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LASER ROTATIVOS
COM BATERIA DE 18V DE LI-ION
A nova gama de lasers rotativos DEWALT 18V de Li-Ion proporcionam uma autonomia
excecional e permitem uma total versatilidade, graças à possibilidade de trocar de
baterias com as utilizadas pela ampla gama de ferramentas elétricas DeWalt.
Oferecemos-lhe 3 novos lasers rotativos, um deles projeta luz verde 4 vezes mais
visível do que o laser vermelho tradicional.
O design desta gama de lasers oferece uma grande robustez e precisão.
Todos eles vêm de fábrica com uma bateria de 18V 2.0 Ah Li-Ion DeWalt e uma
robusta mala TSTAK

NÍVEL LASER VERMELHO
ROTATIVO
DCE074D1R
• Projeta linha horizontal ou vertical e prumada superior
• 45 metros de alcance (457 com detetor)
• Precisão de +/- 1 mm em 10 metros
• Nivelado totalmente automático
• Controlo manual de inclinações de até +/- 10%
• Modo Scan e seleção de velocidade de rotação
• Ratio de vedação IP54 contra poeira e água
• À prova de quedas até 2 metros de altura
• Inclui suporte para parede, mala TSTAK, bateria 18V Li-Ion,
carregador, detetor + suporte, cartão magnético e óculos

1 linha 360º
horizontal

Feixe giratório
vertical de 360º

Inclinação
+/- 10%

Exploração
horizontal com
punto vertical
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NÍVEL LASER VERMELHO
ROTATIVO
DCE079D1R

1 linha 360º
horizontal

Feixe giratório
vertical de 360º

Inclinação
+/- 10%

Exploração
horizontal com
punto vertical

1.195

• Projeta linha horizontal ou vertical e prumada superior
• 60 metros de alcance (600 com detetor)
• Precisão de +/- 0,5mm em 10 metros
• Nivelado totalmente automático
• Controlo duplo de inclinações de até +/- 10%
• Modo Scan e seleção de velocidade de rotação
• Ratio de vedação IP54 contra poeira e água
• À prova de quedas de até 2 metros de altura

IVA NÃO INCLUÍDO

NÍVEL LASER VERDE ROTATIVO

DCE079D1G
• Projeta linha horizontal ou vertical e prumada superior
• 76 metros de alcance (600 com detetor)
• Precisão de +/- 0,5mm em 10 metros
• Nivelado totalmente automático
• Controlo duplo de inclinações de até +/- 10%
• Modo Scan e seleção de velocidade de rotação
• Ratio de vedação IP54 contra poeira e água
• À prova de quedas de até 2 metros de altura

1 linha 360º
horizontal

Feixe giratório
vertical de 360º

Inclinação
+/- 10%

Exploração
horizontal com
punto vertical

1.495
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NÍVEL LASER DE LINHAS
VERMELHAS EM 2x 360º
DCE0811D1R

LASER DE LINHAS COM
BATERIA DE 10,8V LI-ION
1 linha 360º
vertical

A nova gama de lasers auto-nivelantes com bateria
10,8V Li-Ion proporcionam uma maior autonomia de
trabalho, ao mesmo tempo que permitem o intercâmbio
com ferramentas elétricas DeWalt. A gama é composta
de níveis laser com 3 linhas 360º e com 2 linhas 360º.
Todos com escolha de raio laser vermelho ou

1 linha 360º
horizontal
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NÍVEL LASER DE LINHAS
VERDES EM 2x 360º
DCE0811D1G

verde. Todos os modelos incluem bateria de 10,8V 2,0Ah
Li-Ion, carregador, mala base pivotante e com rosca para
tripé.

• Projeta 2 linhas 360º cruzadas autonivelante
• 30 metros de alcance (50 com detetor)
• Precisão de +/- 3mm em 10 metros
• Bloqueio do pêndulo para evitar danos durante o transporte
• Ratio de vedação IP65 contra poeira e água
• À prova de quedas de até 2 metros de altura
• Inclui mala, bateria 10,8V Li-Ion e carregador de 2 amperes

NÍVEL LASER DE LINHAS
VERMELHAS EM CRUZ
DCE088D1R
Linha Tranversal
y retorno

259

IVA NÃO INCLUÍDO

1 linha 360º
horizontal

• Projeta 2 linhas cruzadas autonivelante
• 15 metros de alcance (50 com detetor)
• Precisão de +/- 3mm em 10 metros
• Bloqueio do pêndulo para evitar danos durante o transporte
• Ratio de vedação IP65 contra poeira e água
• À prova de quedas de até 2 metros de altura
• Inclui mala, bateria 10,8V Li-Ion e carregador de 2 amperes

1 linha 360º
vertical

1 linha 360º
vertical
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NÍVEL LASER DE LINHAS
VERDES EM CRUZ
DCE088D1G
• Projeta 2 linhas cruzadas autonivelante
• 20 metros de alcance (50 com detetor)
• Precisão de +/- 3mm em 10 metros
• Bloqueio do pêndulo para evitar danos durante o transporte
• Ratio de vedação IP65 contra poeira e água
• À prova de quedas de até 2 metros de altura
• Inclui mala, bateria 10,8V Li-Ion e carregador de 2 amperes

• Projeta 2 linhas 360º cruzadas autonivelante
• 15 metros de alcance (50 com detetor)
• Precisão de +/- 3mm em 10 metros
• Bloqueio do pêndulo para evitar danos durante o transporte
• Ratio de vedação IP65 contra poeira e água
• À prova de quedas de até 2 metros de altura
• Inclui mala, bateria 10,8V Li-Ion e carregador de 2 amperes

