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ÇOK AMAÇLI EL MOTORU SİSTEMİ

Dremel yüksek hızlı çok amaçlı el motoru, temel 
aletin merkezinde olduğu tüm fonksiyonel 
seçenekler sistemidir. Dremel çok amaçlı el 
motoru sistemi, aletlerden, aksesuarlardan (EZ 
SpeedClic dahil) ve bağlantı parçalarından oluşur. 
Bu sistem, aleti çok işlevli, çok yönlü ve kullanımı 
kolay hale getirir. İster deneyimli bir usta olun, 
ister yeni başlayan biri olun, bu sistem çok çeşitli 
uygulamalar için hassasiyet arayan herkes için 
mükemmeldir.

ÇOK AMAÇLI EL MOTORU NEDİR?

AKSESUARLAR
Dremel, farklı uygulamalar için çok çeşitli yüksek 
kaliteli aksesuarlar sunar. Doğru aksesuarları 
seçmenize yardımcı olmak için, Dremel bir 
renk kodlama sistemi oluşturmuştur: her renk 
bir uygulama kategorisini temsil eder. Hangi 
malzemelerle çalışmak isterseniz isteyin, Dremel'in 
sizin için bir çözümü vardır. Dremel'e özel EZ 
Speedclic serisi; hızlı, kolay ve anahtarsız aksesuar 
değişimi sağlar.

BAĞLANTI PARÇALARI
Dremel serisinde, Dremel çok amaçlı el motorunuzu 
daha çok yönlü hale getiren birçok farklı bağlantı 
parçası vardır. Dremel bağlantı parçaları; çok amaçlı el 
motorunuzun kullanılabilirliğini arttırır, böylece işinizi 
daha da hassas ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. 
Dremel; frezeleme, kontrol, kesme, testereleme, 
bileme ve uzanma bağlantı parçaları sunar.
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ÇOK AMAÇLI EL MOTORLARI

KABLOLU ÇOK AMAÇLI EL MOTORLARI
Gravür, oyma, zımparalama, bileme, 
temizleme ve parlatma gibi çok 
sayıda uygulama için değişken devir

Kullanım kolaylığı için ayrı 
açma/kapatma kontrolü

Konfor ve kontrol için 
ergonomik kavrama ile 
hafif ve küçük

Farklı boylardaki aksesuarları 
hızlı değiştirmek için çok amaçlı 
mandren

Çok yönlü. Hassas. 
Yaratıcılar ve ustalar için geliştirildi.

Hızlı. Kompakt. Çok amaçlı.

İnovatif EZ Döndürülebilir Uç 
Başlığı: aksesuar değiştirmek 
için anahtara gerek yoktur

Değişken devir - 10.000 - 33.000 
dev/dak: daha konforlu ve kullanım 
sırasında daha kontrollü

Penset kilidi: aksesuar 
değişimlerini desteklemek 
için

Entegre asma 
kancası: aleti 
projenin 
yanına veya 
alet sehpasına 
asmak için
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ÇOK AMAÇLI EL MOTORLARI

KABLOLU ÇOK AMAÇLI EL MOTORLARI

Güçlü. Dinamik. 
Maksimum kontrol.

Değişken Devir - 
Maksimum hassaslık için 
5.000'den 35.000 dev/
dak 'ya kadar dönüş hızı 
ayarlanabilmektedir

Elektronik Geri Besleme 
Sistemi - Maksimum 
performansı sürdürmek 
için gerektiğinde ekstra 
güç verir

Motor - 175 W motorla 
en zorlu hassas Kendin 
Yap projelerini bile 
kolaylıkla bitirir

Açma/kapatma 
düğmesi - Dönüş 
hızından ayrı olarak 
kontrol edilir

EZ Twist - 
aksesuar 
değiştirmek için 
anahtara gerek 
yok

Aydınlatmalı. Sınırsız. Maksimum güç.

Tamamen ayarla-
nabilir LED ışıkla 
görevlerinizi zor 
köşelerde ve 
karanlık alanlarda 
tam görünürlükle 
tamamlayabilir-
siniz.

Yumuşak ve güvenli kavrama; 
daha uzun süre ve daha fazla 
manevra kabiliyeti ile çalışmanıza 
izin vermek için titreşimleri azaltır

Geliştirilmiş fan 
tasarımı, projelerinizi 
tamamlarken daha 
sessiz ve daha serin 
bir ortam anlamına 
gelir

Entegre çok amaçlı mandren, 
aksesuarın çapından bağımsız 
olarak aksesuarların kolaylıkla 
değiştirilmesine yardımcı olur
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ÇOK AMAÇLI EL MOTORLARI

AKÜLÜ ÇOK AMAÇLI EL MOTORLARI

Şarj gösterge ışığı, ne zaman şarj 
edilmesi gerektiğini size bildirir. USB 
şarj cihazı ve özel fiş ile şarj olur

3.6V şarj edilebilir 
lityum iyon akü(2Ah) 
kablosuz kullanım 
kolaylığı ve en yüksek 
performans sağlar

Değişken sürgülü tuş ile 
dört farklı hız arasında 
kolayca ayarlayın. 8.000 - 
25.000 dev/dak

360 derecelik ergonomik 
yumuşak kavrama, kablosuz 
tasarımın yanı sıra konfor ve 
hassasiyet sağlar

İnovatif EZ 
Twist Uç 
Başlığı: 
aksesuarları 
değiştirmek 
için anahtara 
gerek yok

Kullanımı kolay. Çok yönlü. Her yerde kullanın.

