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Inleiding

Dremel is de uitvinder van het beroemde hoge snelheid rotatiegereedschapssysteem, dat u kunt

gebruiken voor een groot aantal klussen waar precisie gevraagd is, zowel binnens- als buitenshuis:

doe-het-zelf-klussen: zoals het repareren van een deurscharnier of het schuren van onderdelen van een

houten schommel.

hobby-klussen: zoals het maken van modelvliegtuigen of het repareren van onderdelen van uw oldtimer.

creatieve klussen: zoals het graveren van glas, hout of andere materialen.

De mogelijkheden met het Dremel systeem zijn bijna eindeloos. Met Dremel wordt u de expert op het

gebied van klussen met veel oog voor detail en moeilijk bereikbare plaatsen. Of u nu een ervaren vakman

bent die met veel zorg werkt aan details van een auto of modelvliegtuig, of een beginner die hobby-

klussen aanpakt, het Dremel systeem is perfect voor iedereen die op zoek is naar precisie en uitgebreide

mogelijkheden.

Dremel is innovatief. Het Dremel systeem is ontwikkeld naar een groot assortiment gereedschappen en

meer dan 150 accessoires en hulpstukken.

Het Dremel systeem bestaat uit drie componenten:

A. Gereedschappen

B. Accessoires

C. Hulpstukken

In deze brochure wordt het Dremel systeem toegelicht, zodat u de juiste gereedschappen, hulpstukken

en accessoires vindt voor iedere klus.
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Kluscatalogus

Met dit deel van de catalogus kunt u enkele ideeën opdoen voor inspirerende klussen die u met uw

Dremel kunt verrichten. Alle getoonde klussen hebben het volgende met elkaar gemeen: ze zijn

inspirerend, leuk om te doen en vereisen oog voor detail. Om het u gemakkelijker te maken, laten wij u

zien welke accessoire u kunt gebruiken voor bepaalde toepassingen, maar dit zijn slechts voorbeelden.

Er is zoveel meer dat u kunt doen met Dremel.

1. Autorestauratie

2. Modelbouw

3. Sieraden maken

4. Doe-het-zelf binnen / buiten

5. Keramiek / glas / naambordjes graveren

6. Keramische potten en spiegels maken

7. Casemodding

8. Uw eigen houten speelgoed maken
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1. Autorestauratie

Met Dremel kunt u uw oldtimer terugbrengen

in zijn oude staat of enkele kleine reparaties

aan uw auto verrichten.

Polijst chromen onderdelen van uw auto met de

polijstschijven nr. 414.

Verwijder grof roest van de carrosserie met een

staalborstel nr. 428.

Slijp scherpe roestrandjes van de uitlaatpijp met

de slijpsteen nr. 952.

Slijp delen van de uitlaatpijp door met de

gewapende snijschijven nr. 456.

Oldtimerrenovaties
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Voor bevestiging van een handsfreeset in uw auto

kunt u gaten boren met de boren nr. 628.

Reinig motoronderdelen met de staalborstels nr. 442.

Auto afstellen
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2. Modelbouw

Houd u ervan om te werken aan de details

van uw modelbouwprojecten? Dremel kan u

helpen een expert te worden in het hanteren

van deze precisieklussen.

Boor gaten in het houten frame van uw modelboot

met de houtboren nr. 636.

Creëer een glad oppervlak met de schuurbanden

nr. 407.

Modelboot
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Pas de maat van stukken metaal aan met de

snijschijven nr. 456.

Boor gaten met de boren nr. 628.

Schuur ruwe oppervlakken met schuurbanden nr. 431.

Modelauto

Gebruik het Dremel Scrollstation om de

onderdelen van het vliegtuig uit te zagen.

Verwijder oneffenheden in het houten oppervlak

met de schuurbanden nr. 407.

Pas de maat van stukken metaal aan met de

snijschijven nr. 456.

Modelvliegtuig
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3. Sieraden maken

Altijd fantastisch om deze prachtige

handgemaakte sieraden te zien. Met Dremel

kunt u uw eigen exclusieve sieraden maken.

Boor gladde gaten met de boren nr. 628.

Graveer gedetailleerde versieringen met de

graveerfrees nr. 7103.

Verwijder vuil van uw sieraden, voordat u deze

polijst, met de draadborstels nr. 403.

Gebruik voor een schitterende afwerking de

polijstschijven nr. 414.
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4. Doe-het-zelf binnen / buiten

Gebruik Dremel om een groot aantal doe-het-

zelf klussen binnens- en buitenshuis aan te

pakken.

Polijst chromen accessoires met de polijstschijven

nr. 422.

Verwijder oude voegspecie tussen tegels met de

hulpstukken voor verwijderen van voegen nr. 658.

Zaag stukken van een laminaatvloer met de

snijschijven nr. 456.

Verwijder oude delen van de trap om uw trap

opnieuw te verven met de schuurbanden nr. 407.

Binnenshuis
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Slijp uw tuingereedschap met het slijphulpstuk

voor grasmaaiers nr. 675.

Verwijder rot hout in uw deur met de

schuurbanden nr. 438 en de hardmetaal vertande

stiftfrees nr. 9936.

Verwijder vuil van tuinbeelden met de

polijstschijven nr. 428.

Polijst chromen deurknoppen met de polijstschijf

nr. 422.

Buitenshuis
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5. Keramiek / glas / naambordjes graveren

Geef een extra accent aan uw persoonlijke

bezittingen door gedetailleerde versieringen

op glas, metaal, keramiek of andere

materialen te graveren.

Creëer prachtige versieringen op uw keramische

potten of borden met de diamantstiften nr. 7103.

Graveer naambordjes op metaal of hout met

behulp van de graveerdiamantstiften nr. 7105.

Graveer glas met de diamantstiften nr. 7144.
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6. Keramische potten en spiegels maken

Creëer prachtige keramische ontwerpen op

uw vaas, spiegel of beelden.

Graveer gedetailleerde versieringen met de

diamantstiften nr. 7105.

Snij rechte stukken keramiek af met de

diamantschijf nr. 545.

Gebruik de slijpstenen nr. 84922 om de

werkstukken van keramiek vorm te geven.

Gebruik het Dremel Lijmpistool om de keramische

stukken op uw werkstuk te lijmen.
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7. Casemodding

Graveer versieringen op glas, voeg

neonlichten toe, plaats ventilators met blauw

licht en nog veel meer: met Dremel kunt u uw

computer een persoonlijk tintje geven.

Zaag stukken metaal met de snijschijven nr. 426.

Polijst chromen onderdelen van de computer met

de polijstschijven nr. 414.

Graveer decoratieve afbeeldingen in het

spiegelglas met de diamantstift nr. 7105.

Boor gaten met de boren nr. 628 om een ventilator

te plaatsen.
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8. Uw eigen houten speelgoed maken

Herinnert u zich nog dat houten speelgoed

van vroeger? Met Dremel kunt u dat houten

speelgoed voor uw kinderen maken.

Zaag de juiste vorm uit met het Dremel

Scrollstation.

Geef een stuk hout vorm met de

hogesnelheidsfrezen nr. 144.

Schuur de houten randen van het speelgoed met

de schuurbanden nr. 407.

Boor gaten met de boren nr. 628.
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Gereedschappen

Dremel heeft een aantal HS rotatiegereedschappen ontwikkeld, zowel met als zonder snoer.

Ieder gereedschap heeft specifieke kenmerken die het uniek in zijn klasse maken. Dremel heeft ieder

gereedschap zodanig ontwikkeld dat het voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen en zorgt voor

optimaal plezier en gemak tijdens het werk.

