškození základové vrstvy pod nimi. To lze využít při
odjehlování, čištění, dokončování a leštění detailních částí, malých
a nepravidelných plošek.

Al Cu Plastic

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm

Zrnit
ost

Objednací
číslo EAN

471S 1 25,0 3,2 36 2615S471JA 8710364050314
472S 1 25,0 3,2 120 2615S472JA 8710364050321
473S 1 25,0 3,2 220 2615S473JA 8710364050338

2. Brusné lešticí kotouče s rychloupínáním DREMEL® EZ SpeedClic

511S 512S

511S: 1x dokončovací kotouč střední + 1x hrubý. 512S: 2x dokončovací kotouč
jemný. Na přesný a šetrný úběr materiálu v kovu, ve skle, ve dřevě a plastu.
Pružný materiál umožňuje brousit i na úzkých a nepravidelně tvarovaných
místech. Tyto lešticí kotouče lze používat s upínacími trny 402 i SC402.
Rychloupínání EZ SpeedClic. Rychle, snadno, pohodlně, bez použití dalších
nástrojů.

Cu Plastic

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm

Zrnit
ost

Objednací
číslo EAN

511S 2 25,0 3,2 180 /
280 2615S511JA 8710364037100

512S 2 25,0 3,2 320 2615S512JA 8710364037117
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Obrušování

3. DREMEL® EZ rychloupínání EZ SpeedClic: brusné kotouče

SC411 SC413

Brusné disky s rychloupínáním EZ SpeedClic se skvěle hodí pro lehké broušení a
obrážení. Kotouče jsou k dispozici se zrnitostí 60 a 240 s průměrem 30 mm a jsou
kompatibilní s upínacím trnem SC402. Výměna kotoučů bez použití nářadí!
Brusné kotouče s rychloupínáním EZ SpeedClic vydrží 2x déle a odstraní 2x více
materiálu než brusné kotouče Dremel 411 a 413. Rychle, snadno, pohodlně, bez
použití dalších nástrojů.

Al Cu Plastic

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm

Zrnit
ost

Objednací
číslo EAN

SC411 6 30,0 3,2 60 2615S411JA 8710364060917
SC413 6 30,0 3,2 240 2615S413JA 8710364060931

4. DREMEL® EZ rychloupínání EZ SpeedClic: brousicí upínací trn a brusný váleček

SC407

Brousicí upínací trn a brusný pás s rychloupínáním EZ SpeedClic jsou ideální pro
rychlé odstranění materiálu. Rychlá výměna upínacího trnu rychloupínání EZ
SpeedClic umožňuje rychlou výměnu brusného pásu. Vytáhnout, nasadit,
zatlačit.

Al Cu Ag Plastic

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm

Zrnit
ost

Objednací
číslo EAN

SC407 3 13,0 3,2 60 /
120 2615S407JA 8710364060948
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Obrušování

5. Brusné pásy

408 430 431 432 438

Na hrubé tvarování a hlazení dřeva a sklolaminátu, odstraňování rezu z kovových
povrchů a na tvarování pryžových povrchů. Brusné pásy se snadno vyměňují.

Al Cu Ag Plastic Plexi

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm

Zrnit
ost

Objednací
číslo EAN

408 6 13,0 3,2 60 2615040832 8710364007233
430 2 6,4 3,2 60 26150430JA 8710364045167
431 6 6,4 3,2 60 2615043132 8710364007257
432 6 13,0 3,2 120 2615043232 8710364007264
438 6 6,4 3,2 120 2615043832 8710364007271

6. Lamelové stopkové brusné kotouče

502 504

Perfektní na broušení plochých nebo tvarovaných povrchů kovových, dřevěných,
pryžových nebo plastových dílů.

Al Cu Ag Plastic Plexi

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm

Zrnit
ost

Objednací
číslo EAN

502 1 28,6 3,2 80 2615050232 8710364015252
504 1 28,6 3,2 80 2615050432 8710364015269
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Upínací pouzdra / upínací trny / další
příslušenství

1. Vrtáky do skla

662 663

Vrtáky do skla Dremel jsou ideální na řezání otvorů do skla.

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

662 1 3,2 3,2 26150662JA 8710364054541
663 1 6,4 3,2 26150663JA 8710364054558

2. Upínací pouzdra

4485

Upínací hlavy - kleštiny - představují nejpřesnější způsob upínání příslušenství do
univerzálního nářadí. Sada kleštin 4485 obsahuje různá upínací pouzdra (0,8 /
1,6 / 2,4 / 3,2 mm), včetně upínací matice.

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

4485 1 2615448532 8710364007592
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Upínací pouzdra / upínací trny / další
příslušenství

3. Univerzální sklíčidlo

4486

Univerzální sklíčidlo Dremel (4486) vám umožňuje rychlou a snadnou výměnu
příslušenství, bez použití upínacích kleštin. Upíná příslušenství se stopkou od
0,4 mm do 3,4 mm. Není kompatibilní s nářadím Dremel 4200.

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

4486 1 2615448632 8710364012978

4. Upínací trny

401 402 SC402

Upínací trny se používají k upínání různého příslušenství, jako jsou lešticí
kotouče nebo dělicí kotouče. SC402 Upínací trn pro příslušenství
s rychloupínáním EZ SpeedClic. Rychle, snadno, pohodlně, bez použití dalších
nástrojů.

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

401 3 3,2 26150401JA 8710364045068
402 4 3,2 26150402JA 8710364045198

SC402 1 3,2 2615S402JB 8710364042838
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Upínací pouzdra / upínací trny / další
příslušenství

5. Akumulátory

808 875

7,2V lithium-iontový akumulátor (808) pro akumulátorové univerzální nářadí
Dremel 8100. 10,8V lithium-iontový akumulátor (875) pro akumulátorové
univerzální nářadí Dremel 8200 a 8300 Multi-Max. Nyní s výdrží 1,5 Ah pro
zvýšení kapacity.

Model Množství Objednací číslo EAN

808 1 26150808JA 8710364068326
875 1 26150875JA 8710364051519

6. Sada přesných vrtáků (7 ks) (628)

628

Sada vrtáků 628 obsahuje 7 vrtáků na dřevo nebo měkký kov. Sada zahrnuje
průměry 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 a 3,2 mm. Není kompatibilní s nářadím
Dremel 4200.

Plastic Plexi

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

628 7 2615062832 8710364009381
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Upínací pouzdra / upínací trny / další
příslušenství

7. Sada vrtáků do dřeva

636

Sada vrtáků na dřevo obsahuje 4 vrtáky se středicím hrotem pro vrtání do dřeva.
Sada zahrnuje průměry 3, 4, 5 a 6 mm. Titanová povrchová vrstva zajišťuje
vysoký výkon a delší životnost.

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

636 4 3,2 26150636JA 8710364026289
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Soupravy příslušenství

100ks modulární univerzální souprava příslušenství (720)

Tato 100ks univerzální souprava
příslušenství Dremel představuje
základní kolekci autentického
příslušenství Dremel (včetně
rychloupínání EZ SpeedClic), uloženou
v kvalitním pouzdru. Toto modulární
ukládací pouzdro lze spojovat
s obdobnými ukládacími pouzdry
Dremel a vytvářet tak a rozšiřovat svůj
vlastní ukládací systém.

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26150720JB EAN: 8710364052158

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezbářství / rytí /
frézování

191

Broušení / ostření

932 541(4) 83322 83142

Čištění / leštění

421 404 429(4) 414(8)

Řezání

409(36) SC456
(2)

Obrušování

413(10) 411(10) 432(8) 408(7) 407

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

150 401 402 SC402
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Soupravy příslušenství

135ks modulární univerzální souprava příslušenství (721)

Tato 135ks univerzální souprava
příslušenství Dremel zahrnuje širokou
škálu nejoblíbenějšího autentického
příslušenství Dremel (včetně
rychloupínání EZ SpeedClic).
Příslušenství je rozděleno do dvou
spojitelných ukládacích pouzder. Tato
modulární ukládací pouzdra lze
spojovat s obdobnými ukládacími
pouzdry Dremel a vytvářet tak
a rozšiřovat svůj vlastní ukládací
systém.

