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Længe ventet lancering af opdaterede professionelle modeller!
Mere kraftfulde, lettere og smartere – Generation 2
er ankommet! Nu opdaterer DEWALT sin kulløse 18V
XR-serie med en skruemaskine, en slagboremaskine
og en slagskruetrækker.
DEWALTs Generation 2 af den kulløse værktøjsserie XR
er ankommet og tilbyder egenskaber, der er ventet med
længsel. Et studie foretaget af DEWALT viser, at byggefirmaer og håndværkere efterspørger mere kraftfuldt, holdbart værktøj, som er nemmere at håndtere. Svaret på dette
er de tre nye modeller DCD791 skruemaskine, DCD796
slagboremaskine og DCF887 slagskruetrækker.
Specifikke produktfordele med Generation 2 er:
– Mere kraftfuld (og kulløs) motor med højere hastighed
og større kraft ved flere forskellige opgaver.
– Mere kompakt form, lettere og med en reduceret
værktøjslængde på op til 7 mm, hvilket giver bedre ergonomi for brugeren og gør det nemmere at komme til på
trange områder.
– Stærkere indbygget LED-belysning med fokuslinse på
skruemaskine og slagboremaskine. Ny, vinklet lyskilde giver
mindre skygge omkring arbejdsområdet, og derudover er
der tre lysindstillinger, hvor den højeste giver hele 60 lumen
af 20 minutters varighed og altså fungerer som den perfekte
arbejdsbelysning.
– Bedre kontrol med slagskruetrækkerens tre hastigheder. Maskinen er desuden forsynet med den nye, innovative funktion, ”Precision Drive”, hvor maskinen arbejder
med 1 000 omdrejninger i minuttet og gør et kort ophold,
før slagfunktionen aktiveres. Precision Drive er god til præcisionsskrueopgaver, hvor materialer, skruer og bits ellers
risikerer at gå i stykker.
– Mere robust design for øget styrke i hårde omgivelser.
De tre nye modeller fås både med batteri og som løse
produkter kompatible med DEWALT XR 18V, 2.0Ah, 5.0Ah
og Bluetooth-batterier. Produkterne med Bluetooth-batterier
kan kobles til den gratis app DEWALT Tool Connect.
Det nye tilbehør i Generation 2 er EXTREME 2™, et metalbor til skruemaskiner, hvor borets spids er specialdesignet
og borer direkte ved kontakt. Det mindsker risikoen for vandring og givere renere, mere koncentriske huller.
EXTREME Installationsbor til slagboremaskiner mindsker
vandring og giver mere præcise huller i murværk, og TORX
med et nyt ”Full Fit-hoved”, der hindrer bitsen i at ødelægge
skruehovedet. Perfekt til slagskruetrækkere.
Maskinerne DCD791, DCD796 og DCF887 fås alle i
løs version, med 2 x 2Ah-batterier og lader og med 2 x
5Ah-batterier og lader. Se prisen hos din lokale DEWALTforhandler.
Om DEWALT

DEWALTs kulløse 18V XR-serie, Generation 2, bliver opdateret
med tre nye modeller. Skruemaskinen, slagboremaskinen og
slagskruetrækkeren har alle længe ventede produktegenskaber.
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