DREMEL®

300 Series

DREMEL® 300 Series (300-25)

DREMEL® 300 Series (300-1/55)

DREMEL®

400 Series

DIGITAL

DREMEL® 400 Series DIGITAL (400-1/55)

DREMEL® 400 Series DIGITAL (400-4/80)

Snoerloze

DREMEL®

10.8 V Lithium-Ion

Cordless

DREMEL® 10,8V Lithium-Ion (8000-55)

DREMEL®

Stylus™ Lithium-Ion

Dremel® Stylus™ Lithium-ion (1100-15)

DREMEL®

Lijmpistool

DREMEL® Lijmpistool (1200-3/6)

DREMEL®

Figuurzaagmachine

DREMEL® Figuurzaagmachine (1800-1/5)



DREMEL-Catalogus 2006/200720

DREMEL® 300 Series

Technische kenmerken

Nominaal opgenomen vermogen 125 W

Spanning 230 V

Gewicht 0,55 kg

Snelheid onbelast 10.000 - 33.000 1/min

Eigenschappen en voordelen

� Nieuw en uniek ontwerp

verbeterde ergonomie en verhoogd gemak
� Comfort-schakelaars

om de snelheid aan te passen aan de

betreffende klus
� Variabele snelheid - 10.000-33.000

o.p.m.

comfortabeler te hanteren en betere

controle
� Hulpstukkoppelingen

om DREMELite en ander (toekomstig)

hulpstuk te bevestigen
� Opbergvak voor sleutel - zo is de sleutel

altijd bij de hand en mooi opgeborgen
� Geïntegreerde ophanghaak

om het gereedschap aan het WerkStation of

dichtbij de klus te hangen
� Soft grip

voor minder trillingen en een betere grip
	 125 W motor

voor optimale prestatie

De Dremel 300 Series is het nieuw ontworpen

Dremel multigereedschap, uniek qua ergonomisch

ontwerp, dat de gebruiker een comfortabele grip

met een handige lichtgewicht behuizing biedt. De

Dremel 300 Series is het ideale gereedschap voor

gebruikers die graag detailklussen uitvoeren, of dit

nu incidenteel of regelmatig is. Gebruik de

superieure Dremel accessoires en hulpstukken om

talloze mogelijkheden te ontdekken: gedetailleerd

schuren, nauwkeurig frezen, polijsten voor een

fantastische afwerking of zelfs snijden door allerlei

soorten materialen, de enige beperking is uw

fantasie. Met de Dremel 300 Series biedt Dremel

hoge kwaliteit tegen een zeer betaalbare prijs.

�

�

�

� �

�� 	
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DREMEL® 300 Series (300-25)

Deze set bevat het multigereedschap Dremel 300

Series in een handige opbergkoffer voor het

opbergen van accessoires en hulpstukken. De

koffer heeft een uniek systeem voor het bevestigen

van mini-accessoiresets (sets niet bij deze set

inbegrepen) voor uitbreiding van de

opbergcapaciteit. Deze uitvoering is de instapset,

waarin de Dremel 300 Series met een hoeveelheid

uitgezochte accessoires wordt aangeboden.

Inhoud

Dremel 300 Series

25 superieure Dremel accessoires

Handige en elegante opbergkoffer

Inspirerende Welkom-poster

Meegeleverde accessoires

Schrapen / 

graveren / 

frezen
191

Slijpen / 

scherpen

952

Reinigen / 

polijsten

414 429 421

Snijden

409(5)

Schuren

407 408(2) 432 413(9)

Spantangen / 

opspandoorns / 

diversen
401 402

Bestelinformatie Bestelnummer: F0130300JA EAN: 8710364030484



DREMEL-Catalogus 2006/200722

DREMEL® 300 Series (300-1/55)

Deze set bevat het multigereedschap Dremel 300

Series, een grote hoeveelheid accessoires en de

veelzijdige, superieure flexibele as van Dremel. Dit

past allemaal in een handige koffer, die de

mogelijkheid voor uitbreiding van de opbergruimte

heeft door de mini-accessoiredoos op de zijkant

van de gereedschapskoffer te schuiven (1

accessoireset inbegrepen). Deze uitvoering is een

hoogwaardige set, die veel waar voor zijn geld biedt

voor de veeleisendere gebruiker.

Inhoud

Dremel 300 Series

55 superieure Dremel accessoires in mini-

accessoiredoos

Superieure flexibele as van Dremel

Handige en elegante opbergkoffer

Inspirerende Welkom-poster

Meegeleverde accessoires

Schrapen / 

graveren / 

frezen
191

Slijpen / 

scherpen

8193 84922

Reinigen / 

polijsten

403 414(2) 429(2) 421

Snijden

409(36) 540

Schuren

407 408(2) 432 413(3)

Spantangen / 

opspandoorns / 

diversen
401 402

Bestelinformatie Bestelnummer: F0130300JD EAN: 8710364030514
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DREMEL® 400 Series DIGITAL

Technische kenmerken

Nominaal opgenomen vermogen 140 W

Spanning 230 V

Gewicht 0,59 kg

Snelheid onbelast 5.000 - 33.000 1/min

Eigenschappen en voordelen

� Slank behuizingsontwerp

maakt maximale controle en uitstekende

grip mogelijk
� Variabele snelheidsregeling 5.000-

33.000 o.p.m.

voor exacte snelheidsinstelling in stappen

van 1.000 o.p.m.
� LCD-display

laat exacte snelheidsinstellingen zien
� Aparte aan/uit-schakelaar

zorgt voor verhoogde controle en behoudt

de snelheidsinstelling na het uitschakelen

van het gereedschap
� 140 W motor

voor maximale prestatie
� Elektronische feedbackregeling

verbetert het koppel en de prestatie bij lage

en middelmatige snelheden
� Soft start-functie

verbetert de levensduur van de motor
	 Ophanghaak

om het gereedschap aan het WerkStation of

dichtbij de klus te hangen

De Dremel 400 Series Digital is het perfecte

multigereedschap voor klussen die uiterste

precisie vergen. Dankzij het unieke digitale display

kunt u nauwkeuriger werken op diverse materialen

die verschillende snelheidsinstellingen vereisen,

laag of hoog. Gecombineerd met het handige

gereedschapontwerp is dit multigereedschap de

perfecte partner voor iedere klus die precisie en

controle vraagt. Herstellen van fijne delen in antiek

meubilair, op gedetailleerd houtsnijwerk, polijsten

van chroom op lage snelheid of minigaatjes boren

in diverse materialen; dit gereedschap is een

absolute must voor de veeleisendste vakman.

De Dremel 400 Series Digital: maximale precisie

en controle.

�

�

�

�

�� �
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DREMEL® 400 Series DIGITAL (400-1/55)

Deze set bevat de hoogwaardige Digital Multitool

van Dremel, met innovatieve functies als digitale

snelheidsregeling, LCD-display, elektronische

feedback-schakeling en Soft Start. Bovendien

bevindt zich in de set het unieke schaafhulpstuk,

waarmee bij een groot aantal klussen op hobby- en

doe-het-zelf-gebied zeer nauwkeurig materiaal kan

worden verwijderd. Behalve het schaafhulpstuk

bevat de set 55 originele Dremel accessoires en

een stevig koffer.

Inhoud

Dremel 400 Series Digital

55 superieure Dremel accessoires

Schaafhulpstuk

Schaafaccessoire

Robuuste en ruime opbergkoffer

Inspirerende Welkom-poster

Meegeleverde accessoires

Schrapen / 

graveren / 

frezen
191

Slijpen / 

scherpen

8193 84922

Reinigen / 

polijsten

414(2) 403 429(2) 421

Snijden

409 540

Schuren

407 408 432 413(3)

Spantangen / 

opspandoorns / 

diversen
401 402

Bestelinformatie Bestelnummer: F0130400JG EAN: 8710364032976
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DREMEL® 400 Series DIGITAL (400-4/80)

Inhoud

Dremel 400 Series Digital

80 superieure Dremel accessoires in 2 mini-

accessoiresets

Superieure flexibele as

Lijn- en cirkelfrees

Snijgeleiderhulpstuk

Slijphulpstuk voor grasmaaiers

Robuuste en ruime opbergkoffer

Inspirerende Welkom-poster

Meegeleverde accessoires

Schrapen / 

graveren / 

frezen
191

Slijpen / 

scherpen

932 8193 84922 541(2)

Reinigen / 

polijsten

403 425(2) 422 414(2) 429(2) 421

Snijden

426 409(36) 540(2) 561

Schuren

407 408(3) 432(3) 413(15)

Spantangen / 

opspandoorns / 

diversen
150 401 402

Bestelinformatie Bestelnummer: F0130400JD EAN: 8710364026654

Deze Dremel set is de top in zijn klasse. De Dremel

400 Series Digital wordt geleverd met 2 mini-

accessoiresets, 80 accessoires en 4 unieke Dremel

hulpstukken in een ruime en zeer handige

opbergkoffer. Alles bij elkaar genomen biedt deze

set de gebruiker maximale precisie en controle

voor vele klussen.