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26150721JB EAN: 8710364052165

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezbářství / rytí /
frézování

191

Broušení / ostření

84922 541(2) 932 85422

Čištění / leštění

421 403 429(5) 414(8)

Řezání

SC456
(2)

409(36)

Obrušování

407 413(16) 411(16) 438(10) 408(9) 432(10) 430 431(9)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

401 150 402 SC402
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Soupravy příslušenství

165ks modulární univerzální souprava příslušenství (722)

Souprava 165 kusů univerzálního
příslušenství Dremel obsahuje řadu
originálního příslušenství Dremel
(včetně rychloupínání EZ SpeedClic).
Díky příslušenství všech kategorií vám
tato sada umožňuje pracovat na
mnoha různých projektech a
materiálech s vaším nářadím Dremel.
Příslušenství je rozděleno do dvou
kvalitních ukládacích pouzder. Tato
modulární ukládací pouzdra lze
spojovat s obdobnými ukládacími
pouzdry Dremel a vytvářet tak a
rozšiřovat svůj vlastní ukládací systém.

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26150722JB EAN: 8710364052172

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezbářství / rytí /
frézování

191

Broušení / ostření

85602 541(5) 997 84922 932

Čištění / leštění

428 404 422(2) 414(10) 429(6) 421

Řezání

409(36) SC456
(2)

420(20) 456(2)

Obrušování

411(16) 438(10) 431(9) 407 430 413(16) 432(10) 408(9)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

402 401 SC402 150
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Soupravy příslušenství

Modulární souprava dřevoobráběcího příslušenství (730)

Tato souprava dřevoobráběcího
příslušenství Dremel zahrnuje speciální
výběr autentického příslušenství
Dremel (včetně rychloupínání EZ
SpeedClic); všechno, co potřebuje pro
práci se dřevem. Zahrnuje také dva
nástavce: vodicí nástavec (pro
vynikající kontrolu nástroje při
obrušování) a opěrný nástavec (pro
zvýšení kontroly nad nářadím),
navržené speciálně pro práci se
dřevem. Příslušenství a nástavce jsou
uloženy ve dvou individuálních,
spojitelných, modulárních ukládacích
pouzdrech. Tato modulární ukládací
pouzdra lze spojovat s obdobnými
ukládacími pouzdry Dremel a vytvářet
tak a rozšiřovat svůj vlastní ukládací
systém.

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26150730JA EAN: 8710364050789

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezbářství / rytí /
frézování

193 191 107 110 113 115

Obrušování

430 411(10) 413(10) 431(11) 438(12) 407 408(11) 432(12) 511S(2) 504

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

SC402 481

Přiložené nástavce

Přiložené nástavce

576 577



65

Soupravy příslušenství

Modulární souprava příslušenství pro řezání a broušení (731)

Tato souprava příslušenství Dremel pro
řezání a broušení zahrnuje
nejoblíbenější příslušenství Dremel pro
řezání a broušení (včetně rychloupínání
EZ SpeedClic) a dva užitečné
nástavce: přímořezný a vykružovací
nástavec a vodítka řezačky, perfektní
pro jakékoliv řezání a broušení v kovu,
kameni a plastu. Příslušenství
a nástavce jsou uloženy ve dvou
individuálních, spojitelných,
modulárních ukládacích pouzdrech.
Tato modulární ukládací pouzdra lze
spojovat s obdobnými ukládacími
pouzdry Dremel a vytvářet tak
a rozšiřovat svůj vlastní ukládací
systém.

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26150731JA EAN: 8710364050796

Příslušenství v rozsahu dodávky

Broušení / ostření

997 8215 932 85602 84922 541(4)

Řezání

562 420(20) SC476
(2)

SC456
(3)

561

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

402 SC402

Přiložené nástavce

Přiložené nástavce

678 565
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Soupravy příslušenství

Sada příslušenství EZ SpeedClic (SC690)

Souprava 10 řezacích kotoučů EZ
SpeedClic a speciálního upínacího trnu
EZ SpeedClic. Kromě 6 běžných
řezacích kotoučů 38 mm na kov
obsahuje sada 2 speciální tenké řezací
kotouče a 2 jedinečné plastové řezací
kotouče. Rychloupínání EZ SpeedClic
je jedinečný rychlovýměnný systém
rotačního příslušenství. Rychloupínání
EZ SpeedClic. Rychle, snadno,
pohodlně, bez použití dalších nástrojů.

Údaje pro objednání Objednací číslo: 2615S690JA EAN: 8710364045839

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezání

SC409
(2)

SC456
(6)

SC476
(2)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

SC402
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Soupravy příslušenství

Sada pro čištění a leštění (684)

Všechno co potřebujete pro čištění a
leštění, v praktickém pouzdru.
Vyjímatelné mezidno na příslušenství a
3 oddělené přihrádky představují
ideální skladovací řešení. Letáček s
příklady použití Dremel Quick Start
Vám vysvětlí možnosti dodávaného
příslušenství.

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26150684JA EAN: 8710364029099

Příslušenství v rozsahu dodávky

Čištění / leštění

403 404 405 428 520 414(6) 421 422 425(2) 429(3)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

401 402
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Soupravy příslušenství

Univerzální sada (687)

Sada nejčastěji používaného
příslušenství v praktickém pouzdru.
Vyjímatelné mezidno na příslušenství a
3 oddělené přihrádky představují
ideální skladovací řešení. Letáček s
příklady použití Dremel Quick Start
Vám vysvětlí možnosti dodávaného
příslušenství.

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26150687JA EAN: 8710364029105

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezbářství / rytí /
frézování

194

Broušení / ostření

85422 952

Čištění / leštění

429(2) 414(2) 403 421

Řezání

409(36) 426

Obrušování

407 408 432(2)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

401 402
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Soupravy příslušenství

Sada pro řezání (688)

Souprava 68 dělicích kotoučů v
praktickém pouzdru. Vyjímatelné
mezidno na příslušenství a 3 oddělené
přihrádky představují ideální skladovací
řešení. Letáček s příklady použití
Dremel Quick Start Vám vysvětlí
možnosti dodávaného příslušenství.

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26150688JA EAN: 8710364029112

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezání

409(36) 420(24) 426(3) 540(5)

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

402
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Nástavce pro univerzální nářadí

Nástavce Dremel rozšiřují možnosti použití mikronářadí Dremel a umožní vám je používat
s ještě větší přesností a lehkostí. Dremel nabízí nástavce frézovací, ovládání, řezání,
prořezávání, ostření a uchycení.

Nástavce ovládací DREMEL® Workstation (220)
DREMEL® přídavný vodicí nástavec (576)
DREMEL® opěrný nástavec (577)
Držák nářadí s ohebnou hřídelí (2222)
DREMEL® Multi-Vise (2500)

Nástavce řezné Univerzální řezná souprava (565)
Souprava na řezání obkládacích dlaždic
(566)
Souprava na odstraňování zálivkové malty
ze spár (568)
Řezačka přímočará a na kruhové otvory
(678)

Nástavce
dosahové

Ohebná hřídel (225)
Nástavec pro pravoúhlý převod (575)

Nástavce
frézovací

Obrážecí / frézovací stůl (231)
Nástavec pro zapichovací frézku (335)

Nástavce pilové Nástavec minipily (670)

Nástavce ostřicí Nástavec pro ostření řetězové pily (1453)
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DREMEL® Workstation (220)

• Představuje perfektní řešení pro
stacionární použití nářadí Dremel.

• Vrtání vertikálně nebo v úhlu,
nastavitelné v odstupech 15 stupňů.

• Při leštění a broušení drží nářadí
vodorovně.

• Na integrovaný teleskopický stojan lze
upevnit nářadí s ohebnou hřídelí (225).

• Úložný prostor pro příslušenství.
• Systém vedení síťového kabelu udržuje

síťový kabel bezpečně mimo.
• Hloubkový doraz s variabilním

nastavením.
• Základnové značky (metrické a v

palcích).

