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VERDENSNYHET!

Nytt batteri ladet med ren og rå kraft
DEWALT presenterer verdensnyheten DEWALT XR
FLEXVOLT – et revolusjonerende batterisystem som
håndterer arbeidsoppgaver som tidligere ikke har vært
mulig å gjennomføre med batteridrevne maskiner.
DEWALT har alltid ligget et steg foran når det gjelder
utvikling av batteridrevne verktøy til profesjonelle brukere.
Nå tar DEWALT neste steg innenfor batteriteknikk og
lanserer et helt nytt og kraftfullt batterisystem. DEWALT XR
FLEXVOLT er verdens første kompatible 18/54 V batteri.
Det er det sterkeste batteriet på markedet og har som
formål å drive tunge verktøy som tidligere har krevd
strøm fra stikkontakt.
– DEWALT XR FLEXVOLT er neste kapittel innen
batteriteknologi. For yrkesgrupper som daglig bruker
profesjonelle elverktøy, er mulighetene med DEWALT XR
FLEXVOLT nærmest ubegrenset, sier Mats Gustafsson,
Trade Marketing Manager i DEWALT.
Dette er løsningen på utfordringene som følger av tunge
maskiner med behov for strømuttak og batteridrevne
maskiner som er for svake. Det nye batterisystemet er en
banebrytende innovasjon og begynnelsen på en ny æra
i byggebransjen. Med batteridrevne verktøy som både er
ekstremt kraftfulle og lette å flytte på blir arbeidsdagen
enklere og mer effektiv.
Til å begynne med vil DEWALT XR FLEXVOLT finnes på
14 nye og kraftfulle maskiner. Det nye batteriet gjør ikke
bare maskinene like sterke som verktøy med ledning, men
de fleste maskinene kan også arbeide en hel dag på bare
én ladning. I tillegg lanseres nytt og spesialdesignet XRtilbehør, blant annet sirkel-, alligator- og tigersagblad samt
slipeskiver. Disse garanterer optimal brukstid og høy ytelse.
Det nye 18/54 V batteriet er kompatibelt med alle
eksisterende DEWALT 18 V XR batteridrevne verktøy.
Du kan altså bruke det nye FLEXVOLT batteriet til de
maskinene du allerede har.

DEWALT XR FLEXVOLT er verdens første kompatible 18/54 V
batteri – det sterkeste batteriet på markedet.
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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 www.dewalt.no.