Deze uitvoering is de ultieme set in de Dremel

serie, die voldoet aan de wensen van zelfs de

veeleisendste vakman.
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Snoerloze DREMEL® 10.8 V Lithium-Ion

Cordless

Technische kenmerken

Batterijspanning 10,8 V

Laadduur 3 u

Gewicht 0,424 kg

Snelheid onbelast 5.000 - 35.000 1/min

Batterijtechnologie Lithium-Ion

Eigenschappen en voordelen

� Lichtgewicht ontwerp

waardoor het gereedschap gemakkelijk te

hanteren is
� Soft grip

voor minder trillingen en een betere grip
� Batterij-laadindicatie

hier wordt de huidige batterijcapaciteit

aangegeven
� Lithiumion technologie

geen geheugeneffect en geen zelfontlading
� Ergonomische behuizing

vergroot het werkcomfort van het

gereedschap
� Hulpstukkoppelingen

om DREMELite en ander (toekomstig)

hulpstuk te bevestigen

De Dremel 10.8 V Lithium-Ion is het snelste

(5.000—35.000 o.p.m.) en krachtigste snoerloze

rotatiegereedschap dat verkrijgbaar is. Dankzij zijn

Lithiumion technologie: het gereedschap is licht in

gewicht en eenvoudig te hanteren. De batterij

behoudt zijn vermogen, zelfs wanneer u deze

gedurende een langere periode niet heeft gebruikt.

Het gereedschap kan op elk moment worden

opgeladen zonder de batterijcapaciteit te schaden.

De Dremel 10.8V Lithium-Ion: gereed voor gebruik

wanneer en waar u wilt!

�

�

�

�

�

�
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DREMEL® 10,8V Lithium-Ion (8000-55)

Het snoerloze gereedschap Dremel 10.8V Li-ion is

het eerste elektrische gereedschap ter wereld met

de Li-ion batterijtechnologie. Li-ion batterijen

kunnen op elk moment worden opgeladen, hebben

geen zelfontlading en wegen tot 30% minder dan

conventionele NiCd cellen. Maar het belangrijkste,

de Li-ion technologie laat dit snoerloze

gereedschap presteren als een gereedschap met

snoer. Behalve het gereedschap bevat de set een

3-uur-oplaadapparaat, een zachte etui en 60

originele Dremel accessoires.

Inhoud

60 superieure Dremel accessoires

3-uur-snellaadapparaat

Zachte etui

de Dremel 10.8V Lithium-Ion™

3,2 mm spantang

Spanmoer

Spantangsleutel

Inspirerende Welkom-poster

Meegeleverde accessoires

Schrapen / 

graveren / 

frezen
191

Slijpen / 

scherpen

541 8193 84922 932

Reinigen / 

polijsten

414(5) 425(2) 429(3)

Snijden

409(15) 420(2)

Schuren

407 408(4) 411(10) 430 431(3) 432(3) 438(3)

Spantangen / 

opspandoorns / 

diversen
150 401 402

Bestelinformatie Bestelnummer: F0138000JF EAN: 8710364032945

Nieuw
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DREMEL® Stylus™ Lithium-Ion

Nieuw

Technische kenmerken

Batterijspanning 7,2 V

Batterijcapaciteit 1,0 Ah

Laadduur 5 u

Gewicht 0,295 kg

Snelheid onbelast 5.000 - 25.000 1/min

Batterijtechnologie Lithium-Ion

Eigenschappen en voordelen

� Uniek ergonomisch ontwerp

de Dremel Stylus voelt aan als een

verlengstuk van uw hand
� Aparte aan/uit-schakelaar

stelt u in staat om uw snelheidsinstelling te

behouden
� Geïntegreerd opbergvak voor sleutel

u heeft altijd uw sleutel bij de hand
� Oplaadapparaat met opbergmogelijkheid

voor accessoires (met en zonder

schacht)
� Lithium-ion batterij (7,2 V)

altijd oplaadbaar, geen geheugeneffect, geen

zelfontlading
� Soft grip

voor een comfortabele grip en minder

trillingen
� Variabele snelheid 5.000 – 25.000 o.p.m.

selecteer de juiste snelheid voor uw klus

Het unieke formaat en ontwerp van de Dremel®

Stylus™ Lithium-Ion zorgen ervoor dat dit

gereedschap zeer handig in gebruik is, wat weer

resulteert in maximale precisie en controle. De

ergonomie van de Dremel Stylus™ biedt maximale

beweeglijkheid, waardoor de gebruiker een zeer

hoog niveau van nauwkeurigheid kan bereiken. Dit

nieuwe Dremel gereedschap is ontworpen voor

mensen die zich bezighouden met creatieve

klussen waarbij precisie van het grootste belang is.

Te denken valt aan klussen op het gebied van (glas)

graveren, modelbouw, creatieve interieurinrichting,

enz. Dremel Stylus, precisie opnieuw gedefinieerd.

�

�

�

�

�

�

�
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Dremel® Stylus™ Lithium-ion (1100-15)

Deze set bevat de gloednieuwe Dremel Stylus met

een selectie Dremel accessoires. Vooral voor het

verrichten van ingewikkeld precisiewerk is deze set

de juiste keus.

Inhoud

Dremel Stylus lithium-ion

Oplaadapparaat

15 superieure Dremel accessoires

Welkom poster

Meegeleverde accessoires

Schrapen / 

graveren / 

frezen
191

Slijpen / 

scherpen

84922

Reinigen / 

polijsten

423 403 520

Snijden

420(5)

Schuren

430 431 438 511

Spantangen / 

opspandoorns / 

diversen
402

Bestelinformatie Bestelnummer: F0131100JA EAN: 8710364034321
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DREMEL® Lijmpistool

Nieuw

Eigenschappen en voordelen

� Twee temperatuurstanden

voor werken op een groot aantal materialen
� Anti-druip-punt

voorkomt dat hete lijm op uw werkstuk druppelt
� LED-licht

verlicht het gebied waar u aan het werken bent
� Kick-stand

met één hand te bedienen kick-stand zorgt voor een stabiele

plaatsing op de werkbank
� Grote 3-vinger trekker

maakt het mogelijk om lijm nauwkeurig aan te brengen
� Grote voet

biedt stabiliteit bij plaatsing op de werkbank
� Soft grip

voor comfortabele grip
	 Standaardformaat lijmstick

zodat het compatibel is met een groot aantal lijmsoorten

 Indicatielampjes

vertellen u wanneer het Lijmpistool gereed is voor gebruik
� 3-weg-schakelaar

selecteer de juiste temperatuur voor de betreffende klus

Het Dremel Lijmpistool is het meest uitgebreide

Lijmpistool op de markt. Het innovatieve ontwerp

en de talrijke functies maken het pistool uiterst

gebruikersvriendelijk en gemakkelijk in gebruik. De

functies zijn speciaal ontworpen om het lijmen

gemakkelijker te maken. Het Lijmpistool voldoet

aan de eisen van een groot aantal klussen:

modelbouw, houtbewerking, scrapbooking of

casemodding
�

�

�
� � �

�

� 
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Technische kenmerken

Nominaal opgenomen vermogen 30 W

Spanning 230 V

Gewicht 0,36 kg

Twee temperatuurstanden 120 / 195 °C

DREMEL® Lijmpistool (1200-3/6)

Inhoud

Dremel Lijmpistool

3 verschillende spuitmonden

6 lijmsticks (twee temperatuurstanden)

Bestelinformatie Bestelnummer: F0131200JA EAN: 8710364033683
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DREMEL® Figuurzaagmachine

Nieuw

Eigenschappen en voordelen

� 470 mm bekdiepte
Zaagt grotere werkstukken dan de meeste andere figuurzagen op de markt.

� Gereedschaploze zaagbladhouder met snelle spanningsinstelling
er is geen gereedschap nodig om zaagbladen snel en eenvoudig te
wisselen en de zaagbladspanning aan te passen.

� InfiniteCut™ zaagbladhouder
het zaagblad kan 90 graden worden gedraaid voor een oneindige zaaglengte.

� Vlakschuurmachine
de inbegrepen 12 cm grote vlakschuurmachine stelt gebruikers in staat
om werkstukken te schuren, vorm te geven en af te werken.

� Gladde gietijzeren tafel
de extra-grote (520 mm x 385 mm) tafel, de extra-gladde afwerking en
het robuuste onderstel zorgen voor moeiteloos hanteren van het werkstuk.

� Kanteling 45 graden naar links / Kanteling 5 graden naar rechts
pallen kunnen in stappen van 15 graden tot max. 45 graden naar links
vastklikken en op 5 graden naar rechts, waarbij zich op 0 graden een
positieve aanslag bevindt om de tafel snel en eenvoudig recht te zetten.

� Stroomafnamepoort
maakt het gebruik van de Dremel flexibele as 225 (niet inbegrepen)
mogelijk door de stroomvoorziening van de schuurschijf te gebruiken.

	 Flexibele blaasinrichting
instelbare, multidirectionele blaasinrichting houdt de zaaglijn vrij voor
betere zichtbaarheid.


 Geïntegreerde handgreep aan bovenkant
om het gereedschap eenvoudig te bewegen.