Obsah

Kombinace sloupové vrtačky a držáku
nářadí

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26150220JB EAN: 8710364032426

DREMEL® přídavný vodicí nástavec (576)

• Vodicí nástavec Dremel vám umožňuje
brousit přesně pod úhly 90° a 45°.
S dodaným upínacím trnem, brusným
pásem a brusným tělískem můžete
hned začít pracovat.

Obsah

407 upínací trn a brusný pás
932 brusné tělísko
Přídavný vodicí nástavec

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26150576JA EAN: 8710364054190

Nástavce ovládací
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DREMEL® opěrný nástavec (577)

• Opěrný nástavec Dremel umožňuje
ještě lepší ovládání univerzálního
nářadí při modelářství, svépomoci a
řemeslných pracích. Se svým
univerzálním nářadím a opěrným
nástavcem můžete hned s dodanou
značkovací šablonou a gravírovací
frézkou začít pracovat.

Obsah

Opěrný nástavec
Značkovací šablona
107 gravírovací fréza
481 upínací pouzdro 2,4 mm

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26150577JA EAN: 8710364054206

Držák nářadí s ohebnou hřídelí (2222)

• Praktické zavěšení univerzálního nářadí
Dremel nad pracovním stolem.

• Perfektní pro použití s příslušenstvím
ohebnou hřídelí.

• Lze připevnit k pracovním stolům do
tloušťky 42 mm a výškově nastavit od
300 do 1 070 mm.

• Umožňuje uložení dalších bitů
v základně.

Obsah

Držák nářadí s ohebnou hřídelí

Údaje pro objednání Objednací číslo: 2615222232 EAN: 8710364016822

Nástavce ovládací
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DREMEL® Multi-Vise (2500)

• Dremel Multi-Vise 3-v-1. Stacionární
svěrák, samostatná svěrka a stojan
nářadí.

• Lze je upevnit na jekémkoliv ponku, stolu
nebo pultu

• Otáčí se o 360° a naklání o 50°. Umožňuje
přístup k obrobku z pohodlného úhlu.

• Čelisti lze použít s upínáním k pracovnímu
stolu nebo jako samostatnou svěrku.

• Snadno pojmou větší obrobky.
• Lze do nich upínat i rozměrnější předměty

a nepoškozují choulostivé součásti.
• Umožňují i bezpečné upínání okrouhlých

a nepravidelných předmětů.
• Umožňuje rychlé uvolnění předmětů z

čelistí.
• Stabilní, odolná v krutu i ohybu.
• Možnost nasazení nástavce DREMELite.

Obsah

Dremel Multi-Vise
Odnímatelné pryžové chrániče čelistí
Adaptér pro držák nářadí Dremel

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26152500JA EAN: 8710364037544

Nástavce ovládací
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Univerzální řezná souprava (565)

• Kontrolované vedení nářadí při řezání
do mnoha různých materiálů.

• Snadno se připojí k nářadí Dremel.
• Snadné nastavení hloubky řezu do

tloušťky materiálu 19 mm.

Obsah

Vodítko řezačky
2 řezací bity na montované stěny 560
1 univerzální řezací bit 561

Údaje pro objednání Objednací číslo: 2615056532 EAN: 8710364010622

Souprava na řezání obkládacích dlaždic (566)

• Kontrolované vedení nářadí při řezání
keramických obkládacích dlaždic.

• Snadno se připojí k nářadí Dremel.
• Snadné nastavení hloubky řezu do

tloušťky materiálu 19 mm.

Obsah

Vodítko řezačky
1 řezací bit na obkládací dlaždice 562
(nepoužívat na řezání keramických
podlahových dlaždic)

Údaje pro objednání Objednací číslo: 2615056632 EAN: 8710364010639

Nástavce řezné
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Souprava na odstraňování zálivkové malty ze spár (568)

• Speciálně vyvinuto pro odstraňování
spárovací hmoty mezi obklady a
dlaždicemi.

• Riziko odštěpování hran dlaždic je
výrazně sníženo ve srovnání s ručním
odsekáváním.

• Snadné nastavení hloubky.
• Vodítko udržuje bit vystředěný mezi

obklady.
• Kompatibilitu s nářadím Dremel 4200

zjistíte na zadní straně obalu v přehledu
kompatibility.

Obsah

Úhlové vodítko řezačky
1,6 mm bit na odstraňování zálivkové
malty 569

Údaje pro objednání Objednací číslo: 2615056832 EAN: 8710364013982

Řezačka přímočará a na kruhové otvory (678)

• Provádí dokonalé díry a přímé řezy
• Snadno se připojuje k vašemu nářadí

Dremel
• Přiložené řezací bit jsou ideální na řezy

v suchém zdivu, dřevě a laminátu
• Maximální průměr řezání je 30 cm

Obsah

Řezačka na kruhové otvory
Hranové vodítko
1 univerzální řezací bit 561

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26150678JA EAN: 8710364044061

Nástavce řezné
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Ohebná hřídel (225)

• Ideální nástavec pro jemnou a přesnou
práci nebo pro práci na hůře
přístupných místech.

• Pohodlné uchopení rukojeti dovoluje
konečky prstů řídit řez, broušení,
gravírování, leštění atd.

• Integrované tlačítko blokování hřídele
pro rychlou a snadnou výměnu
příslušenství.

• Poloměr zakřivení 127 mm poskytuje
více komfortu a flexibility během
používání.

• Rychlé připojení k nářadí Dremel v
několika sekundách.

Obsah

Ohebná hřídel - délka 1070 mm
Unášecí pouzdro

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26150225JA EAN: 8710364054992

Nástavec pro pravoúhlý převod (575)

• Navržen pro použití příslušenství v
pravém úhlu na těžko přístupných
místech.

• Kuličková ložiska a kuželová kola se
šroubovitými zuby zajišťují hladký a
klidný chod a zaručují delší životnost.

• Systém spojky umožňuje orientovat
nástavec na nářadí Dremel do 12
různých směrů.

• Rychlé připojení k nářadí Dremel v
několika sekundách.

Obsah

Nástavec pro pravoúhlý převod
Unášecí pouzdro

Údaje pro objednání Objednací číslo: 2615057532 EAN: 8710364016983

Nástavce dosahové
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Obrážecí / frézovací stůl (231)

• Změní nářadí Dremel na stacionární
stolní nářadí pro přesné frézování,
obrážení a broušení.

• Snadná montáž nářadí a nastavení
hloubky opracování.

• Hladký povrch stolu zajišťuje, aby po
něm obrobek lehce klouzal.

• Drážkování, rýhování, broušení a
zarovnávání hran.

• Pravítko nastavitelné ve 3 směrech pro
přesný výsledek práce.

• Pracovní stůl 203 x 152 mm.
• Nastavitelný, průhledný chránič ostří

frézy umožňuje bezpečnou práci.

Obsah

Obrážecí / frézovací stůl

Údaje pro objednání Objednací číslo: 2615023132 EAN: 8710364016891

Nástavec pro zapichovací frézku (335)

• Změní nářadí Dremel v zapichovací
frézku pro frézování kruhů, znaků a
intarzií, ozdobných hran a frézování
paralelně k hranám.

• Zámkem zapichovače v rukojeti stačí
pootočit, aby se zajistil/odjistil.

• Dva hloubkové dorazy pro rychlé,
konzistentní nastavení hloubky
frézování.

• Hranové a kruhové vodítko umožňují
frézovat rovné hrany a dokonalé kruhy.

• Souprava vodicích pouzder pro
frézování podle písmové a vzorkovací
šablony.

Obsah

Nástavec pro zapichovací frézku
Hranové vodítko
Kruhové vodítko
Souprava vodicích pouzder
Klíč

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26150335JA EAN: 8710364023080

Nástavce frézovací
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Nástavec minipily (670)

• Změní nářadí Dremel na přesnou
okružní pilku pro jemné, čisté a přímé
řezy do dřeva.

• Ideální na laminátové a dřevěné
podlahy nebo tenké dřevěné desky.

• Bezpečnostní kryt a spodní kryt
umožňují bezpečné použití pilového
kotouče.