Küçük boyutu ve düşük sesi nedeniyle 
kompakt olması, onu daha hafif iş 
uygulamaları için ideal hale getirir

Akülü. Aydınlatmalı. Maksimum güç.

Yalnızca 1 saatlik şarj süresine 
sahip kompakt, güçlü 12 V Li-Ion 
akü sayesinde zorlu Kendin Yap 
projelerini kolaylıkla tamamlar. 
5.000 dev/dak'dan 35.000 dev/
dak'ya

3 LED'li pil 
ekranından aletinizin 
şarj durumunu bir 
bakışta tanıyın

Pens korumalı ayrı açma / kapatma 
düğmesi, pens kilidinin yanlışlıkla 
etkinleştirilmesini önler

360 ° 
dönebilen LED 
ışık - karanlık 
alanlarda bile 
net bir görüntü 
için İnovatif EZ Twist Uç 

Başlığı: aksesuarları 
değiştirmek için 
anahtara gerek yok

Doğrudan durdurma işlevi ile 
entegre edilmiştir, böylece 
motor kapatıldığında 
doğrudan durur
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EVCİL HAYVAN BAKIM ALETİ

Güvenli ve sessiz evcil hayvan 
tırnak bakım aleti

Evcil Hayvan Tırnak Bakım Kiti

Güvenli kullanım için tüm 
dönen parçaların üstünü 
kapatır

Her yerde kullanın, 
4 AA akü ile çalışır 
(teslimat kapsamı 
dışındadır)

İki çalışma hızıyla 
kullanımı kolay

Çok derin kesme 
riski olmadan 
pürüzsüz 
bitiş. Yeniden 
kullanılabilir 
zımpara diskleri 
içerir

Şeffaf pati kılavuzu tırnak 
tozunu toplar ve çevreyi 
temiz tutar

AKÜLÜ ÇOK AMAÇLI EL MOTORLARI
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ÇOK AMAÇLI EL MOTORU AKSESUARLARI

Dremel; birçok farklı uygulama 
için yüksek kaliteli oyma, 
gravür ve freze aksesuarları 
sunar. Oyma ve gravür uçları, 
Dremel aksesuarlarının en 
geniş kategorisidir. Genel 
keskinliği ve dayanıklılığı, doğru 
kullanıldıklarında uzun süre 
dayanmalarını sağlar. Freze uçları; 
ahşap kenar şekillendirme, kanal 
açma, harf işaretleri ve resim 
çerçeveleri gibi uygulamalar için 
kullanılır.

OYMA / GRAVÜR / FREZE

TAŞLAMA / BİLEME

Bu kategorideki aksesuarların 
birçok pratik, Kendin Yap 
uygulaması vardır. Çim biçme 
makinesi bıçaklarının, tekne 
pervanelerinin ve zincirli ağaç 
kesme testere bıçaklarının 
bilenmesi gibi günlük, para 
tasarrufu sağlayan işleri başarırlar. 
Ayrıca ev ve bahçe etrafındaki 
çeşitli malzemelerin çapaklarını 
alabilir, pürüzsüzleştirebilir, 
taşlayabilir ve temizleyebilirler.

TEMİZLEME / PARLATMA

Dremel temizleme ve parlatma 
aksesuarları arasında çelik, 
alüminyum, pirinç, gümüş, altın 
ve plastik üzerinde çalışmak için 
fırçalar, keçe aksesuarlar ve lastik 
uçlar bulunur.

Dremel, herhangi bir kesme işi 
için iki tür kesme aksesuarı sağlar; 
Kesme diskleri ve kesme uçları. 
Kesme diskleri cıvataları, vidaları, 
sac levhayı, ince ahşap ve 
plastiği kesmeyi veya yarmayı 
kolaylaştırın. Fiberglas ile 
güçlendirilmiş kesici diskler, zorlu 
uygulamalar içindir. 
Kesme uçları, Dremel kesme 
kılavuzu ile birlikte kullanılır ve 
herhangi bir yönde spiral testere 
bıçaklarına benzer şekilde kesilir.

KESME

PENSETLER / MANDRENLER / ÇEŞİTLİ

Bu kategoride matkap uçları, 
pensetler, mandrenler ve çok 
amaçlı mandren gibi çeşitli ekstralar 
bulunur. Mandrenler, parlatma 
diskleri veya kesme diskleri gibi 
farklı aksesuarları monte etmek 
için kullanılır. Pensetler, çok amaçlı 
aletlerde bir aksesuarı tutmanın en 
hassas yolunu sunar. Yüksek hızda 
bile, maksimum basınç altında 
pensetler sıkı kalacaktır.