� Geschikt voor zaagbladen met puntig en vlak uiteinde
de zaagbladhouder is geschikt voor het opnemen van alle standaard 127
mm figuurzaagbladen, zowel zaagbladen met puntig als vlak uiteinde,
zonder extra adapters.

� Zaagbladopbergvak
handig zaagbladopbergvak houdt de zaagbladen binnen handbereik.

 Op bovenkant gemonteerde bedieningselementen
in het zicht geplaatst bedieningspaneel voor eenvoudige toegang tot
aan/uit-schakelaar en variabele snelheidsinstelling (500-1500 o.p.m.).

� Aandrukvoet
metalen geleider om trillingen van het werkstuk te verminderen en de
werkresultaten te verbeteren.

� Stofzuigerkoppeling
houd het werkstukoppervlak en het gereedschap schoon en vrij van
houtspanen.

� Instelbare vlakschuurmachinetafel en hoekgeleider
tafel instelbaar van 0 tot 45 graden. Afneembare hoekgeleider instelbaar
0±45 graden.

� Zwaluwstaartkoppeling
maakt het mogelijk om het DREMELite hulpstuk DL4 erop te klikken
(apart verkrijgbaar).

Het Dremel ScrollStation is de meest uitgebreide,

meest gebruikersvriendelijke en gemakkelijk te

hanteren figuurzaag op de markt. Het formaat en

de robuustheid, in het zicht gemonteerde

bedieningselementen, geïntegreerde

vlakschuurmachine en stroomafnamepoort stellen

u in staat om zonder moeite en met hoge precisie

te werken aan de meest uiteenlopende

houtbewerkings- en andere klussen.

�

�

�
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Technische kenmerken

Nominaal opgenomen vermogen 110 W

Spanning 230 V

Gewicht 24,00 kg

Snelheid onbelast 500 - 1.500 1/min

Freesdiepte 470 mm

DREMEL® Figuurzaagmachine (1800-1/5)

Inhoud

Moto-scroller

Vlakschuurmachine

5 figuurzaagbladen

Handleiding

Bestelinformatie Bestelnummer: F0131800JA EAN: 8710364035007
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Accessoires

Voor een optimaal resultaat van uw klus heeft u de juiste accessoires met een hoge kwaliteitsnorm

nodig. Dremel heeft een serie accessoires gemaakt die beantwoordt aan al uw wensen. Om u te helpen

bij het kiezen van de juiste accessoires, heeft Dremel een kleurcodesysteem ingevoerd: iedere kleur

vertegenwoordigt een categorie toepassingen. Dit helpt u bij het kiezen van de juiste accessoires die u

nodig heeft voor uw klussen. Het maakt niet uit met welke materialen u wilt werken, Dremel heeft een

oplossing voor u.

Schrapen / 

graveren / 

frezen

Dremel biedt accessoires van hoge kwaliteit voor

het maken van uitsnijdingen, graveren en frezen

voor allerlei soorten toepassingen. Hun scherpte

en duurzaamheid zorgen ervoor dat deze lang

meegaan.

Slijpen / 

scherpen

De accessoires in deze categorie kunnen bij elke

soort klus een grote verscheidenheid aan

materialen ontbramen, glad maken, slijpen en

reinigen.

Reinigen / 

polijsten

Dremel accessoires voor reinigen en polijsten

omvatten borstels, accessoires van vilt en rubber

koppen voor het bewerken van staal, aluminium,

koper, zilver, goud en kunststof.

Snijden

Schuren Dremel schuuraccessoires omvatten

schuurtrommels, -banden, -schijven, klapschijven

en polijstschijven voor het verwijderen en glad

maken van materiaal.

Spantangen / 

opspandoorns / 

diversen

Deze categorie omvat de diverse extra’s zoals

boren, spantangen, opspandoorns en een multi-

spankop.

Accessoiresets 100-delige accessoireset (701)
110-delige accessoireset (697)
140-delige accessoireset (700)
175-delige accessoireset (698)
Polijstset (684)
Multi set  (687)
Snijset (688)

Dremel levert twee soorten snij-accessoires voor

iedere snijklus; snijschijven en freesmessen.

Snijschijven snijden metaal, hout en kunststof

langs de rand. Freesmessen worden gebruikt met

de Dremel snijgeleider en snijden in iedere richting.
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Schrapen / graveren / frezen

1. Hogesnelheidsfrezen

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

Hogesnelheidsfrezen kunnen gebruikt worden voor het frezen van profielen, uithollen, maken

van groeven en sleuven, maken van conische gaten in zachte metalen, kunststoffen en hout.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

114 1 7,8 3,2 2615011432 8710364007868

196 1 5,6 3,2 2615019632 8710364007394

199 1 9,5 3,2 2615019932 8710364007400

194 1 3,2 3,2 2615019432 8710364007387

115 1 7,8 3,2 2615011532 8710364007332

117 1 6,4 3,2 2615011732 8710364007875

118 1 3,2 3,2 2615011832 8710364007349

125 1 6,4 3,2 2615012532 8710364007356

134 1 7,2 3,2 2615013432 8710364007912

144 1 7,8 3,2 2615014432 8710364007936

192 1 4,8 3,2 2615019232 8710364007363

193 1 2,0 3,2 2615019332 8710364007370

2. Graveerfrezen

105 106 107 108 110 111 113

Kwaliteitsfrezen voor minutieus graveren, uitsnijdingen maken en frezen in hout, glasvezel,

kunststof en zacht metaal.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

105 1 0,8 2,4 2615010532 8710364007288

106 1 1,6 2,4 2615010632 8710364007295

107 1 2,4 2,4 2615010732 8710364007301

108 1 0,8 2,4 2615010832 8710364007318

110 1 1,9 2,4 2615011032 8710364007820

111 1 0,8 2,4 2615011132 8710364007837

113 1 1,6 2,4 2615011332 8710364007325
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Schrapen / graveren / frezen

3. Diamantstiften

7103 7105 7120 7122 7123 7134 7144

Voor fijn precisiewerk, snijden, graveren, uitsnijdingen maken, bijwerken en afwerken. Te

gebruiken in hout, jade, keramiek, glas, gehard staal, halfedelstenen en andere harde

materialen. Messen zijn bekleed met diamantdeeltjes.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

7103 1 2,0 2,4 2615710332 8710364008469

7105 1 4,4 2,4 2615710532 8710364008476

7120 1 6,7 2,4 2615712032 8710364008490

7122 1 2,4 2,4 2615712232 8710364008506

7123 1 4,8 2,4 2615712332 8710364008513

7134 1 2,0 2,4 2615713432 8710364008520

7144 1 2,4 2,4 2615714432 8710364008537

4. Hardmetalen frezen

9901 9902 9903 9904 9905 9909 9910 9911

Te gebruiken voor frees- en schaafwerkzaamheden en het verwijderen van materiaal. Voor

gebruik op gehard staal, roestvrij staal, gietijzer, non-ferrometaal, keramiek, kunststof,

hardhout en andere harde materialen.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

9901 1 3,2 3,2 2615990132 8710364008605

9902 1 2,4 3,2 2615990232 8710364008612

9903 1 3,2 3,2 2615990332 8710364008629

9904 1 2,4 3,2 2615990432 8710364008636

9905 1 3,2 3,2 2615990532 8710364008643

9909 1 3,2 3,2 2615990932 8710364008667

9910 1 3,2 3,2 2615991032 8710364008674

9911 1 3,2 3,2 2615991132 8710364008681
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Schrapen / graveren / frezen

5. Hardmetaal vertande stiftfrezen

9931 9934 9936

Snelfrezende scherpe tanden voor het verwijderen van grotere hoeveelheden materiaal.

Gebruiken op glasvezel, hout, kunststof, epoxyhars, rubber, laminaten, hardboard, zachte

metalen, keramische tegels.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

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. Frezen (HSS)

612 615 640 650 652 654 655

Voor frezen, inlegwerk en het maken van pengaten in hout en andere zachte materialen.

Gebruiken met Dremel freeshulpstuk 335 of profielfreestafel 231.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

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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Schrapen / graveren / frezen

Graveer gedetailleerde versieringen op uw fijnste sieraden

met de diamantstift 7103

Gebruik voor fijne en gedetailleerde houtbewerking de

hogesnelheidsfrees 114

Gebruik de hardmetalen frees 9936 voor nauwkeurig

verwijderen van verrot hout
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Slijpen / scherpen

1. Aluminiumoxide schuurschijf

541

Te gebruiken voor ontbramen, verwijderen van roest en algemene slijpwerkzaamheden.