• Vodítko umožňuje provádět rovné řezy.
• Rychlé připojení k nářadí Dremel v

několika sekundách.
• S nástavcem minipily se pracuje snáze

než s okružní pilou, přesněji než s
kmitací pilkou a dostane se i do těch
nejužších míst.

Obsah

Nástavec minipily
Pilový kotouč na podélný i příčný řez
(546)
Unášecí pouzdro

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26150670JA EAN: 8710364023196

Nástavce pilové
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Nástavec pro ostření řetězové pily (1453)

• Nejrychlejší a nejsnazší způsob ostření
ztupených řetězových pil.

• Snadno se připojí k nářadí Dremel.
• Pracuje s množstvím různých velikostí

řetězů.
• Ohledně kompatibility s nářadím

Dremel 4200 zkontrolujte, prosím,
přehled kompatibility na zadní straně
obalu.

Obsah

Vodítko pro úhel ostření
Seřizovací vodítko
Brusná tělíska pro ostření řetězové pily

Údaje pro objednání Objednací číslo: 26151453PA EAN: 8710364021499

Nástavce ostřicí
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Sestava kompaktního nářadí

Vedle systému Multitool vyvinul Dremel další sestavy multifunkčního nářadí Versatile Tool
Systems, které vám pomohou práci udělat od začátku až do konce. V této kategorii lze najít takové
systémy, které buď překlenují rozdíl mezi jemnou, detailní prací a tradičními svépomocnými
úlohami, nebo se týkají určité typové kategorie prací, jako je gravírování, lepení nebo měkké
pájení. Tato nářadí mají své jedinečné příslušenství i nástavce a jsou typicky kompaktnější než
tradiční DIY nářadí. To vede k dosažení těch nejlepších výsledků při všestranném použití.

Sestava DSM20 DREMEL® DSM20
Příslušenství DSM20
Nástavce DSM20

Sestava Multi-
Max

DREMEL® Multi-Max 8300
DREMEL® Multi-Max MM20
DREMEL® Multi-Max MM40
Příslušenství Multi-Max
Nástavce Multi-Max

Sestava lepicí
pistole

Lepicí pistole DREMEL® 910
Lepicí pistole DREMEL® 940
Lepicí tyčinky

Sestava VersaTip Plynový hořák DREMEL® VersaTip
Příslušenství butanového nářadí

Sestava
VersaFlame

Hořák DREMEL® VersaFlame
Příslušenství butanového nářadí

Gravírovací
sestava

Gravírka DREMEL® Engraver
Příslušenství gravírky



84 DREMEL-Katalog 2014-2015

DREMEL® DSM20

Technické specifikace

Hmotnost 1,70 kg
Volnoběžné otáčky 17.000 ot/min
Napětí 220 - 240 V
Jmenovitý příkon 710 W

Dremel DSM20 je nekompromisní
kompaktní pilou s vynikající viditelností na
obrobek.Díky přímé viditelnosti na
obrobek, výkonnému motoru a použití
abrazivních kotoučů může tato pila snadno
provádět přesné přímé, ponorné a
zarovnávací řezy v materiálech s tloušťkou
až 20 mm. Výrobek přichází s celou řadou
bezpečných abrazivních řezných kotoučů,
které v kombinaci s adaptérem pro
odsávání prachu umožňují čistou a
přesnou práci v dřevě, kovu, plastu,
keramice a dlaždicích. Dremel DSM20 –
nekompromisní řešení řezání.

Hlavní přednosti

❶ Vynikající viditelnost
pro přesné řezání.

❷ Abrazivní technologie kotouče
pro přímé řezy, ponorné řezy a zarovnávací
řezy ve dřevě, kovu, dlaždicích, plastu a zdivu.

❸ Šnekový převod
pro delší životnost a výkon.

❹ Výkonný motor 710 W
pro náročné aplikace.

❺ Nastavitelný hloubkový doraz
pro preciznost a ovládání.

❻ Adaptér pro odsávání prachu
pro čisté pracovní prostředí.
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DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)

Pro toto nářadí je k dispozici následující
provedení sady:

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F013SM20JC EAN: 8710364060740

Dremel DSM20
1x univerzální karbidový řezný kotouč DSM500
3x kovový a plastový řezný kotouč DSM510
Nástavec pro vysavač
Hranové vodítko
2x4 vodítko řezačky
Pevný a prostorný kufr

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezání

DSM510
(3)

DSM500
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Příslušenství DSM20

1. Řezání

DSM500 DSM600

DSM500: DSM500 je univerzálním karbidovým řezným kotoučem. Tento abrazivní
řezný kotouč s karbidovým zrnem je určen pro přímé a ponorné řezy do dřeva a
jiných měkkých materiálů. DSM600: DSM600 je univerzálním karbidovým
zarovnávacím řezným kotoučem. Tento odsazený abrazivní řezný kotouč s
karbidovým zrnem je určen pro přímé, ponorné a zarovnávací řezy do dřeva a
jiných měkkých materiálů.

Plastic Plexi

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

DSM500 1 20,0 2615S500JA 8710364060764
DSM600 1 20,0 2615S600JA 8710364060818

2. Řezání

DSM510 DSM520 DSM540

DSM510: DSM510 je vyztužený typ 1 abrazivního řezného kotouče určený k řezání
různých materiálů, jako je kov a plast. DSM520: DSM520 je řezným kotoučem na
zdivo. Tento vyztužený typ 1 abrazivního dělicího kotouče je určen k řezání ve
zdivu a kameni. DSM540: DSM540 je diamantovým abrazivním kotoučem
určeným k řezání tvrdých materiálů, jako je mramor, beton, cihly, porcelán a
keramické dlaždice.

Al Cu Plastic Plexi

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

DSM510 3 20,0 2615S510JA 8710364060771
DSM520 2 20,0 2615S520JA 8710364060795
DSM540 1 20,0 2615S540JA 8710364060801
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Vodicí lišta DREMEL® DSM20 (DSM840)

• Tento nástavec zlepšuje řezací
schopnosti nářadí Dremel DSM20.
Pomocí lišty DSM840 lze provádět
pokosové nebo přímě řezy a to v
deskách, obrubách nebo lištách.

Obsah

DSM840

Údaje pro objednání Objednací číslo: 2615S840JA EAN: 8710364060825

Nástavce DSM20
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DREMEL® Multi-Max 8300

Technické specifikace

Napětí akumulátoru 10,8 V
Hmotnost 0,825 kg
Volnoběžné otáčky 3.000 - 21.000 ot/min
Doba nabíjení 1 h
Kapacita akumulátoru 1,5 Ah
Technologie
akumulátoru

Lithium-Ion / ECP

Oscilační úhel Oscilační úhel vlevo /
vpravo 1,5°

Svým novým typem Multi-Max převádí
Dremel vynikající uživatelské zkušenosti do
kategorie akumulátorového oscilačního
nářadí. Ideální nářadí na opravy,
předělávání a restaurování.
Rychlovýměnný systém a široká paleta
příslušenství mu umožňuje rychle
přizpůsobit každé situaci, 2 akumulátory
mu zajišťují dostatečnou výdrž, abyste
zvládli všechny (lehčí) svépomocné práce
a modelářské koníčky. V kombinaci s
vynikající ergonomií je tak Dremel Multi-
Max skvělým oscilačním nářadím na rychlé
opravy a menší restaurátorské práce. Pro
typ Multi-Max je k dispozici příslušenství
na řezání a broušení dřeva, kovu, plastu a
sádrokartonu, broušení betonu a malty a
odstraňování pačoku.Multi-Max,
nejpohodlnější a velmi uživatelsky
příjemné oscilační nářadí.