ZIMPARALAMA
Dremel zımpara aksesuarları; 
malzemeyi çıkarmak ve 
düzleştirmek için zımpara 
tamburları, bantlar, diskler, flap 
diskler ve aşındırıcı cilaları içerir.
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ÇOK AMAÇLI EL MOTORU AKSESUARLARI

OYMA / GRAVÜR / FREZE

1. Yüksek Devirli Kesiciler

2. Gravür Kesiciler

3. Elmas Uçlar

4. Tungsten Karpit Kesiciler

5. Tungsten Karpit Dişli 
Kesiciler

6. Freze Uçları (HSS)
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TAŞLAMA / BİLEME

ÇOK AMAÇLI EL MOTORU AKSESUARLARI

1. Dremel EZ SpeedClic: Taşlama
Diski

2. Alüminyum Oksit Taşlama 
Taşları

3. Alüminyum Oksit Aşındırıcı Uç

4. Silikon Karpit Taşlama Diskleri

5. Zincir Testere Bileme Taşları

TEMİZLEME / PARLATMA

1. Lastik parlatma ucu
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5. Yüksek Performanslı Aşındırıcı 
Fırça

ÇOK AMAÇLI EL MOTORU AKSESUARLAR

2. Emprenyeli Parlatma Diski

3. Parlatma Diskleri

4. Kıl ve Çelik Fırçalar

6. Paslanmaz Çelik ve Pirinç Fırçalar

KESME

1. Dremel EZ SpeedClic: Başlangıç 
Seti ve Kesme Diskleri
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ÇOK AMAÇLI EL MOTORU AKSESUARLARI

2. Dremel EZ SpeedClic: Ahşap 
Kesme Diski

3. Dremel EZ SpeedClic: Elmas 
Kesme Diski

4. Kesme Diskleri

5. Kesme / Şekillendirme Diski

6. Yarık / Çapraz Kesim Bıçağı

7. Spiral Kesme Uçları

8. Sıva Kazıma Uçları
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ÇOK AMAÇLI EL MOTORU AKSESUARLARI

ZIMPARALAMA

1. Dremel EZ SpeedClic: Detay 
Aşındırıcı Fırçalar

2. Dremel EZ SpeedClic: Boya 
Aşındırcı Cilalar

3. Dremel EZ SpeedClic: Zımpara 
Mandreni ve Zımpara Bantları

4. Bant Zımparalar

5. Dremel EZ SpeedClic: Aşındırıcı 
Diskler

6. Taşlama Diskleri
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ÇOK AMAÇLI EL MOTORU AKSESUARLARI

ÇEŞİTLİ

1. Cam Delme Uçları

2. Penset Somunları, Mandrenler ve 
Çok Amaçlı Mandren

3. Hassas Delici Uç Seti

3. Ahşap Delici Uç Seti

MATERYAL SİMGELERİ

Yumuşak Ahşap

Sert Ahşap

Kontrplak

Laminatlar

Sunta

Fiber Levha

Fayans Duvar

Tuğla

Porselen

Alçıpan /
Alçı levha

Gazbeton

Seramik

Gümüş

Bakır

Alüminyum

Mermer

Granit

Cam

Pleksiglas

Plastik

Karbon

Epoksi

Lastik

Yumuşak Metal

Pirinç

Sertleştirilmiş 
Çelik

Altın

Paslanmaz çelik

Dökme Demir

Çelik Profiller

Çelik - Genel

Sıva

Cam Elyaf 
Takviyeli 
Plastikler

Köpük 
Levhalar

Sac levha

Deri

Kaplamalı 
Ahşap

Sandviç 
Malzeme

Zincirli 
Testere
Zinciri

Metal Borular
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DREMEL INOVASYON - EZ SİSTEMİ

EZ SPEEDCLIC
EZ SpeedClic, Dremel’in döner başlıklı alet aksesuarları için benzersiz hızlı 
değiştirme sistemidir. Yüksek kaliteli EZ SpeedClic aksesuarları, hızlı, kolay 
ve anahtarsız aksesuar değişikliklerine izin verir; bu da hızlı sonuç için 
aksesuar değiştirirken zaman kazanmanızı sağlar. Bu aksesuarlar, kesmeden 
zımparalamaya kadar çok çeşitli uygulamalar için mevcuttur ve çok çeşitli 
malzemelerde kullanılabilir.

EZ TWIST
Aksesuarları değiştirirken penseti 
sıkmak ve gevşetmek için bir 
anahtara gerek yoktur, anahtar 
mekanizması aletin uç başlığına 
entegre edilmiştir.
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ÇOK AMAÇLI EL MOTORU BAĞLANTI PARÇALARI

İş İstasyonu (220)

Kombine Matkap Tezgahı ve Alet Sehpası, 
Dremel'inizle istediğiniz herhangi bir açıda 
sabit çalışma için mükemmel çözümdür.