Gebruiken met opspandoorn 402.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

541 2 22,4 3,2 2615054132 8710364010523

2. Aluminiumoxide slijpstenen

911 932 952 953 997 8153 8175 8193 8215

Te gebruiken voor metaal, gietijzer, lasverbindingen, klinknagels en corrosie. Uiterst geschikt

voor slijpen, ontbramen en algemene slijpwerkzaamheden op de meeste materialen.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

911 1 11,1 3,2 2615091132 8710364008056

932 1 9,5 3,2 2615093232 8710364007455

952 1 9,5 3,2 2615095232 8710364007462

953 1 6,4 3,2 2615095332 8710364007479

997 1 3,4 3,2 2615099732 8710364007486

8153 1 4,8 3,2 2615815332 8710364008124

8175 1 9,5 3,2 2615817532 8710364008131

8193 1 15,9 3,2 2615819332 8710364007493

8215 1 25,4 3,2 2615821532 8710364008148
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Slijpen / scherpen

3. Siliciumcarbide slijpstenen

83142 83322 83702 84922 85422 85602

Deze zijn speciaal ontworpen voor een effectieve bewerking van steen, glas, keramiek,

porselein en non-ferrometaal.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

83142 1 7,0 3,2 2615314232 8710364016815

83322 1 3,2 3,2 2615332232 8710364016808

83702 1 3,2 3,2 2615370232 8710364016792

84922 1 4,8 3,2 2615492232 8710364016860

85422 1 19,8 3,2 2615542232 8710364016853

85602 1 10,3 3,2 2615560232 8710364016846

4. Schuurstiften

516 518

Gebruiken voor afwerken en licht schuren. Voor het verwijderen van verf en roest zonder de

ondergrond te verwijderen.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

516 1 13,0 3,2 2615051632 8710364015238

518 1 13,0 3,2 2615051832 8710364015245
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Slijpen / scherpen

5. Kettingzaag-slijpstenen

453 454 455 457

Precisiebasis voor snel, eenvoudig slijpen van kettingzaagbladen. Gebruiken met Dremel

kettingzaag-slijphulpstuk nr. 1453

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

453 2 4,0 3,2 2615045332 8710364009336

454 2 4,8 3,2 2615045432 8710364009329

455 2 5,6 3,2 2615045532 8710364009558

457 2 4,5 3,2 2615045732 8710364021697

Ontbraam scherpe randen van de uitlaatpijp van uw auto

met de aluminiumoxide slijpsteen 952
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Reinigen / polijsten

1. Rubber polijstkoppen

461 462 463

Blauwe koppen voor afwerken en polijsten van alle ferrometalen. Verwijdert kleine

oneffenheden en krassen na het slijpen en schuren, en reinigt en preciseert groeven. Ook

effectief op vele steensoorten en keramiek.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

461 1 6,4 2,4 2615046132 8710364008339

462 1 6,4 2,4 2615046232 8710364008346

463 1 6,4 2,4 2615046332 8710364008353

2. Geïmpregneerde polijstschijf

520

Geïmpregneerde polijstschijf voor lichte materiaalafname en een glanzend resultaat. Werkt op

verschillende oppervlakken zoals staal, aluminium, messing, zilver, goud, hard kunststof enz.

De polijstschijf is geïmpregneerd met een siliciumcarbide schuur- en koelsmeermiddel, zodat

er geen polijstpasta nodig is. 

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

520 1 13,2 3,2 2615052065 8710364023035
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Reinigen / polijsten

3. Polijstschijven

414 422 423 429 425 421

Ideaal voor polijsten van metalen en kunststoffen. Gebruik van polijstpasta nr. 421 met de

schijven zorgt voor een glanzend resultaat. Gebruik 414, 422 en 429 met opspandoorn 401.

Gebruik 423 en 425 met opspandoorn 402.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

414 6 13,0 3,2 2615041432 8710364007141

422 1 10,0 3,2 2615042232 8710364007158

423 1 26,0 3,2 2615042332 8710364007165

429 1 26,0 3,2 2615042932 8710364007189

425 1 22,5 3,2 2615042532 8710364007172

421 1 2615042132 8710364008452

4. Draadborstels

403 404 405

Te gebruiken voor licht ontbramen, reinigen en polijsten van zilverwerk, juwelen en andere

edelmetalen. Kunnen gebruikt worden met polijstpasta (421).

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

403 1 19,0 3,2 2615040332 8710364007127

404 1 13,0 3,2 2615040432 8710364007134

405 1 3,2 3,2 2615040532 8710364008230
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Reinigen / polijsten

5. Staalborstels

428 442 443

Veelzijdige borstel voor verwijderen van roest en corrosie, polijsten van metalen oppervlakken,

ontbramen en vloeiend laten verlopen van naden of reinigen van elektrische componenten.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

428 1 19,0 3,2 2615042832 8710364007196

442 1 13,0 3,2 2615044232 8710364007202

443 1 3,2 3,2 2615044332 8710364007219

6. Krachtige schuurborstel

538

Krachtig resultaat voor ontbramen, reinigen, verwijderen van roest en corrosie. Kan gebruikt

worden op een hogere snelheid dan andere borstels (max. 20.000 o.p.m.)

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

538 1 26,0 3,2 26150538JA 8710364023066
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Reinigen / polijsten

7. RVS-borstels

530 531 532

RVS-borstels veroorzaken geen “roestvorming” bij gebruik op corrosiebestendige materialen

zoals tin, aluminium en roestvrij staal.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

530 1 19,0 3,2 2615053032 8710364010561

531 1 13,0 3,2 2615053132 8710364010578

532 1 3,2 3,2 2615053232 8710364010585

8. Messingborstels

535 536 537

Messingborstels vonken niet en zijn zachter dan staal. Deze laten geen krassen achter op

zachte metalen zoals goud, koper, messing.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

535 1 19,0 3,2 2615053532 8710364010530

536 1 13,0 3,2 2615053632 8710364010547

537 1 3,2 3,2 2615053732 8710364010554
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Reinigen / polijsten

Polijst chromen onderdelen van uw auto met de polijstschijf

423 en 421 en laat deze weer glanzen

Met de draadborstel 403 kunt u stof & vuil verwijderen van

kostbare metalen delen
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Snijden

1. DREMEL® SpeedClic®

SC406 SC426

Dremel, de uitvinder van de Multitool, komt nu met SpeedClic - een innovatie die het wisselen

van snijschijven snel en eenvoudig maakt. Door een gepatenteerde opspandoorn en

schijfontwerp heeft Dremel een manier gevonden die u in staat stelt, om uw accessoire in 3

eenvoudige stappen te wisselen - trekken, klikken, draaien - zonder het gebruik van

gereedschap. De starterset SC406 bevat de nieuwe SpeedClic opspandoorn en twee

SpeedClic snijschijven. De glasvezel versterkte snijschijven SC426 zijn reserve-snijschijven die

specifiek voor het SpeedClic systeem bestemd zijn.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

SC406 1+2 32,0 3,2 2615S406JA 8710364033461

SC426 5 32,0 3,2 2615S426JA 8710364033478

2. Snijschijven

426B 456 426 540 420 409

Voor afkorten en snijden in metaal, hout en kunststof. Snijschijven maken het eenvoudig om

bouten, schroeven, plaatmetaal, dun hout en kunststof door te snijden of hierin sleuven te

maken. Gewapende glasvezelsnijschijven (456, 426, 426B) zijn bestemd voor zware

toepassingen. De snijschijf snijdt alleen langs de rand. Probeer hiermee geen gebogen randen

te schuren of te snijden. Gebruik Dremel snijschijven met opspandoorn 402.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

426B 20 32,0 3,2 2615426BJA 8710364026296

456 10 38,0 3,2 26150456JA 8710364023011

426 5 32,0 3,2 2615042632 8710364007448

540 5 32,0 3,2 2615054032 8710364010516

420 20 24,0 3,2 2615042032 8710364007431

409 36 24,0 3,2 2615040932 8710364007424

1 2 3

Nieuw
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Snijden

3. Diamantschijf

545

Een unieke accessoire die speciaal geschikt is voor snijden, slijpen en vijlen van materialen die

harder zijn dan metaal. Bijvoorbeeld beton, marmer, steen, porselein, keramiek en harde

epoxide. De diamantschijf produceert een fijne snede, is uiterst duurzaam, breekt niet en

behoudt zijn vorm.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

545 1 22,2 3,2 2615054565 8710364017010

4. Frees/schaafschijf

542

De ultieme oplossing voor hout. Het speciale ontwerp van de frees/schaafschijf 542 zorgt

ervoor, dat u zowel in harde als zachte houtsoorten kunt snijden, groeven kunt maken en hout

in vormen kunt snijden. De carbide coating maakt de schijf uiterst duurzaam.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

542 1 25,4 3,2 2615054265 8710364017119
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Snijden

5. Schulp-/kantzaagblad

546

Precisie-zaagblad voor fijn, zuiver en recht zagen in alle soorten hout. Perfect voor laminaat

en houten vloerdelen of dunne houtplaten. Alleen gebruiken met Dremel mini-zaaghulpstuk

670. Gemaakt van koolstofstaal, 48 excentrische tanden garanderen precieze, snelle

zaagsneden tot 6,35 mm.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

546 1 31,8 3,2 26150546JA 8710364023073

6. Spiraalfreesmessen

560 561 562

Het freesmes voor gipskarton 560 zorgt voor snelle, zuivere sneden in gipskarton. Het

multifunctionele freesmes 561 snijdt hout, plastic, glasvezel, gipskarton, laminaat en

vinylbekleding. De tegelfrees 562 snijdt keramische wandtegels, cementboard en stucwerk.