Hlavní přednosti

❶ Ergonomický design
kompaktní nářadí s měkkou pryžovou tlumicí
vložkou Softgrip i vpředu a dokonale vyvážené
pro větší komfort

❷ Menší příslušenství
přesnější, delší životnost akumulátoru, menší
vibrace a hlučnost

❸ Upínací systém Quick fit
výměna příslušenství snadno a rychle

❹ Jednohodinová nabíječka plus další
akumulátor pro zkrácení prostojů

❺ 3 000-21 000 ot/min s plynulým, hladkým
rozběhem, pro optimální výkonnost
v různých aplikacích

❻ Lithium-iontový akumulátor 10,8 V
s elektronickou ochranou článku (ECP)
pro optimální výkonnost

❼ Měřič nabití akumulátoru s indikací
❽ Samostatný hlavní spínač

umožňuje zachovat nastavení rychlosti otáček
a je snadno přístupný
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DREMEL® Multi-Max 8300 (8300-9)

Sada Dremel Multi-Max zahrnuje
nejpotřebnější příslušenství s hlavním
zaměřením na dřevoobrábění, aniž by se
přitom vylučovaly ostatní materiály:
součástí dodávky je brusný talíř na suchý
zip (Hook and Loop) s brusnými papíry,
ořezávací pilový list na dřevo a kov (Flush
Cut Blade) a pilový list na dřevo
a sádrokarton. Tato sada zahrnuje také 2x
lithium-iontový akumulátor 10,8 V
s elektronickou ochranou článku (ECP) pro
delší provoz.

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0138300JC EAN: 8710364054640

Dremel Multi-Max 8300
Ořezávací pilový list na dřevo a kov
Pilový list na dřevo a sádrokarton
Talíř na suchý zip
6x brusný papír
2x lithium-iontový akumulátor 10,8 V, 1,3 Ah
1hodinová nabíječka
Návod k obsluze
Pevný a prostorný kufr

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezání

MM422 MM450

Obrušování

MM70W
(3)

MM11 MM70P
(3)
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DREMEL® Multi-Max MM20

Technické specifikace

Hmotnost 1,35 kg
Volnoběžné otáčky 10.000 - 21.000 ot/min
Napětí 220 - 240 V
Technologie
akumulátoru
Jmenovitý příkon 250 W
Oscilační úhel Oscilační úhel vlevo /

vpravo 1,5°

Dremel Multi-Max MM20 je oscilační
nářadí s vysoce výkonným motorem
a mechanismem Quick-Fit pro výměnu
příslušenství. Ideální nářadí na opravy,
předělávání a restaurování. MM20 zvládne
široké spektrum úkolů, včetně řezání
dřeva, plastu nebo kovu, broušení
dřevěných nebo lakovaných povrchů,
škrábání, odstraňování pačoku apod.
Dremel Multi-Max MM20 je účinnější
oscilační nářadí pro běžné uživatele.

Hlavní přednosti

❶ Rychlejší a účinnější řezání
vysoce výkonný motor 250 W s elektronickou
zpětnou vazbou a plynulým rozběhem.

❷ Přesná práce při různých aplikacích do
různých materiálů
proměnné otáčky 10 000-21 000 ot/min.

❸ Snadná výměna příslušenství
příslušenství Quick Fit.

❹ Pohodlná manipulace
ergonomický design a delší síťový kabel (2,1
m).
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DREMEL® Multi-Max MM20
(MM20-1/9)

Pro toto nářadí je k dispozici následující
provedení sady:

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F013MM20JC EAN: 8710364063741

Dremel Multi-Max MM20
1x brusný talíř na suchý zip (MM11)
6x brusný papír (3x MM70P, 3x MM70W)
1x ořezávací pilový list na dřevo (MM480)
1x ořezávací pilový list na dřevo a kov (MM482)
Nástavec pro vysavač
Pevný a prostorný kufr

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezání

MM482 MM480

Obrušování

MM70W
(3)

MM11 MM70P
(3)
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DREMEL® Multi-Max MM40

Technické specifikace

Hmotnost 1,47 kg
Volnoběžné otáčky 10.000 - 21.000 ot/min
Napětí 220 - 240 V
Technologie
akumulátoru
Jmenovitý příkon 270 W
Oscilační úhel Oscilační úhel vlevo /

vpravo 1,5°

Dremel Multi-Max MM40 je nejvýkonnější
oscilační nářadí s rozhraním Quick Lock:
mechanismem pro rychlou a pohodlnou
výměnu příslušenství. Toto nejlepší
univerzální oscilační nářadí své třídy
s elektronickou zpětnou vazbou a plynulým
rozběhem pohodlně zvládne široké
spektrum úkolů, včetně řezání dřeva,
plastu nebo kovu, broušení dřevěných
nebo lakovaných povrchů, škrábání,
odstraňování pačoku apod.Dremel Multi-
Max MM40 je nejlepší oscilační nářadí své
třídy pro náročnější úkoly.

Hlavní přednosti

❶ Rychlá výměna příslušenství bez použití
dalších nástrojů
rozhraní pro výměnu příslušenství Quick Lock.

❷ Rychlejší a účinnější řezání
motor s vysokým výkonem 270 W a plynulým
rozběhem.

❸ Konstantní otáčky při zatížení
elektronická zpětná vazba.

❹ Přesná práce v různých materiálech
a použitích
proměnné otáčky 10 000-21 000 cyklů/min.

❺ Pohodlná manipulace
ergonomický design a delší síťový kabel (2,1
m).
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DREMEL® Multi-Max MM40
(MM40-1/9)

Pro toto nářadí je k dispozici následující
provedení sady:

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F013MM40JC EAN: 8710364063772

Dremel Multi-Max MM40
1x brusný talíř s rychloupínáním Quick Fit na
suchý zip (MM14)
6x brusný papír (3x MM70P, 3x MM70W)
1x ořezávací pilový list na dřevo (MM480)
1x ořezávací pilový list na dřevo a kov (MM482)
Nástavec pro vysavač
Pevný a prostorný kufr

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezání

MM482 MM480

Obrušování

MM14 MM70P
(3)

MM70W
(3)
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Příslušenství Multi-Max

1. Broušení

MM900 MM14

MM900: Diamantový papír jako příslušenství na broušení cementu, sádry nebo
malty. Vyžaduje jako příslušenství talíř na suchý zip MM11 nebo MM14 . Na
hrubé broušení, tvarování a vyhlazování zdiva, kamene, betonu a malty.

Al Plastic

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm

Zrnit
ost

Objednací
číslo EAN

MM14 1 2615M014JA 8710364064243
MM900 1 60 2615M900JA 8710364055296

2. Řezání

MM411 MM422 MM470 MM480 MM482

MM411: Ořezávací pilové listy se používají na přesné řezy při obkládání podlah nebo stěn.
Používají se na dřevo, plast, sádrokarton a jiné měkké materiály. MM422: Ořezávací pilové
listy (Flush Cut Blade) se používají na přesné a zapichovací řezy. Používají se na neželezné
kovy, dřevo, plast, sádrokarton a další měkké materiály. MM470: Dlouhý list pro vysokou
rychlost řezu ve všech druzích dřeva. Čepel z vysoce uhlíkové oceli pro přesný řez. MM480:
Ořezávací pilový list na dřevo (MM480) je největší a nejrychlejší ořezávací pilový list z vysoce

Al Plastic

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

MM411 1 10,0 2615M411JA 8710364055333
MM422 1 20,0 2615M422JA 8710364055258
MM470 1 19,0 2615M470JA 8710364055364
MM480 1 32,0 2615M480JA 8710364064274
MM482 1 32,0 2615M482JA 8710364064281
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Příslušenství Multi-Max

3. Řezání

MM430 MM435 MM450 MM501

MM430: Víceúčelový nůž Multi-Knife umožňuje účinné a výkonné řezání a krájení mnoha
různých materiálů, včetně koberců, lepenky, trávníku, asfaltových šindelů a vinylových dlaždic.
MM435: Zapichovací pilový list Jab Saw Blade umožňuje snadné provádění přímých,
zakřivených i zapichovacích řezů v sádrokartonu. MM450: Pilové listy na dřevo a sádrokarton
jsou ideální na přesné řezy do dřeva, sádrových desek a sádrokartonu. MM501: List na
odstraňování zálivkové malty slouží k prořezávání spár mezi obkládacími a podlahovými

Plastic

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

MM430 1 2615M430JA 8710364064250
MM435 1 2615M435JA 8710364064267
MM450 1 75,0 2615M450JA 8710364055265
MM501 1 1,6 2615M501JA 8710364055272

4. Řezání

MM721 MM722

MM721: Spirálové řezací čepele se používají pro složité a velmi jemné řezy a
zarovnávání. Tyto čepele lze používat jen s adaptérem MM720 Multi-Flex.
MM722: Rozřezávací čepele pro podélný řez se všeobecně používají pro přímý
řez do mnoha různých materiálů. Tyto čepele lze používat jen s adaptérem
MM720 Multi-Flex.