- Parlatma, taşlama ve zımparalama için 
aletiyatay olarak tutar
- Esnek mil kullanmadan alet için bir 
tutucugörevi görür
- Aksesuar muhafaza bölümü 
bulunmaktadır
- Tutarlı derinlik ayarı için işaretler bulunur

Esnek Mil (225)
Hassas, detaylı işlemler veya erişimi zor alanlarda 
kullanım için ideal bir bağlantı aksesuarıdır. Konforlu 
kavrama sağlayan el aleti sayesinde, kesme, taşlama, 
zımparalama, parlatma ve daha pek çok işlemi parmak 
uçlarınızla kontrol edebilirsiniz. Küçük el parçası 
sayesinde daha uzun ömürlü projelerde daha fazla 
konfor ve daha az yorgunluk.

- Hızlı ve kolay aksesuar değişimi için
entegre mil kilit tuşu.
- Rahat ve esnek kullanım.
- Dremel aletinize saniyeler içinde hızlıca
bağlanır.

Dremel çok amaçlı el motorunuzun iş 
tezgahınızın üzerinde uygun şekilde 
durmasını sağlar. 
Esnek mil bağlantı parçası ile kullanmak için 
mükemmeldir.

- 42 mm kalınlığa kadar olan iş 
tezgahlarına sabitlenebilir ve yüksekliği 
300 ile 1070 mm arasında değiştirilebilir.
- Tezgah kısmında ilave uçları 
saklayabilirsiniz.

Esnek Mil Alet Sehpası (2222)
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ÇOK AMAÇLI EL MOTORU BAĞLANTI PARÇALARI

Kanal Freze (335)
Dremel aletinizi dairesel kanallar 
açmak, arma işlemek, dekoratif 
kenarlar yapmak ve kenarlara paralel 
kanallar açmak için bir freze aletine 
dönüştürür.

- Tutma kısmında daldırma kilidi – 
sadece kilitlemek / kilidi açmak için 
kolu çevirin.
- Kullanıcı, hızlı ve tutarlı derinlik 
ayarı için tamamen değişken derinlik 
duraklarını tanımlayabilir.
- Düz hatlar ve mükemmel daireler 
oluşturmak için kenar kılavuzu ve 
dairesel kılavuz.

Çok Amaçlı Kesme Kiti (565)

Çeşitli malzemelerde her yönde 
kontrollü kesim sağlar.

- Dremel aletinize kolaylıkla bağlanır.
- 19 mm kalınlığa kadar olan 
malzemelerde kolay derinlik ayarı.

Duvar Fayansı Kesme Kiti (566)
Seramik duvar fayanslarında her yönde 
kontrollü kesim sağlar.

- Dremel aletinize kolaylıkla bağlanır.
- 19 mm kalınlığa kadar olan 
malzemelerde kolay derinlik ayarı.
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ÇOK AMAÇLI EL MOTORU BAĞLANTI PARÇALARI

Duvar & Zemin Harç Kazıma Kiti (568)
Duvar ve yer fayanslarının arasındaki 
sıvaların kazınması için özel olarak 
geliştirilmiştir. Elle yapılan keskilere 
kıyasla fayanslarınızın kırılma riski büyük 
oranda azaltılmıştır.

- Kolay derinlik ayarı.
- Kılavuz, ucu fayansların arasında 
ortalanmış biçimde tutar. 
Uyumluluk için lütfen paketin arka 
kısmındaki uyumluluk özetine bakın.

Dik Açı Bağlantısı (575)

Erişilmesi zor alanlarda, dik 
açılı aksesuarların kullanımı için 
tasarlanmıştır.

- Bilyalı rulmanlar ve konik dişliler 
sayesinde sessiz bir işletim ve uzun 
ömür garanti edilir.
- Bağlantı sistemi, bağlantı parçasının 
Dremel aletinize 12 farklı yönde 
bağlanmasını sağlar.
- Hızlı bağlantı, Dremel aletinize 
saniyeler içinde bağlanır.

Şekillendirme Platformu (576)
Dremel şekillendirme platformu, 
kusursuz 90 ve 45 derecelik açılarda 
zımparalama ve taşlama işlemleri 
yapmanıza olanak sağlar. Dahil edilen 
zımparalama mandreni, bant zımpara 
ve taşlama taşı ile hemen çalışmaya 
başlayabilirsiniz.
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ÇOK AMAÇLI EL MOTORU BAĞLANTI PARÇALARI

Tam Kavrama (577)
Dremel'in tam kavrama bağlantı 
parçaları Kendin Yap, hobi ve el işi 
projeleri yaparken çok amaçlı aletiniz 
üzerinde daha da iyi kontrol sahibi 
olmanıza imkan verir. 

Dahil edilen stensil şablon ve gravür 
kesici ile tam kavrama bağlantı parçaları 
ve çok amaçlı aletiniz ile hemen 
çalışmaya başlayabilirsiniz.

Mini Testere Bağlantı Parçası (670)
Dremel aletinizi, maksimum 6,4 mm çalışma derinliği 
ile her türlü ahşap malzeme üzerinde kusursuz, düzgün 
ve pürüzsüz kesimler için hassas bir dairesel testereye 
dönüştürür.

