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Verdens sterkeste batteridrevne sirkelsag
DEWALTS nye oppladbare sirkelsager drives av
et 54-volts batteri. Dette innebærer en styrke og
utholdenhet som aldri tidligere har vært mulig med
en batteridrevet sirkelsag.
Endelig kommer en batteridrevet sirkelsag som er like
sterk og effektiv som strømdrevne sirkelsager på markedet.
Takket være det revolusjonerende batterisystemet
XR FLEXVOLT har DEWALT lykkes å kombinere styrken
til en strømdrevet sirkelsag med friheten som følger et
batteridrevet verktøy – uten å måtte inngå kompromisser.
Resultatet er en fleksibel og kraftig sirkelsag, laget for
profesjonelle håndverkere. Tiden da man måtte dra rundt
på tunge aggregat og lange ledninger er forbi.
De nye modellene DCS575 og DCS576 har børsteløse
motorer og er overraskende kraftige med uslåelig lang
brukstid og kappekapasitet. Modellene takler opptil 339
kapp i 50x100 mm trevirke på én ladning. Dessuten
skjærer sirkelsagene med en markedsledende presisjon,
noe som betyr raske, rene og nøyaktige kutt hver gang
– takket være dybdejusteringsfunksjonen.
Det er enkelt å stille inn ulike gjæringsvinkler, og ved
hjelp av autosperrer blir presisjonen svært god. Med
integrert LED-lampe som lyser opp skjærelinjen og en
vifte som fjerner støv fra arbeidsflaten, gis brukeren bedre
kontroll og oversikt over arbeidet.
Under utformingen av de oppladbare sirkelsagene er
det lagt stor vekt på brukervennlighet. Alle detaljer og
funksjoner er laget for optimal komfort, sikkerhet og ytelse
for den profesjonelle brukeren. Den lette og kompakte
maskinkroppen har for eksempel et godt balansert
tyngdepunkt som forenkler håndteringen av sagen.
For ytterligere å øke effektiviteten lanserer DEWALT
også en serie spesialkonstruerte sirkelsagblad som
ekstra tilbehør. Som navnet Extreme Runtime tilsier gir
sagbladene enda lenger brukstid og hele 119 prosent
flere kapp per ladning.
Pris DEWALT DCS575 og DCS576, fra kr 3 062 (uten
lader og batteri). Med lader og batteri, fra kr 6 134. Priser
er oppgitt uten MVA.

Endelig kommer en batteridrevet sirkelsag som er like sterk og
effektiv som tilsvarende sag med ledning. De nye modellene
DCS575 og DCS576 har lette og kompakte maskinkropper med
et godt balansert tyngdepunkt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Liv Skomdal, DEWALT, 97 50 06 68, liv.skomdal@sbdinc.com
Susann Jaritz Bakken, PerPR, 97 19 82 29, susann@perpr.no
Høyoppløste bilder:
Høyoppløste bilder kan lastes ned på perpr.no
Om DEWALT

Stanley Black & Decker er verdens største produsent av elektriske håndverktøy. Varemerket DEWALT inngår i konsernet og tilbyr
elverktøy for profesjonelle brukere. Alle produktlanseringene bygger på omfattende research og intervjuer med profesjonelle brukere
for å møte deres behov. For ytterligere informasjon besøk dewalt.no.