Cu Plastic

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

MM721 3 2615M721JA 8710364056026
MM722 3 2615M722JA 8710364056033
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Příslušenství Multi-Max

5. Obrušování

MM14 MM70P MM70W

MM14: Brusný talíř s rychloupínáním Quick Fit na suchý zip jako příslušenství umožňuje na
oscilační nářadí Multi-Max upínat brusné papíry a diamantové brusné papíry. MM70P:
Brusný papír jako příslušenství na broušení barev, laků a výplňových tmelů na různých
površích. Vyžaduje jako příslušenství talíř na suchý zip. MM70W: Brusný papír jako
příslušenství na broušení tvrdého dřeva, měkkého dřeva, dřevotřískových desek, rezavého
kovu, sklolaminátu a plastu. Vyžaduje jako příslušenství talíř na suchý zip MM11 nebo MM14.

Al Plastic

Model Množství Pracovní ø
mm Zrnitost Objednací

číslo EAN

MM14 1 2615M014JA 8710364064243
MM70P 6 80 / 120 / 240 2615M70PJA 8710364055241
MM70W 6 60 / 120 / 240 2615M70WJA 8710364055234

6. Další příslušenství

MM300 MM600

MM300: Univerzální adaptér Multi-Max umožňuje používat veškeré příslušenství
Multi-Max s veškerým běžným oscilačním nářadím na trhu (včetně Fein,
Rockwell, Bosch, Craftsman, Mastercraft a Masterforce). Není kompatibilní s
MM40. MM600: Tuhý škrabací nůž na velkoplošné odstraňování tvrdších
materiálů, jako jsou lepidla na podlahovinu z PVC, kobercovinu a dlaždice.

Model Množství Pracovní ø
mm

ø stopky
mm Objednací číslo EAN

MM300 1 2615M300JA 8710364055357
MM600 1 2615M600JA 8710364055319
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DREMEL® Multi-Max Multi-Flex (lupínková pila) (MM720)

• První oscilační nástavec na trhu pro
jemné řezání. Inovativní návrh se
speciálními řezacími čepelemi zajišťuje
nejširší řezné uplatnění ze všech
oscilačních nástrojů. Množství různých
čepelí umožňuje řezání do dřeva, kovu
a plastu. Není kompatibilní s MM40.

Obsah

Multi-Flex
3 spirálové řezné plátky
3 pilové řezné plátky

Údaje pro objednání Objednací číslo: 2615M720JA EAN: 8710364055340

Nástavce Multi-Max
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Lepicí pistole DREMEL® 910

Technické specifikace

Hmotnost 0,24 kg
Vysoká teplota 165 °C
Napětí 100 - 240 V
Průměr lepicí tyčinky 7 mm

Dremel 910 je vysokoteplotní (165 °C)
lepicí pistole s hrotem pro přesné lepení
a ochranou proti kapání. Díky malé
velikosti a dobré ergonomii (držadlo ve
tvaru T, stabilní základna, rozkládací
stojánek) se jedná o ideální nářadí pro
rychlé, nenáročné kutilské práce kolem
domu, jako je lepení keramiky, dřeva,
plastů, skla atd. Vhodná pro 7mm lepicí
tyčinky.

Hlavní přednosti

❶ Ochrana proti kapání
k zamezení potřísnění projektu lepidlem

❷ Nastavení na vysokou teplotu (165 °C)
pro použití s lepidly s vysokým bodem tavení

❸ Přesný hrot
pro lepení komplikovaných ploch

❹ Silikonové manžety na trysku
prevence popálení

❺ Rozkládací plastový stojánek
pro snadné a stabilní ustavení polohy lepicí
pistole

❻ Doba zahřívání 5 minut
pro rychlý průběh práce

❼ Ergonomické držadlo ve tvaru T
dobré vyvážení nářadí zajišťuje jeho snadné
a pohodlné ovládání

❽ Snadno stisknutelná spoušť
stačí jen malá síla ke stisknutí spouště, což
zaručuje stálý výstupní objem lepidla

❾ Výstupní objem lepidla +- 5 g/min
❿ Vhodná pro 7mm lepicí tyčinky
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Lepicí pistole DREMEL® 910 (910-3)

Pro toto nářadí jsou dostupné tato
provedení:

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0130910JA EAN: 8710364052349

Lepicí pistole Dremel 910
3× univerzální vysokoteplotní lepicí tyčinka
Dremel 7 mm
Leták s možnostmi použití

Příslušenství v rozsahu dodávky
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Lepicí pistole DREMEL® 940

Technické specifikace

Hmotnost 0,30 kg
Vysoká teplota 195 °C
Napětí 100 - 240 V
Průměr lepicí tyčinky 11 mm

Dremel 940 je vysokoteplotní (195 °C)
lepicí pistole s výměnným hrotem
s ochranou proti kapání. Díky odnímatelné
šňůře lze nářadí 940 používat kdekoliv, kde
není k dispozici napájení. Díky dobré
ergonomii (hlavní vypínač, držadlo ve tvaru
T, stabilní základna, rozkládací výklopný
stojánek) a výměnnému hrotu se jedná
o ideální nářadí pro nenáročné kutilské
práce kolem domu a venku, jako jsou
opravy nábytku, lepení dřeva, keramiky
atd. Vhodná pro 11/12mm lepicí tyčinky.

Hlavní přednosti

❶ Ochrana proti kapání
k zamezení potřísnění projektu lepidlem

❷ Nastavení na vysokou teplotu (195 °C)
pro použití s lepidly s vysokým bodem tavení

❸ Silikonové manžety na trysku
prevence popálení

❹ Rozkládací plastový výklopný stojánek
pro snadné a stabilní ustavení polohy lepicí
pistole pouhým stiskem tlačítka

❺ Snadno stisknutelná rukojeť spouště
stačí jen malá síla ke stisknutí spouště, což
zaručuje stálý výstupní objem lepidla

❻ Výstupní objem lepidla 18 g/min
pro náročnější lepicí úkony

❼ Ergonomická měkká rukojeť ve tvaru T
pro pohodlné a snadné ovládání

❽ Kontrolka napájení
indikuje, zda je nářadí zapnuto

❾ Hlavní vypínač
pro ruční zapínání a vypínání nářadí

❿ Odnímatelná šňůra
možnost dočasného provozu bez napájení

⓫ Doba zahřívání 5 minut
pro rychlý průběh práce

⓬ Vhodná pro 11/12mm lepicí tyčinky
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Lepicí pistole DREMEL® 940 (940-3)

Pro toto nářadí jsou dostupné tato
provedení:

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0130940JA EAN: 8710364052400

Lepicí pistole Dremel 940
3× univerzální vysokoteplotní lepicí tyčinka
Dremel 11 mm
Leták s možnostmi použití

Příslušenství v rozsahu dodávky
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Lepicí tyčinky

1. Univerzální lepicí tyčinky (7 + 11 mm)

GG01 GG11

GG01: pro použití u lepicí pistole Dremel 910 (165 °C). Lepí mnoho různých
materiálů, jako je dřevo, plast, keramika, textil atd. GG11: pro použití u lepicí
pistole Dremel 940 (vysokoteplotní 195 °C). K lepení široké palety materiálů, jako
je dřevo, plast, keramika, lepenka, textil atd.

Model Množství Délka Ø Provozní
teplota Objednací číslo EAN

GG01 12 100 7 165-195 2615GG01JA 8710364052424
GG11 12 100 11 165-195 2615GG11JA 8710364052479

2. Lepicí tyčinky na dřevo (7 + 11 mm)

GG03 GG13

GG03: pro použití u lepicí pistole Dremel 910 (vysokoteplotní). K lepení
dřevěných materiálů. GG13: pro použití u lepicí pistole Dremel 940
(vysokoteplotní). K lepení dřevěných materiálů.