- Laminat ve ahşap yer döşemeleri
ya da inceahşap plakalar için
mükemmeldir.
- Güvenlik koruması ve alt koruma,
kullanımınıson derece güvenli hale
getirir.
- Kılavuz, düz kesimler yapmayı sağlar.
- Bu mini testere bağlantısı, el testeresine oranla kullanımı 
çok daha basit, dekupaj bıçaklarına göre çok daha 
hassas ve dairesel testereye göre dar alanlara ulaşması 
bakımından çok daha rahattır.

Zincirli Ağaç Kesme Testeresi Bileme Bağlantı Parçası (1453)
Körleşmiş, yavaş kesen zincir testereleri 
bilemenin en hızlı ve kolay yoludur.

- Dremel aletinize kolaylıkla bağlanır.
- Çeşitli ebatlarda zincirlerde çalışır.
Uyumluluk için lütfen paketin 
arkakısmındaki uyumluluk özetine 
bakın.
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ÇOK AMAÇLI EL MOTORU BAĞLANTI PARÇALARI

Multi-Vise (2500)

Kusursuz delikler ve düz kesimler gerçekleştirir ve 
Dremel aletinize kolaylıkla bağlanır.

- Dahil kesme uçları, alçıpan, ahşap ve laminat 
kesimleri için kusursuzdur
- Maksimum kesme çapı 30 cm'dir

Şerit & Dairesel Kesici (678)

Dremel 3'ü 1 arada Multi-Vise. Sabit mengene, 
bağımsız kıskaç & Alet sehpası. 
Her tezgaha, masaya veya mutfak tezgahına 
tutturulabilir

- 360° dönebilir ve 50° eğilebilir. Çalışılacak 
malzemeye rahat bir açıdan yaklaşılmasını sağlar.
Ağızlar, ana ünite ile kullanılabilir veya bağımsız 
kıskaç olarak kullanılmak üzere çıkarılabilir.

- Büyük malzemelere kolaylıkla uyar. Büyük boyutlu 
nesneleri sabitler ve hassas parçaların hasar 
görmesini engeller.

- Yuvarlak ve farklı şekilli nesnelerin güvenli biçimde 
tutulmasını sağlar. Nesnelerin çenelerden hızlı bir 
şekilde çıkartılmasını sağlar.
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KOMPAKT ALET SİSTEMİ

Kompakt takım sistemimiz Kendin Yap, temizlik 
ve yaratıcı projelerinizle başa çıkmanıza yardımcı 
olmak için birçok aletten oluşur. Lehimlemeden 
yapıştırmaya ve kesmeye kadar imkanlar 
sonsuzdur. Bu sistem şunları içerir: Fırın temizleyici, 
banyo fayansı veya duş camı temizleyici, ayakkabı 
temizleyici ve çok daha fazlası olarak işlev gören 
Yüksek Hızlı Güçlü Temizleyicimiz Dremel Versa.

KOMPAKT ALET NEDİR?

AKSESUARLAR
İster Versa temizlik aleti, ister tutkal tabancası 
olsun, her kompakt alet için yapmak istediğiniz 
hemen hemen tüm malzemeler / uygulamalar için 
aksesuarlara sahibiz.

BAĞLANTI PARÇALARI
Kompakt Alet Sisteminde, DSM20 için küçük bir 
bağlantı parçası yelpazesi sunuyoruz. Kesme 
Kılavuzu. Bu bağlantı parçası, Dremel DSM20'nin 
kesme özelliklerini geliştirmeye yardımcı olur.
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KOMPAKT ALETLER

Kolay güç düğmesi 
Versa, çok fazla basınç 
uygulandığında 
kapanacak şekilde 
tasarlanmıştır

USB şarj sistemi Şarj 
olurken mavi ışık yanar 
ve tam şarj olduğunda 
söner

Kablosuz 
Hobi & zanaat 
projeleri için 
ideal

Entegre ateşleme 
tetiği Kolay çalıştırma 
için emniyet kilidi ile

Yüksek Hızlı Güçlü Temizleyici - Tüm Temizleme İhtiyacınız Bir Arada

Kolay başlık değiştirme sistemi 
Destek başlığı veya fırça ucunu 
aletteki dişlere hizalayın ve saat 
yönünde çevirin. Bir temizleme 
başlığı kullanmak için, başlığın 
arka tarafını destek başlığının 
tabanına bastırın

Çok yönlüHem 
ıslak hem de kuru 
kullanımlar için 
mükemmel

Bütan demir – sıcak kesme, lehimleme, pirografi ve diğer işlemler için akülü 
6'sı 1 yerde gaz lambası

Doldurulabilir depo 
Sıvı bütan çakmak 
yakıtı ile güçlendirilmiş, 
dolu depo 75 dakikaya 
kadar yanabilir

Alev kilitleme mekanizması 
aleti sürekli alevde tutmayı 
sağlar

6 aksesuar dahildir
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KOMPAKT ALETLER

Bütan lambası – hem kendin yap hem de hobi projeleri için en çok yönlü 
sabit yakıcı

Sürekli eller serbest 
kullanım için çocuk 
güvenlik kilidi 
mekanizması, aleti 
çalıştırmak için alev 
ateşleme butonu 
bulunmaktadır

