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Oppladbar kraftpakke:

DEWALT lanserer 54-volts kapp- og gjærsag
DEWALT lanserer nå markedets første og eneste
oppladbare kapp- og gjærsag som kan matche
ytelsen på en elektrisk sag. Kraften på nye XR
FLEXVOLT DCS777 er eksepsjonell på grunn av
DEWALTs unike 54-volts batteri.
Nå kommer enda en unik verdensnyhet i kjølvannet av det
revolusjonerende batterisystemet XR FLEXVOLT. Denne
gangen er det en kapp- og gjærsag som drives av det nye
54-volts batteriet.
Det kraftige batteriet kombinert med en effektiv børsteløs
motor gir DCS777 en ytelse som aldri tidligere har vært
mulig med en oppladbar kapp- og gjærsag. Her snakker
vi om 210 kutt per ladning i 45x95 mm trevirke, noe som
tilsvarer en hel dags arbeid for en profesjonell håndverker.
Den kompakte konstruksjonen og vekten på kun 14 kilo
gjør sagen lett å bære med seg – i tillegg er den svært
brukervennlig og enkel å manøvrere.
Det har vært en stor utfordring å lykkes med å skape en
oppladbar kapp- og gjærsag med sammenlignbar ytelse
som en elektrisk sag. Maskinen er utviklet for å takle tøffe
arbeidsforhold. Både saghodet og bordet på DCS777 er
optimalisert for bedre kuttekapasitet, og modellen har en
garantert repetisjonsnøyaktighet på 0,1 grad ved gjæring og
0,3 grader ved fasing.
DCS777 er kompatibel med Air Lock avsugsystem, den
har XPS LED saglinjesystem som gir god oversikt, samt en
integrert vifte som fjerner støv fra kuttet under arbeidet.
Anbefalt utsalgspris fra kr 10 218 med 2 stk 54V
batterier og lader. Anbefalt utsalgspris uten batteri og lader
er kr 6 246. Priser er oppgitt uten mva.

Drevet av DEWALTs unike 54-volts batteri har nye DCS777
kraften til en elektrisk sag og mobiliteten til en oppladbar.

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.