Model Množství Délka Ø Provozní
teplota Objednací číslo EAN

GG03 12 100 7 165-195 2615GG03JA 8710364052448
GG13 12 100 11 165-195 2615GG13JA 8710364052486

3. Podložka pro lepení

GG40

Ohebná, tepelně odolná podložka, kterou lze použít k zachytávání přebytečného
lepidla a k vytváření ozdobných vzorků s použitím lepidla: nechte lepidlo
vychladnout a následně je snadno sloupněte. Podložka je vhodná pro veškeré
typy tavných lepidel a lze ji používat neomezeně dlouho.

Model Množství Délka Ø Provozní
teplota Objednací číslo EAN

GG40 1 2615GG40JA 8710364054220
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Plynový hořák DREMEL® VersaTip

Příklady použití

❶  Měkké pájení
pájení elektronických
součástek při stavbě
počítače/dálkově
řízených modelů aut/
letadel apod.

❷  Řezání za tepla
provádění čistých
řezů ve dřevu

❸  Vypalování do
dřeva
vytváření obrázků
a dekoračních vzorů
ve dřevu

❹  Tavení
snadné ohýbání
materiálu za tepla
ohřevem místa ohybu

❺  Smršťování izolace
efektivní smršťování
izolace kabelů

❻  Opalování nátěrů
snadné a přesné
odstraňování
menších ploch nátěrů

Jeden nástroj pro šest
různých aplikací - pájení,
tavení, smršťování, řezání za
tepla, vypalování ornamentů
a drobné opalování. Součástí
balení je 6 výměnných hrotů,
které zajišťují široké
spektrum použití.

Hlavní přednosti

❶ Univerzální použití jeden nástroj pro 6
různých aplikací

❷ Snadné doplnění náplně zkapalněného
butanu; lze použít kdekoliv

❸ Velmi krátká doba ohřevu rychlý ohřev na
pracovní teplotu do 30 sekund

❹ Pojistka zapalování děti nemohou nářadí
zapnout

❺ Přesnost umožňuje detailní a náročnější
aplikace

❻ Dlouhá životnost díky zaručené kvalitě
značky

❼ Nastavení výšky plamene vždy ta správná
teplota pro vaši práci

Technické specifikace

Hmotnost 0,135 kg
Zapalování Piezoelektrické
Doba hoření 90 min
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Plynový hořák DREMEL® VersaTip
(2000-6)

Pro toto nářadí jsou dostupné tato
provedení:

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0132000JA EAN: 8710364037582

Dremel VersaTip
Pájecí hrot
Řezací nůž
Horký řezací nůž
Plochá široká tryska hořáku
Deflektor
Horkovzdušná hlava
Cínová pájka s modrým víčkem
Krabička s houbičkou na čištění pájecího hrotu
Leták s možnostmi použití
Návod k obsluze

Příslušenství v rozsahu dodávky



105

Příslušenství butanového nářadí

1. Příslušenství butanového nářadí

201 202 203

201: Pájecí hroty pro hořáky Dremel VersaTip 2000 a VersaFlame 2200. 202:
Řezací nože pro hořák Dremel VersaTip 2000. 203: Tvarovací nože pro hořák
Dremel VersaTip 2000.

Model Množství Objednací číslo EAN

201 2 26150201JA 8710364039708
202 2 26150202JA 8710364049400
203 2 26150203JA 8710364049394

2. Pyrografická souprava příslušenství Dremel® Versatip (204)

204

Toto nové pyrografické příslušenství Dremel se používá na vypalování různých
pyrografických motivů do dřeva nebo do kůže. V soupravě jsou čtyři hroty
různého tvaru: kulový, oválný, ostrý a vzorkovací hrot. Aplikace zahrnují kreslení,
stínování, šrafování atd. Všechny hroty jsou určeny pro použití s plynovou
páječkou Dremel® Versatip.

Model Množství Objednací číslo EAN

204 4 26150204JA 8710364057603
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Hořák DREMEL® VersaFlame

Technické specifikace

Hmotnost 0,227 kg
Kapacita zásobníku 42ml / 22g
Zapalování Piezoelektrické
Doba hoření 75 min
Teplota 1 200 °C (otevřený

plamen)
680 - 1 000 °C (horký

vzduch)
550 °C (hroty)

Dremel VersaFlame je jediným
stacionárním hořákem, který bezpečně
kombinuje možnost použití otevřeného
plamene s katalyzátorem a pájecí hlavou,
čímž představuje v současné době
nejuniverzálnější stacionární hořák na trhu,
zvlášť pro svépomocné kutilské práce.
Dremel VersaFlame používá tekutý butan
pro rychlý ohřev a snadné doplňování
náplně. Používá se na: měkké pájení,
smršťování izolace, svařování atd.

Hlavní přednosti

❶ Kapacita zásobníku 22 g
delší používání; plný zásobník vydrží až 75 min
na maximální výkon

❷ Dětská bezpečnostní pojistka
děti jej nemohou zapálit

❸ Aretační tlačítko plamene
pro souvislý provoz bez držení

❹ Stacionární použití
nasazením odnimatelné patky

❺ Přesný plamen
dovoluje jemnou práci s otevřeným plamenem

❻ S náplní zkapalněného butanu
použitelný kdekoliv, kdykoliv

❼ Velmi krátká doba ohřevu a rychlé
doplnění náplně
vždy připraven k použití

❽ Trvanlivost
dlouhá životnost

❾ Nastavitelnost různé teploty
možnost volby správné teploty pro danou
práci
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Hořák DREMEL® VersaFlame (2200-4)

Pro toto nářadí jsou dostupné tato
provedení:

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0132200JA EAN: 8710364042081

Dremel VersaFlame
Katalyzátor
Pájecí hrot
Prodlužovač plamene
Deflektor
Cínová pájka s modrým víčkem
Krabička s houbičkou na čištění pájecího hrotu
Leták s možnostmi použití
Návod k obsluze

Příslušenství v rozsahu dodávky
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Příslušenství butanového nářadí

1. Příslušenství butanového nářadí

201

201: Pájecí hroty pro hořáky Dremel VersaTip 2000 a VersaFlame 2200.

Model Množství Objednací číslo EAN

201 2 26150201JA 8710364039708
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Gravírka DREMEL® Engraver

Technické specifikace

Hmotnost 0,31 kg
Napětí 230 V
Zdvihů za minutu 6000
Jmenovitý příkon 35 W

Gravírujte nebo zdobte širokou paletu
materiálů, jako jsou kov, plast, sklo,
keramika, dřevo a kůže.
Je dodávána včetně šablony pro snadné
gravírování písmen a číslic.

Hlavní přednosti

❶ Kmitavý chod
pro optimální vedení nástroje při
gravírování

❷ Nastavitelná výška zdvihu
pro veškeré druhy gravírování

❸ Pogumovaná rukojeť
pro bezpečné a pohodlné držení při práci

❹ Vyměnitelný karbidový hrot
použitelný na širokou paletu materiálů

❺ Oddělený spínač zap/vyp
umožňuje zachovat nastavenou výšku
zdvihu
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Gravírka DREMEL® Engraver (290-1)

Gravírovací nástroj s variabilním řízením
hloubky ke gravírování v materiálech, jako
je kov, sklo, dřevo, plasty, keramika atd.
Sada rovněž obsahuje šablonu ke
snadnému gravírování písmen a číslic.

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0130290JM EAN: 8710364046850

Gravírka Dremel
Vyměnitelný karbidový gravírovací hrot
Nápadité gravírovací šablony
Návod k obsluze

Příslušenství v rozsahu dodávky
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Příslušenství gravírky

1. Příslušenství gravírky

9924 9929

Karbidový gravírovací hrot a diamantový gravírovací hrot. Pro použití s gravírkou
Dremel 290. Diamantový gravírovací hrot 9929 má delší životnost a lze jej
používat ve tvrdších materiálech.