(Niet geschikt voor gebruik bij vloertegels)

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

560 1 3,2 3,2 2615056032 8710364010592

561 1 3,2 3,2 2615056132 8710364010615

562 1 3,2 3,2 2615056232 8710364010608
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Snijden

7. Hardmetalen frezen voor verwijderen van voegen

569 570

Ideaal voor reinigen van wand- en vloervoegen of verwijderen van voegen voor het vervangen

van gebroken tegels. Gebruiken met het Dremel voegverwijderingshulpstuk 568.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

569 1 1,6 3,2 2615056932 8710364014125

570 1 3,2 3,2 2615057032 8710364016624

De gewapende snijschijven 426 kunnen worden gebruikt

voor diverse snijtoepassingen zoals het op maat snijden van

een treinspoor

Gebruik de diamantschijf 545 voor nauwkeurig snijden van

keramiek voor prachtige versieringen
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Schuren

1. Schuurbanden

407 408 432 430 431 438 439 440 444

Voor ruw vormgeven en glad maken van hout en glasvezel, verwijderen van roest van metalen

oppervlakken en vormgeven van rubberen oppervlakken. Schuurbanden kunnen eenvoudig

vervangen worden. 

Model Aantal Ø mm Schacht Korrel- Bestel- EAN
Ø mm grootte nummer

407 1 13,0 3,2 60 2615040732 8710364007226

408 6 13,0 3,2 60 2615040832 8710364007233

432 6 13,0 3,2 120 2615043232 8710364007264

430 1 6,4 3,2 60 2615043032 8710364007240

431 6 6,4 3,2 60 2615043132 8710364007257

438 6 6,4 3,2 120 2615043832 8710364007271

439 1 9,5 3,2 60 2615043932 8710364008391

440 6 9,5 3,2 60 2615044032 8710364008407

444 6 9,5 3,2 120 2615044432 8710364008414

2. Klapschijven

502 504

Perfect voor schuren van vlakke of geprofileerde oppervlakken op metaal, hout, rubber of

kunststof.

Model Aantal Ø mm Schacht Korrel- Bestel- EAN
Ø mm grootte nummer

502 1 28,6 3,2 80 2615050232 8710364015252

504 1 28,6 3,2 80 2615050432 8710364015269
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Schuren

3. Schuur-polijstschijven voor afwerken

511

Schuur-polijstschijven voor afwerken voor nauwkeurig en delicaat verwijderen van materiaal

op metaal, glas, hout, aluminium en kunststoffen. Het flexibele materiaal maakt werken

mogelijk op plekken waar weinig ruimte is en die onregelmatige vormen hebben. Gebruiken

met opspandoorn 402. 

Model Aantal Ø mm Schacht Korrel- Bestel- EAN
Ø mm grootte nummer

511 2 25,5 3,2 2615051165 8710364023028

4. Schuurschijven

411 412 413

Schuurschijven zijn ontworpen voor precies schuren op hout. Gebruiken met opspandoorn 402.

Model Aantal Ø mm Schacht Korrel- Bestel- EAN
Ø mm grootte nummer

411 36 19,0 3,2 180 2615041132 8710364008421

412 36 19,0 3,2 220 2615041232 8710364008438

413 36 19,0 3,2 240 2615041332 8710364008445
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Schuren

Gebruik het brede assortiment schuurbanden 407 - 444

voor allerlei nauwkeurige schuurklussen

Gebruik de polijstschijven 511 om uw tere materialen een

gladde afwerking te geven
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Spantangen / opspandoorns / diversen

1. Spantangen

480 481 482 483 4485

Spantangen bieden de nauwkeurigste manier om een accessoire in een multigereedschap

vast te houden. De spantangset 4485 is een assortiment van de verschillende verkrijgbare

spantangen (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm) inclusief een spanmoer.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

480 1 3,2 2615048032 8710364007554

481 1 2,4 2615048132 8710364007561

482 1 1,6 2615048232 8710364007578

483 1 0,8 2615048332 8710364007585

4485 1+4 2615448532 8710364007592

2. Multi boorkop

4486

De DREMEL multi-spankop (4486) stelt u in staat om accessoires op uw DREMEL

multigereedschap snel en eenvoudig te wisselen zonder het gebruik van spantangen. Er

passen accessoires in met een schacht van 0,4 mm tot 3,4 mm.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

4486 1 2615448632 8710364012978
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Spantangen / opspandoorns / diversen

3. Opspandoorns

401 402

Opspandoorns worden gebruikt voor het monteren van verschillende accessoires zoals vilten

polijstschijven of snijschijven.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

401 1 3,2 2615040132 8710364007530

402 1 3,2 2615040232 8710364007547

4. Set precisie-boren

628

De DREMEL set precisie-boren (628) bevat 7 boren voor boren in hout of zacht metaal. De

verschillende opgenomen diameters zijn 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 en 3,2 mm.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

628 7 2615062832 8710364009381
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Spantangen / opspandoorns / diversen

5. Set houtboren

636

De DREMEL set houtboren bevat 4 boren met centreerpunt voor boren in hout. De

verschillende opgenomen boordiameters zijn 3, 4, 5 en 6 mm. De titaniumlaag zorgt voor hoge

prestatie en langere levensduur.

Model Aantal Ø mm Schacht Bestel- EAN
Ø mm nummer

636 4 3,2 26150636JA 8710364026289

Gebruik de 628 boren om nauwkeurig te boren in alle

materialen, zoals de metalen plaat van een computer om

een ventilatie-opening aan te brengen.

Gebruik voor nauwkeurig boren in hout de 636

houtborenset
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Accessoiresets

100-delige accessoireset (701)

Deze accessoireset bevat de 100 best

verkochte accessoires in een hoogwaardig

blik. De accessoires kunnen eenvoudig

worden opgeborgen in het insteekvak of het

extra meegeleverde kleine kunststof etui. Het

DREMEL Quick Start boekje geeft een

beschrijving van de meegeleverde

accessoires en legt uit bij welke materialen

deze kunnen worden gebruikt.

Bestelinformatie Bestelnummer: 26150701JA EAN: 8710364035601

Meegeleverde accessoires

Schrapen / graveren / frezen 191

Slijpen / scherpen 541(6), 932, 952, 8193, 84922, 85422

Reinigen / polijsten 414(12), 429(6), 403(2)

Snijden 409(36), 426

Schuren 407(2), 408, 432(6), 430(6), 431, 438(6)

Spantangen / opspandoorns /

diversen

402(6), 150

Nieuw
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Accessoiresets

110-delige accessoireset (697)

Deze accessoireset bevat de 110 best

verkochte accessoires in een hoogwaardige

accessoirekoffer. Het DREMEL Snelle

startfolder geeft een beschrijving van de

meegeleverde accessories en legt uit bij welke

materialen deze kunnen worden gebruikt.

Bovendien bevat deze set ook het unieke

DREMEL slijphulpstuk voor grasmaaiers.

Bestelinformatie Bestelnummer: 26150697JC EAN: 8710364029129

Meegeleverde accessoires

Schrapen / graveren / frezen 191

Slijpen / scherpen 932, 952, 8193, 84922, 85422

Reinigen / polijsten 405, 428, 414(4), 429, 421

Snijden 409(10), 420(8), 426(2)

Schuren 411(18), 412(19), 413(19), 407, 408(4),

432(4), 430, 431(3), 438(3)

Spantangen / opspandoorns /

diversen

401, 402, 150
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Accessoiresets

140-delige accessoireset (700)

Deze accessoireset bevat een assortiment

van de populairste DREMEL accessoires. De

138 accessoires worden opgeborgen in twee

handige accessoiredozen die op de DREMEL

gereedschapskisten (300 serie en 400 serie)

kunnen worden bevestigd. Het DREMEL Quick

Start boekje geeft een beschrijving van de

meegeleverde accessoires en legt uit bij welke

materialen deze kunnen worden gebruikt.