Kablosuz veya çıkarılabilir 
ayaklı sabit ısı tabancası, 
her zaman her yerde 
kullanın

Bütan ateşleme 
alevi, ayrıntılı açık 
alev çalışmasına 
izin verir

22 g gaz torç tankı 
kapasitesi - daha uzun 
kullanım, dolu depo 
maksimum kapasitede 75 
dakikaya kadar dayanır

Yüksek sıcaklık tutkal tabancası - En yüksek tutkal çıkışına sahip tüm iç ve dış 
mekan kendin yap uygulamaları için

Hassas uçlu 
ağız

Yüksek sıcaklık 
(195 °C)

Silikon ağız 
koruması

Uzatılabilir plastik 
destek ayağı

11 mm tutkal çubukları 
için uygundur

Damlama 
kontrolü

Kolay itilen tetik

Ergonomik T-kolu ve 
sabit taban

Açma / Kapatma 
düğmesi

Her yerde 
kullanılabilmesi 
için çıkarılabilir 
kablo

Sıcaklık:
1200C (açık hava) 
680 - 1000C (sıcak hava) 
550C (uçlar)
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KOMPAKT ALETLER

Çift ısı ayarlı tutkal tabancası – Renkli ve hassas tutkallama ile yaratıcılığınızı 
bir sonraki seviyeye getirin

Hassas uçlu 
ağız

Düşük sıcaklık
(105 - 165 °C)

Silikon ağızlık 
koruması

Uzatılabilir plastik 
destek ayağı

7 mm tutkal çubukları 
için uygundur

Damlama 
kontrolü

Kolay itilen 
tetik

Ergonomik T-kolu ve 
sabit taban

5 dakika ısınma 
süresi

Kompakt tutkal tabancası – Tüm kendin yap çalışmalarında karmaşık ve hızlı 
yapıştırma işleri için

Hassas uçlu
ağız

Yüksek sıcaklık
(165 °C)

Silikon ağızlık 
koruması

Uzatılabilir plastik 
destek ayağı

7 mm tutkal çubukları 
için uygundur

Damlama 
kontrol

Kolay itilen 
tetik

Ergonomik T-kolu ve 
sabit taban

5 dakika ısınma 
süresi
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KOMPAKT ALETLER

Gravür aleti – Optimum derinlik kontrolü ile çok çeşitli malzemelerde hassas 
gravürler işlemek için

Değişken strok 
derinliği

Ayrı açma / 
kapatma düğmesi

Yumuşak 
kavrama

Kompakt testere - Net görüş hattıyla hassas, temiz ve düz kesimler için

Aksesuarları 
değiştirmek için Mil 
Kilidi düğmesi

Toz Emme

Mükemmel Görüş 
Hattı

Zorlu uygulamalar 
için güçlü 710W 
Motor

Tetik kilitleme

Hassas kesimler için 
Derinlik Kılavuzu

Çeşitli malzemeler için 
Aşındırıcı Disk Teknolojisi: 
ahşap, metal, fayans ve duvar

26



KOMPAKT ALETLER - AKSESUARLAR  
& BAĞLANTI PARÇALARI

VERSA AKSESUARLARI

Mutfak Ovma başlığı, tencere, 
tava ve diğer yüzeylerdeki kiri ve 
yiyecek artıklarını temizlemek için 
idealdir.

Çok Amaçlı Parlatma Başlığı; 
metalleri, deriyi ve daha fazlasını 
çizik bırakmadan nazikçe parlatmak 
için mükemmeldir.

Mutfak Ovma Başlığı (PC367)

Parlatma Başlığı (PC366)

Çok Güçlü Ovma Başlığı sertleşmiş 
ve yapışmış kalıntıları söküp atmak 
için idealdir.

Çok Güçlü Ovma Başlığı (PC368)
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Tezgahlar, zeminler, kapılar, 
duvarlar, ayakkabılar ve daha fazlası 
dahil olmak üzere sert yüzeyler için 
çok amaçlı aksesuar.

Sünger Başlık (PC362)



KOMPAKT ALETLER - AKSESUARLAR 
& BAĞLANTI PARÇALARI

Tencereler, tavalar, lavabolar, 
borular, küvetler ve daha fazlası 
gibi çizilmeden ovalama gerektiren 
yüzeyler için idealdir.

Çizmez Başlık (PC363)

Sıva, ızgara dış kısımları, araba iç 
ve dış alanı ve daha fazlası gibi ağır 
temizlik gerektiren ayrıntılı alanlar 
veya nesneler için mükemmeldir.

Kıl Fırça (PC364)

İnatçı lekeleri, pişmiş yiyecekleri 
ve ahşap mobilyalarınızdaki küçük 
yüzey çiziklerini etkili bir şekilde 
giderir.

