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Batteridrevet kraftcenter!

DEWALT lancerer 54 V XR FLEXVOLT kap-/geringssav.
Nu er den her: Markedets første og eneste batteridrevne kap-/geringssav, som kan matche ydelsen
fra en kap-/geringssav med ledning. Kraften i den
nye DCS777 er uovertruffen takket være DEWALT’s
enestående 54 V XR FLEXVOLT-batteri.
Nu præsenterer DEWALT endnu en verdensnyhed takket være det revolutionerede batterisystem XR FLEXVOLT.
Denne gang er det en kap-/geringssav, som drives af det
nye 54 V batteri.
Sammen med en effektiv kulløs motor opnås en præstationsevne, det ikke tidligere har været muligt at opnå med
batteridrevne kap-/geringssave. Omkring 210 snit pr. opladning i 45x95mm tømmer, hvilket svarer til mere end en hel
dags arbejde for en professionel håndværker. Den kompakte konstruktion bevirker desuden, at saven er nem at tage
med sig. DCS777 er designet til at modstå de mest krævende arbejdsvilkår, vejer kun 14 kilo og er både fleksibel og
nem at betjene. Det har været en stor udfordring at skabe en
batteridrevet kap-/geringssav med samme præcisionsevne
som en sav til lysnettet. Både savhovedet og savbordet på
DCS777 er optimeret for en betydeligt højere skærekapacitet bedre nøjagtighed. For slutbrugeren giver det en sav
med maksimal alsidighed og kraft.
Selvfølgelig er DCS777 også udstyret med støvudsugning kompatibelt med Airlock-systemet, XPS-skyggeskærelinje samt en innovativ blæser, der fjerner støv fra arbejdsområdet for optimalt udsyn.

DEWALT’s nye kap-/geringssav DCS777 har samme ydeevne
som en sav med ledning takket være det unikke 54V XR
FLEXVOLT-batteri.
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