1 linha 360º
vertical
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NÍVEL LASER DE LINHAS
VERMELHAS EM 2x 360º
DCE089D1R
• Projeta 3 linhas 360º cruzadas autonivelante
• 15 metros de alcance (50 com detetor)
• Precisão de +/- 3mm em 10 metros
• Bloqueio do pêndulo para evitar danos durante o transporte
• Ratio de vedação IP65 contra poeira e água
• À prova de quedas de até 2 metros de altura
• Inclui mala, bateria 10,8V Li-Ion e carregador de 2 amperes

NÍVEL LASER DE LINHAS
VERDES EM 3x 360º
DCE089D1G
Linha Tranversal
y retorno
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• Projeta 3 linhas 360º cruzadas autonivelante
• 20 metros de alcance (50 com detetor)
• Precisão de +/- 3mm em 10 metros
• Bloqueio do pêndulo para evitar danos durante o transporte
• Ratio de vedação IP65 contra poeira e água
• À prova de quedas de até 2 metros de altura
• Inclui mala, bateria 10,8V Li-Ion e carregador de 2 amperes

1 linha 360º
horizontal

1 linha 360º
horizontal

1 linha 360º
vertical

1 linha 360º
vertical
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LASERS DE LINHAS
A DEWALT oferece uma grande variedade de opções que
se adaptam tanto ao seu trabalho como ao seu bolso.
Desde o nosso laser de linhas em cruz o mais vendido
em 5 versões diferentes até um modelo com 3 linhas que
proporciona uma versatilidade excecional a um preço
muito competitivo.

NÍVEL LASER LINHAS
EM CRUZ
DW088K
• Projeta 2 linhas cruzadas autonivelantes
• 10 metros de alcance (50 com detetor) e precisão
de +/-3mm em 10m
• Seletor de linha vertical e/ou horizontal
• Ratio de vedação IP65 contra poeira e água
• Suporte pivotante e magnético com ajuste fino
vertical e horizontal
• Inclui mala, 3 pilhas AA
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Linha transversal
e retorno
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DW088K +
MEDIDOR LASER
50 METROS

Linha transversal
e retorno

DW088KD
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Linha em cruz
+ linha lateral
vertical
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NÍVEL LASER LINHAS
EM CRUZ + LATERAL
DW089KD

DW088K + TRIPÉ
TELESCÓPICO
CPROF271

• Projeta 2 linhas cruzadas autonivelantes e uma lateral vertical
• 15 metros de alcance (50 com detetor)
• Precisão de +/- 3mm em 10 metros
• Ratio de vedação IP65 contra poeira e água
• Suporte pivotante e magnético com ajuste fino vertical e horizontal
• Inclui mala, 4 pilhas AA e detetor de linha

• Projeta 2 linhas cruzadas autonivelantes
• 10 metros de alcance (50 com detetor) e precisão
de +/-3mm em 10m
• Seletor de linha vertical e/ou horizontal
• Ratio de vedação IP65 contra poeira e água
• Suporte pivotante e magnético com ajuste fino
vertical e horizontal
• Inclui mala, 3 pilhas AA
• Tripé 600 a 1700mm com rotação 360º sem
mudança de altura

• • Projeta 2 linhas cruzadas autonivelantes
• • 10 metros de alcance (50 com detetor) e
precisão de +/-3mm em 10m
• • Seletor de linha vertical e/ou horizontal
• • Ratio de vedação IP65 contra poeira
e água
• • Suporte pivotante e magnético com
ajuste fino vertical e horizontal
• • Inclui mala, 3 pilhas AA
• • Medidor laser 50m e precisão 1,5mm/m

Linha transversal
e retorno
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MEDIDORES LASER
Os medidores laser de distâncias estão
fabricados para suportar condições
extremas, quedas e golpes no local de
trabalho.
São os mais duradeiros do mercado com
IP65 e continuarão funcionando inclusive
depois de uma queda a uma altura de até
2 metros.

NOVIDADE
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MEDIDOR LASER
30 METROS
DW033
• 30 metros de alcance
• ± 3mm/m de precisão
• Zonas de agarre engomadas
• Ecrã preto com números brancos
• Medição de distâncias e medição contínua

IVA NÃO INCLUÍDO

MEDIDOR LASER
50 METROS
DW03050
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• 50 metros de alcance
• ± 1,5mm de precisão
• Zonas de agarre engomadas
• Medição de distâncias, áreas, volumens,
medições contínuas, memória de 5 registos,
Pitágoras
•Inclui capa e pilhas

MEDIDOR LASER
100 METROS
DW03101
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• 100 metros de alcance
• ± 1mm de precisão
• Zonas de agarre engomadas
• Medição de distâncias, áreas, volumens,
medição contínua, memória de 20 registos,
Pitágoras, cálculo de área triangular, inclinómetro
•Inclui capa e pilhas

DeWALT®
Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz, Rua
dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2º Esq
2770-071 Paço D’Arcos
Tel.: 214 667 500 Fax : 214 667 580
O seu Distribuidor DeWalt:

A DeWalt Power Tools e Acessórios usa a combinação de cores amarelo e preto como
uma marca comercial. A DeWALT reserva-se ao direito de alterar qualquer oferta a
qualquer momento sem aviso prévio. Disponível até o fim de stock. Preços válidos para
a Península Ibérica e Baleares até até Abril 2017. Preços recomendados sem IVA.

Seja o primeiro a ver as Novidades e Promoções da
DeWalt.
Registe-se em MyDeWalt e enviaremos o folheto de
Novidades e Promoções por e-mail.
Entre simplesmente em: www.DeWalt.pt/MYDeWALT
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