Ağır İşler İçin Uygun Başlık (PC361)

VERSA AKSESUARLARI
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KOMPAKT ALETLER - AKSESUARLAR &
BAĞLANTI PARÇALARI

VERSATIP & VERSAFLAME AKSESUARLARI

GRAVÜR AKSESUARLARI

Lehimleme Ucu 201
Ahşap, deri ve farklı metaller gibi çeşitli mal-
zemeleri lehimlemek, kaynak yapmak, oymak, 
gravür yapmak için kullanılır.
Uçların ince noktası, lehimleme işinizde daha 
fazla hassasiyet ve kontrol sağlar
*VERSAFLAME ile uyumlu

Kesme Bıçağı 202
Ahşap ve derideki dekoratif tasarımları kesmek, 
oymak ve yakmak için idealdir. Diğer malzemeler 
kesme ipi, balmumu, sabun ve köpük levha içerir.

Pirogravür Aksesuar Takımı 204
Versatip pirografi uç seti, ahşap ve deri üzerine 
farklı pirografi motiflerini uygulamak için 
kullanılabilir. Uygulamalar arasında gravür, çizim, 
gölgeleme, şeritleme ve kaligrafi bulunur.

Karbürlü Gravür Uçları 9924
Normal gravür uygulamaları için tasarlanmıştır 
İnceden derine çizgiler oluşturur

Elmas Oyma Ucu 9929
Sert yüzey gravür uygulamaları ve sürekli kullanım 
için tasarlanmıştır
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DSM20 AKSESUARLARI

TUTKAL TABANCASI AKSESUARLARI

KOMPAKT ALETLER - AKSESUARLAR 
& BAĞLANTI PARÇALARI

7mm & 11mm Tutkal Çubukları

GG02 - 7mm 
Amaçlı Düşük 
Sıcaklık Tutkal 
Çubukları

GG03 - 
7mm Ahşap 
Tutkal
Çubukları

GG05 - 7 
mm Renkli 
Çubuklar

GG01 - 7 mm 
Çok Amaçlı 
Yüksek 
Sıcaklık Tutkal 
Çubukları

GG11 - 11 mm 
Çok Amaçlı 
Yüksek Sıcaklık 
Tutkal 
Çubukları

GG13 - 11 mm 
Ahşap Tutkal 
Çubukları

         GG40 - Tutkal Pedi 
Fazla tutkalı alarak 
dekoratif tutkal tasarım 
modelleri yaratmak için 
esnek, ısıya dayanıklı bir 
mat: tutkalı soğuduktan 
sonra kolayca soymayı 
sağlar

DSM510, metal ve plastik gibi çeşitli malzemeleri 
kesmek için tasarlanmış, güçlendirilmiş tip 1 
aşındırıcı kesme diskidir.

Metal and Plastik Kesme Diski (DSM510) 

DSM540, mermer, beton, tuğla, porselen ve seramik 
fayans gibi sert malzemeleri kesmek için tasarlanmış 
bir elmas aşındırıcı disktir.

Elmas Fayans Kesme Diski (DSM540) 
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KOMPAKT ALETLER - AKSESUARLAR 
& BAĞLANTI PARÇALARI

DSM600 çok amaçlı bir karpit bitişik kesme diskidir. 
Karpit kumlu bu dengelenmiş aşındırıcı kesme diski 
ahşap ve diğer yumuşak malzemelerde kesim yapmak 
(düz, daldırmalı ve bitişik) için tasarlanmıştır.

Çok Amaçlı Karpit Bitişik Kesme Diski (DSM600) 

DSM500 çok amaçlı bir karpit kesme diskidir. Karpit 
kumlu bu aşındırıcı kesme diski ahşap ve diğer yumuşak 
malzemelerde düz ve daldırmalı kesimler yapmak için 
tasarlanmıştır.

Çok Amaçlı Karpit Kesme Diski (DSM500) 

DSM520, bir duvar kesme diskidir. Bu güçlendirilmiş tip 1 
aşındırıcı kesme diski, duvarda ve taşta kesimler yapmak 
için tasarlanmıştır.

Duvar Kesme Diski (DSM520) 

DSM20 BAĞLANTI PARÇASI

Bu bağlantı parçası Dremel DSM20'nin kesme 
kapasitesini arttırmaya yardımcı olur. DSM840 
kesme kılavuzuyla süpürgelik, çerçeve ve 
kalıplarda gönyeli, açılı ve düz kesimler 
rahatlıkla halledilir.

Kesme Kılavuzu (DSM840) 
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TEZGAH-ÜSTÜ ALET SİSTEMİ

Dremel’in tezgah-üstü aletleri, zorlu işleri 
yaparken daha fazla konfor ve kolaylık 
sağlamaya yardımcı olur.İster bir odun 
parçasını ikiye bölmek ister hem güç 
hem de hassasiyet gerektiren bir projeyi 
ele almak olsun, Tezgah üstü aletler alet 
kutunuz için çok önemlidir.

Dremel Fortiflex güçlü bir asma 
motoru (300 W), zor işler için patentli 
bir esnek mil, değiştirilebilir hassas 
bir el aleti ve değişken devir kontrolü 
(0 – 20.000 dev/dak) için bir ayak 
pedalı içeren hassas yüksek kaliteli 
bir alettir. Bu özellikler aleti, ahşap 
işlemeleri, mücevher yapımı, taş 
işleri, araç onarımı gibi sabit projeler 
veya güç ve hassasiyetin birlikte 
gerektiği herhangi bir proje için 
ideal bir alet haline getirmektedir. 
Dremel Fortiflex: Gücün hassasiyetle 
buluşması.