Bovendien bevat deze set de DREMEL

snijgeleider en het DREMEL slijphulpstuk voor

grasmaaiers, wat de totale inhoud op 140

delen brengt.

Bestelinformatie Bestelnummer: 26150700JA EAN: 8710364033829

Meegeleverde accessoires

Schrapen / graveren / frezen 194

Slijpen / scherpen 932, 953, 84922, 85422, 85602

Reinigen / polijsten 403, 404, 414(11), 421, 425, 428, 429(3)

Snijden 409(36), 420(20), 426, 540, 561

Schuren 407, 408(7), 413(20), 430, 431(6), 432(7),

438(6), 511(2)

Spantangen / opspandoorns /

diversen

150, 401, 402

Nieuw
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Accessoiresets

175-delige accessoireset (698)

175 superieure DREMEL accessoires in een

unieke opbergbox. De uitgebreide selectie van

deze set biedt een groot aantal

mogelijkheden. Netjes gerangschikt en

zodoende uiterst gebruiksvriendelijk. Maar

dat is niet alles. Deze set is aangevuld met

exclusieve extra’s zoals een lijn- & cirkelfrees

en een geïmpregneerde polijstschijf. Verder

hebben wij het boekje voor een snelle start

bijgesloten voor onmiddellijke toepassing en

een correct gebruik van alle onderdelen.

Bestelinformatie Bestelnummer: 26150698JA EAN: 8710364026685

Meegeleverde accessoires

Schrapen / graveren / frezen 191, 194

Slijpen / scherpen 932(2), 952(2), 8193(2), 84922(2), 85422,

85602(2), 541(3)

Reinigen / polijsten 520, 414(8), 429(4), 425(3), 428, 403,

404, 405, 421

Snijden 409(20), 420(20), 426(4), 561

Schuren 411(21), 412(20), 413(20), 408(6), 432(6),

431(6), 438(6), 407, 430

Spantangen / opspandoorns /

diversen

415, 150, 401, 402, 90962
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Accessoiresets

Polijstset (684)

Alles wat u nodig heeft voor reinigen en

polijsten in een handige doos. Uitneembaar

accessoirebakje en 3 verdelers zorgen

vooreen perfecte opbergoplossing. De

DREMEL Snelle Start foldergeeft uitleg over

de opgenomen accessoires.

Bestelinformatie Bestelnummer: 26150684JA EAN: 8710364029099

Meegeleverde accessoires

Reinigen / polijsten 403, 404, 405, 428, 520, 414(6), 422,

425(2), 429(3), 421

Spantangen / opspandoorns /

diversen

401, 402
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Accessoiresets

Multi set  (687)

Assortiment van best verkochte accessoires

in een handige doos. Uitneembaar

accessoirebakje en 3 verdelers zorgen voor

een perfecte opbergoplossing. De DREMEL

Snelle Start folder geeft uitleg over de

opgenomen accessoires.

Bestelinformatie Bestelnummer: 26150687JA EAN: 8710364029105

Meegeleverde accessoires

Schrapen / graveren / frezen 194

Slijpen / scherpen 952, 85422

Reinigen / polijsten 403, 414(2), 429(2), 421

Snijden 409(36), 426

Schuren 407, 408, 432(2)

Spantangen / opspandoorns /

diversen

401, 402
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Accessoiresets

Snijset (688)

Assortiment van 68 snijschijven in een

handige doos. Uitneembaar accessoirebakje

en 3 verdelers zorgen voor eenperfecte

opbergoplossing. De DREMEL Snelle Start

folder geeft uitleg over de opgenomen

accessoires.

Bestelinformatie Bestelnummer: 26150688JA EAN: 8710364029112

Meegeleverde accessoires

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

Spantangen / opspandoorns /

diversen

402
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Hulpstukken

Met Dremel hulpstukken kunt u uw klus met nog meer precisie en gemak uitvoeren. Dremel biedt

hulpstukken voor frezen, controle, snijden, zagen, slijpen en bereik.

Hulpstukken 

voor bereik

Flexibele as (225)

Haaks hulpstuk (575)

Hulpstukken 

voor frezen

Profielfreeshulpstuk (335)

Profielfreestafel (231)

Hulpstukken 

voor slijpen

Kettingzaag-slijphulpstuk (1453)

Slijphulpstuk voor grasmaaiers (675)

Hulpstukken 

voor snijden

Multifunctioneel freesopzetstuk (565)

Freesopzetstuk voor wandtegels (566)

Freesopzetstuk voor verwijderen van

muur- & vloervoegen (568)

Hulpstukken 

voor controle

Workstation™ (220)

DREMELite™ (DL4)

D-bankschroef (2214)

Statief voor flexibele as (2222)

Hulpstukken 

voor zagen

Mini-zaaghulpstuk (670)
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Hulpstukken voor bereik

Flexibele as (225)

• Ideaal hulpstuk voor nauwkeurig

precisiewerk of moeilijk te bereiken

plaatsen.

• Comfort-handstuk maakt bediening met

de vingertoppen mogelijk voor snijden,

slijpen, schuren, polijsten en nog veel

meer.

• Geïntegreerde as-blokkeringsknop voor

snel en eenvoudig verwisselen van

accessoires.

• Buigradius van 127 mm zorgt voor meer

gemak en flexibiliteit tijdens gebruik.

• Snelkoppeling bevestigt uw DREMEL

gereedschap in enkele tellen.

Inhoud

Flexibele as - lengte 1070 mm

Afdekplaatje drijfas

Bestelinformatie Bestelnummer: 26150225PD EAN: 8710364020935

Haaks hulpstuk (575)

• Ontworpen voor het gebruik van

accessoires in een haakse bocht voor

moeilijk te bereiken plekken.

• Kogellagers en conische wielen met

spiraalvertanding zorgen voor een soepele

en koele werking en garanderen een

langere levensduur.

• Koppelsysteem maakt het mogelijk om het

hulpstuk in 12 verschillende richtingen op

uw DREMEL gereedschap te plaatsen.

• Snelkoppeling bevestigt uw DREMEL

gereedschap in enkele tellen.

Inhoud

Haaks hulpstuk

Afdekplaatje drijfas

Bestelinformatie Bestelnummer: 2615057532 EAN: 8710364016983
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Hulpstukken voor frezen

Profielfreeshulpstuk (335)

• Verandert uw DREMEL gereedschap in een

profielbovenfrees voor het frezen van

cirkels, uithangborden en inlegwerk,

decoratieve randen en voor parallel langs

een rand frezen.

• Invalblokkering in handgreep – eenvoudig

handgreep draaien voor

blokkeren/deblokkeren.

• Twee diepte-aanslagen voor snel, constant

instellen van de diepte.

• Hoekgeleider en groeffrees voor het frezen

van rechte lijnen en perfecte cirkels.

• Set geleidebussen voor het frezen met

letter- en patroonmallen.

Inhoud

Profielfreeshulpstuk

Hoekgeleider

Cirkelgeleider

Set geleidebussen

Sleutel

Bestelinformatie Bestelnummer: 26150335JA EAN: 8710364023080

Profielfreestafel (231)

• Verandert uw DREMEL gereedschap in een

op de werkbank gemonteerd gereedschap

voor precies frezen, frezen van profielen en

schuren.

• Kunststof knoppen voor eenvoudig

monteren van gereedschap en instellen

van diepte.

• Glad tafeloppervlak om uw werkstuk

gemakkelijk over de tafel te schuiven.

• Sleuven en groeven maken, randen

schuren en afwerken.

• 3-voudig instelbare geleider voor accuraat

werkresultaat.

• Werktafel 203 x 152 mm.

• Instelbare, transparante

freesbeschermkap maakt veilig werken

mogelijk.

Inhoud

Profielfreestafel

Bestelinformatie Bestelnummer: 2615023132 EAN: 8710364016891
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Hulpstukken voor slijpen

Kettingzaag-slijphulpstuk (1453)

• De snelste, eenvoudigste manier om botte,

langzaam zagende kettingzagen te slijpen.

• Kan eenvoudig op uw DREMEL

gereedschap bevestigd worden.

• Werkt met verschillende kettingmaten.

Inhoud

Slijphoekgeleider

Instelmal

Kettingzaag-slijpstenen 

(4,0 mm/4,5 mm/4,8 mm/5,0 mm)

Bestelinformatie Bestelnummer: 26151453PA EAN: 8710364021499

Slijphulpstuk voor grasmaaiers (675)

• De snelste, eenvoudigste manier om

messen van grasmaaiers te slijpen.