Model Množství Objednací číslo EAN

9924 3 26159924JA 8710364039692
9929 1 26159929JA 8710364042906
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Sestava stolního nářadí

Sestava stolního nářadí zahrnuje nářadí zvlášť navržené pro stacionární použití.  Systém
FortiFlex zahrnuje nářadí, příslušenství a nástavce. V tomto katalogu je dostupné
příslušenství uvedeno v části: "Sestava univerzálního nářadí."

Systém Moto-
Saw

DREMEL® Moto-Saw
Moto-Saw příslušenství

Sestava Fortiflex Ohebná hřídel DREMEL® Fortiflex
Příslušenství ohebné hřídele Fortiflex
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DREMEL® Moto-Saw

Technické specifikace

Hmotnost 1,10 kg
Volnoběžné otáčky 1.500 - 2.250 ot/min
Napětí 220 - 240 V
Jmenovitý příkon 70 W

Dremel Moto-Saw je kompaktní a snadno
ovladatelná lupínková pila pro detailní řezy
v různých materiálech. Díky bohatému
sortimentu různých pilových listů lze
lupínkovou pilou Dremel Moto-Saw
snadno řezat mnoho různých materiálů.
Odpojitelná dekupírka zajišťuje
jednoduché používání pily jak stacionárně,
tak kdekoliv v ruce. Tato uživatelsky
přívětivá lupínková pila se nejen snadno
ukládá a sestavuje, ale také se s ní
jednoduše pracuje. Dremel Moto-Saw je
uživatelsky nejpříjemnější lupínková pila.

Hlavní přednosti

❶ Snadné použití
rychlá výměna příslušenství a jednoduché
nastavení i skladování díky kompaktním
rozměrům.

❷ Dvojí funkce
stacionární režim pro přesnou práci
a manuální režim pro větší obrobky.

❸ Snížené vibrace
přidržovací patka.

❹ Přesné přímé řezy
vodicí lišty a rovnoběžné vedení pro podporu
řezání do rozměrů 18 mm.

❺ Přizpůsobení otáček prováděné úloze
řízení proměnných otáček (1 500-2 250 ot/
min).
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Lupínková pila DREMEL® Moto-Saw
(MS20-1/5)

Pro toto nářadí je k dispozici následující
provedení sady:

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F013MS20JA EAN: 8710364062775

Lupínková pila Dremel Moto-Saw
2x univerzální pilový list na dřevo (MS51)
2x jemný pilový list na dřevo (MS52)
1x pilový list na kov (MS53)
Nástavec pro rovnoběžné vedení
Návod k obsluze
Pevný a prostorný kufr

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezání

MS51(2) MS53 MS52(2)



116 DREMEL-Katalog 2014-2015

Moto-Saw příslušenství

1. Řezání

MS50 MS51 MS52 MS53

Listy Moto-Saw jsou navrženy pro široké spektrum různých materiálů, včetně
laminátu, měkkého i tvrdého dřeva, PVC či měkkého kovového plechu. Pro dané
použití a materiál si vždy můžete vybrat ten pravý list, který vám zaručí nejlepší
výsledky.

Plastic

Model Množství Hloubka
řezu (mm)

Zuby
na cm

Délka
mm Objednací číslo EAN

MS50 5 12 6 100 2615MS50JA 8710364062812
MS51 5 18 6 100 2615MS51JA 8710364062829
MS52 5 12 7 100 2615MS52JA 8710364062836
MS53 5 3 10 100 2615MS53JA 8710364062843
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Ohebná hřídel DREMEL® Fortiflex

Technické specifikace

Hmotnost 1,50 kg
Volnoběžné otáčky 0 - 20.000 ot/min
Napětí 230 V
Jmenovitý příkon 300 W

Ohebná hřídel Dremel Fortiflex je vysoce
kvalitní přesné nářadí, které se skládá z
výkonného závěsného motoru (300 W),
patentované ohebné hřídele pro velké
zatížení, výměnné přesné rukojeti a
nožního spínače pro řízení proměnných
otáček (0 – 20 000 ot/min). To z něj činí
ideální stacionární nářadí pro aplikace,
jako je řezbářství, šperkařství, opracování
kamene, renovace automobilů, prostě pro
jakýkoliv projekt vyžadující kombinaci
výkonu a přesnosti. Ohebná hřídel Dremel
Fortiflex: výkon se snoubí s přesností.

Hlavní přednosti

❶ Vysoce výkonný motor 300 W pro
optimální výkonnost.

❷ Proměnné otáčky 0 – 20 000 ot/min pro
lepší kontrolu nástroje.

❸ Velký krouticí moment při nízkých
otáčkách – pro přesné aplikace, u nichž je
při nízkých otáčkách zapotřebí velký
výkon.

❹ Nožní spínač umožňuje kontrolu otáček
a ponechává přitom obě ruce volné.

❺ Robustní ohebná hřídel s dlouhou
životností, s patentovaným systémem
snížení rotačního zahřívání a prodloužení
jeho životnosti.

❻ Výměnná přesná rukojeť s pružinovou
západkou.

❼ Snadná výměna příslušenství díky
sklíčidlu na vrtací bity.

❽ Maximální přesnost díky nízké házivosti
upínacího pouzdra.

❾ Různý průměr stopky (0,3 – 4,0 mm), hodí
se pro veškeré vysoce kvalitní
příslušenství Dremel.
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Ohebná hřídel DREMEL® Fortiflex
(9100-21)

Pro toto nářadí jsou dostupné tato
provedení:

Obsah

Údaje pro objednání Objednací číslo: F0139100JA EAN: 8710364046928

Motor ohebné hřídele Dremel Fortiflex
Ohebná hřídel pro velké zatížení
Rukojeť (9102)
Nožní spínač
21 kusů velice kvalitního příslušenství Dremel
v samostatném pouzdru
Zavěšovací hák
Leták s možnostmi použití

Příslušenství v rozsahu dodávky

Řezbářství / rytí /
frézování

117 7103 9910

Broušení / ostření

84922 953

Čištění / leštění

403

Obrušování

407 431 438(2) 430 432(2) 408

Upínací hlavy /
upínací trny / další
příslušenství

628(7)
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Malá rukojeť Fortiflex (9101)

• Menší rukojeť pro ohebnou hřídel
Dremel Fortiflex. Sestává z 1 rukojeť,
upínací pouzdra 2,4 mm a 3,2 mm,
maticový klíč a šroubovák.

Obsah

upínací pouzdro 2,4 mm a 3,2 mm
Klíč a šroubovák
1 rukojeť

Údaje pro objednání Objednací číslo: 2615910100 EAN: 8710364049196

Standardní rukojeť Fortiflex (9102)

• Normální rukojeť pro Dremel Fortiflex,
s inbusovými klíči (0,3 – 4,0 mm).

Obsah

1 rukojeť
Klíč (0,3–4,0 mm)

Údaje pro objednání Objednací číslo: 2615910200 EAN: 8710364051472

Příslušenství ohebné hřídele Fortiflex
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Piktogramy

Zdivo a kámen

Beton Podlahová
dlaždice

Obkládací
dlaždice

Cihly

Keramika Sádrokarton /
sádrokartonové

desky

Provzdušněný
beton

Žula

Mramor Porcelán

Dřevo

Dýhované
dřevo

Dřevotřískové
desky

Dřevovláknité
desky

Dřevo

Lamináty Překližka Měkké dřevo
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Piktogramy

Kovy

Kovové trubky Ocel obecně Ocelové
profily

Kovové plechy

Al

Hliník Mosaz Šedá litina

Cu

Měď

Zlato Tvrzená ocel

Ag

Stříbrný Měkký kov

Nerezová ocel

Další materiály

Pěnové desky Řetěz
řetězové pily

Plasty zpevněné
skleněným

vláknem

Sendvičový
materiál

PE fólie Polystyren Zatavovací
lanko

Nylon
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Piktogramy

Uhlík Sklo

Plastic

Plast

Plexi

Plexisklo

Pryž Vinyl Kůže Karton

Asfaltové
šindele

Umělý trávník
s latexovou

rubovou stranou

Koberec Fermež

Cement Vrstvy nátěru Spárovací
hmota

Těsnicí hmota
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