Dremel Moto-Saw, farklı malzemeler 
üzerinde ayrıntılı kesimler yapmak 
için kullanılan kompakt ve kullanımı 
kolay bir kıl testeredir. Dremel  
Moto-Saw, değişik türde 
testere bıçakları sayesinde farklı 
malzemeler üzerinde çalışmanıza 
olanak verir. Çıkarılabilen dekupaj 
testeresi sayesinde sadece sabit 
olarak değil elde ve her yerde 
kullanılabilir. Kolayca saklanabilen 
ve kurulabilen bu pratik kıl 
testerenin kullanımı da basittir. 
Dremel Moto-Saw en kullanıcı dostu 
kıl testeredir.

FORTIFLEX MOTO-SAW

TEZGAH-ÜSTÜ ALET NEDİR?

AKSESUARLAR
Hem metal hem de ahşabı kesmek için bıçaklar sunan Moto-Saw 
aksesuarları, aralarından seçim yapabileceğiniz 4 aksesuarla ayrıntılı ve düz 
kesimler için mükemmeldir!
Çok Amaçlı Alet aksesuarları Dremel FortiFlex ile uyumludur. İhtiyacınız 
olan herhangi bir projede kullanmak için ideal hale getirir. Zımparalamadan 
gravüre kadar tamamen kolaylık ile.
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TEZGAH-ÜSTÜ ALETLERİ

Çıkarılabilir kompakt kıl testere – Ayrıntılı kesimleri kolayca gerçekleştirin

Toz girişi 
adaptörü görüş 
hattını temiz tutar 
ve çalışma alanını 
temiz tutar

Hızlı kelepçe tabanı 
çeşitli sehpalara, 
tezgahlara ve 
yüzeylere tutturulur

Çeşitli malzemelerde 
optimum kesim için 
değişken hız kontrolü

Kolay aksesuar 
değişimi ve 
optimum bıçak 
gerdirme için 
otomatik gerdirmeli 
hızlı değiştirme 
mekanizması

Aleti kullanılan malzeme 
üzerine taşımak ve ayrı 
kullanım için çıkarılabilir 
özellik

Zor işler için esnek mil – Sabit projeleriniz için tam kontrol sağlayarak uzun 
süre hassas çalışma imkanı

Düşük hız 
aralığında yüksek 
tork

Tek elle kullanım için 
altı kaymaz şeritli ayrı 
ayak pedalı

0 - 20.000 dev / 
dak değişken hızlı 
yüksek güçlü 300W 
motor

Ayak pedalı ile 
değişken hız 
kontrolü

Pensetin 
minimum 
dışarı kaçması 
sayesinde mutlak 
hassasiyet

Değişken sap çapı 
(0,3 – 4,0 mm), tüm 
yüksek kaliteli Dremel 
aksesuarları için uygun
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TEZGAH-ÜSTÜ ALETLERİ - AKSESUARLAR

MOTO-SAW AKSESUARLARI

Ahşap malzemelerde detaylı kesim 
maksatlı testere bıçağı. Bu bıçak, her bir 
santimetresinde, en iyi kesim sonuçlarını 
sağlayan 7 adet dişe sahiptir.

İnce Ahşap Kesme Testere Bıçağı (MS52) 

Ahşap ve plastik malzemelerde düz ve büyük 
çaplı kavisli kesim maksatlı testere bıçağı. Bu 
bıçak, her bir santimetresinde hız ve hassasiyet 
arasında iyi bir denge sağlayan 6 adet dişe 
sahiptir.

Genel Amaçlı Ahşap Kesme Testere Bıçağı 
(MS51) 

Yumuşak sac levha kesme maksatlı testere 
bıçağı. Bu bıçak, her bir santimetresinde 
mükemmel kesimler sağlayan 10 adet dişe 
sahiptir.

Metal Kesme Testere Bıçağı (MS53) 

Normalde aletin boğaz derinliği ile sınırlanan 
daha uzun kesimler için testere bıçağı. Teknik 
özelliklere baktığımızda, bu bıçak MS51 
Genel Amaçlı bıçak ile aynıdır, ancak üst ve 
alt kısımları 90 derece döndürülmüştür. Bu 
döndürme soldan veya sağdan yan malzeme 
beslemeye imkan tanır, teknik olarak sonsuz 
kesim sağlar.

Yan Kesme Testere Bıçağı (MS50) 
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İLHAM
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Ayrıntılı ürün bilgilerinden ilham veren 
projelere kadar aradığınız her şeyi web sitemizde ve 

sosyal medya kanallarımızda bulabilirsiniz!

WWW.DREMEL.COM/TR/TR

Dremel  Türkiye

@dremelturkiye

Dremel  Türkiye



36

NOTLAR



NOTLAR

37



NOTLAR

38