• Kan eenvoudig op uw DREMEL

gereedschap bevestigd worden.

• Geleider zorgt voor een optimale slijphoek.

• Slijpt ook vele andere tuingereedschappen

Inhoud

Slijphoekgeleider

Aluminiumoxide slijpsteen (932)

Bestelinformatie Bestelnummer: 26150675AB EAN: 8710364020232
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Hulpstukken voor snijden

Multifunctioneel freesopzetstuk (565)

• Zorgt voor gecontroleerd frezen in een

groot aantal materialen.

• Kan eenvoudig op uw DREMEL

gereedschap bevestigd worden.

• Eenvoudig instellen van diepte tot een

materiaaldikte van 19 mm.

Inhoud

Snijgeleider

2 freesmessen voor gipskarton 560

1 multifunctioneel freesmes 561

Bestelinformatie Bestelnummer: 2615056532 EAN: 8710364010622

Freesopzetstuk voor wandtegels (566)

• Zorgt voor gecontroleerd snijden in

keramische wandtegels.

• Kan eenvoudig op uw DREMEL

gereedschap bevestigd worden.

• Eenvoudig instellen van diepte tot een

materiaaldikte van 19 mm.

Inhoud

Snijgeleider

1 tegelfrees 562 (niet voor gebruik bij

keramische vloertegels)

Bestelinformatie Bestelnummer: 2615056632 EAN: 8710364010639
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Hulpstukken voor snijden

Freesopzetstuk voor verwijderen van muur- & vloervoegen (568)

• Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen

van voegen tussen wand- en vloertegels.

• Het risico van afgebrokkelde tegelranden

wordt aanzienlijk verminderd in

vergelijking met het langzamere

handmatig weghakken.

• Eenvoudig instellen van diepte.

• Geleider houdt accessoire in het midden

tussen de tegels.

Inhoud

Hoeksnijgeleider

1,6 mm hardmetalen frees voor

verwijderen van voegen 569

Bestelinformatie Bestelnummer: 2615056832 EAN: 8710364013982
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Hulpstukken voor controle

Workstation™ (220)

• Dit is de perfecte oplossing voor stationair

werken met uw DREMEL.

• Verticaal boren of in een hoek, instelbaar

in stappen van 15 graden.

• Houdt het gereedschap horizontaal voor

polijsten en schuren.

• Geïntegreerd, uitschuifbaar

gereedschapstatief houdt het

gereedschap met flexibele as vast. (225).

• Opbergvak voor accessoires

• Snoermanagement houdt het snoer veilig

opgeborgen.

• Dieptemarkeringen voor constante diepte-

instelling.

• Basisplaatmarkeringen (metrisch en

inches).

Inhoud

Gecombineerde boorstandaard en statief

Bestelinformatie Bestelnummer: 26150220JB EAN: 8710364032426

DREMELite™ (DL4)

• DREMELite met unieke, zeer flexibele as.

• Een snelle en eenvoudige manier om uw

werkoppervlak te verlichten.

• Ideaal voor moeilijk te bereiken, donkere

plaatsen en/of gedetailleerd precisiewerk.

• LED-licht van hoge intensiteit met

levenslange garantie.

• Eenvoudig te bedienen aan/uit-

draaischakelaar.

• Werkt met standaard lithium batterijen.

• Voor gebruik op Dremel

profielfreeshulpstuk (335), Dremel

boorstandaard (220) en de exclusieve

Dremel bankklem.

Inhoud

DREMELite

2 lithium batterijen (CR2025)

Bankklem

Bestelinformatie Bestelnummer: 26150DL4JA EAN: 8710364029136
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Hulpstukken voor controle

D-bankschroef (2214)

• Handig voor het vasthouden van uw

werkstuk, terwijl u uw rotatiegereedschap

gebruikt.

• Bankschroef draait 360° en kantelt 180° in

alle richtingen.

• Bekken kunnen tot 64 mm geopend

worden.

Inhoud

D-bankschroef

Bestelinformatie Bestelnummer: 2615221432 EAN: 8710364000944

Statief voor flexibele as (2222)

• Uw Dremel rotatiegereedschap hangt heel

handig boven uw werkbank.

• Perfect voor gebruik met de flexibele as.

• Kan op werkbanken met een dikte tot 50

mm geklemd worden en kan in hoogte

ingesteld worden van 300 tot 1070 mm.

• Bewaar extra accessoires op de

basisplaat.

Inhoud

Statief voor flexibele as

Bestelinformatie Bestelnummer: 2615222232 EAN: 8710364016822
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Hulpstukken voor zagen

Mini-zaaghulpstuk (670)

• Verandert uw DREMEL gereedschap in een

precisie-cirkelzaag voor fijn, zuiver en

recht zagen in alle soorten hout.

• Perfect voor laminaat en houten

vloerdelen of dunne houtplaten.

• De beschermkap en onderste

beschermkap zorgen voor een veilig

gebruik van het cirkelzaagblad.

• De geleider maakt recht zagen mogelijk.

• Snelkoppeling bevestigt uw DREMEL

gereedschap in enkele tellen.

• Dit mini-zaaghulpstuk is eenvoudiger in

gebruik dan een gewone zaag, preciezer

dan een decoupeerzaag en past in kleinere

hoekjes dan een cirkelzaag.

Inhoud

Mini-zaaghulpstuk

Schulp-/kantzaagblad (546)

Afdekplaatje drijfas

Bestelinformatie Bestelnummer: 26150670JA EAN: 8710364023196
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Diversen

Batterijen 9.6V NiCd (785)

10.8V Li-Ion (855)

Veiligheidsbril Veiligheidsbril (SG4)

Figuurzaagbladen 16411 (16411)

16412 (16412)

16413 (16413)

16440 (16440)

16443 (16443)

16446 (16446)

16448 (16448)

16453 (16453)

16461 (16461)

16463 (16463)

16483 (16483)

Lijmsticks Lijmsticks (GS1)
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Diversen

Batterijen

785 855

Gebruik voor het snoerloze gereedschap DREMEL MultiPro 9.6V batterij 785.Gebruik voor het

snoerloze gereedschap DREMEL 10.8V Lithium-Ion batterij 855.

Model Aantal Bestel- EAN
nummer

785 1 26150785PB 8710364018994

855 1 26150855JB 8710364026357

Veiligheidsbril

SG4

Gebruik de veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tijdens het werken aan uw klussen.

Model Aantal Bestel- EAN
nummer

SG4 1 26150SG4JA 8710364033812
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Diversen

Figuurzaagbladen

16411 16412 16413 16440 16443 16446 16448 16453 16461 16463 16483

Zaagbladen met puntig uiteinde (16411, 16412, 16413) kunnen worden gebruikt voor zagen in
hout. Zaagbladen met vlak uiteinde (16440, 16443, 16446, 16448, 15453) kunnen worden
gebruikt voor gedetailleerd zagen in hout, kunststof en vezelmaterialen. Zaagbladen met vlak
uiteinde 16483 kunnen worden gebruikt voor zagen in metaal. Spiraalzaagbladen met vlak
uiteinde 16461, 16463 kunnen worden gebruikt voor zagen in alle richtingen.
Figuurzaagbladen kunnen worden gebruikt met het Dremel Scroll Station model 1800 en de
oude decoupeerzaag model 1371.

Model Aantal Breedte Dik Tanden Bestel- EAN
per 2,5 cm nummer

16411 5 2,80 0,45 15,0 2615641132 8710364010721

16412 5 2,80 0,45 10,0 2615641232 8710364010738

16413 5 1,77 0,25 18,5 2615641332 8710364010745

16440 5 0,56 0,25 28,0 2615644032 8710364010646

16443 5 0,74 0,30 20,0 2615644332 8710364010653

16446 5 0,96 0,40 12,5 2615644632 8710364010660

16448 5 1,14 0,43 11,5 2615644832 8710364010677

16453 5 1,57 0,50 9,5 2615645332 8710364010684

16461 5 0,71 0,76 46,0 2615646132 8710364010752

16463 5 0,86 0,91 41,0 2615646332 8710364010769

16483 5 0,84 0,41 36,0 2615648332 8710364010707

Lijmsticks

GS1

Deze lijmsticks kunnen worden gebruikt met alle lijmpistolen, zelfs voor twee

temperatuurstanden. Ieder pakket bestaat uit 15 stuks, met een lengte van 150 mm en een

diameter van 11 mm.

Model Aantal Lengte Diameter Bestel- EAN
nummer

GS1 15 150 11 26150GS1JA 8710364036134
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