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Verdensnyhed!

Nyt batteri fra DEWALT er ladet med ren og rå kraft
DEWALT præsenterer verdensnyheden DEWALT XR
FLEXVOLT. Et revolutionerende batterisystem, som
klarer arbejdsopgaver, som tidligere kun var mulige
med maskiner med ledning.
DEWALT har hele tiden været på forkant med udviklingen
af et batteridrevet værktøj til professionelle brugere. Nu
tager DEWALT næste skridt inden for batteriteknologien og
lancerer et helt nyt og ekstremt kraftfuldt batterisystem.
DEWALT XR FLEXVOLT er verdens første konvertible 54/18 V batteri. Det betyder, at det er det stærkeste
værktøjsbatteri på markedet med den unikke evne til at
kunne klare meget tunge opgaver som tidligere krævede
tilslutning til lysnettet.
- DEWALT XR FLEXVOLT er næste kapitel inden for batteriteknologien. For håndværkere, der dagligt bruger professionelt el-værktøj er mulighederne med DEWALT XR FLEXVOLT nu i princippet ubegrænsede, siger Mats Gustafsson,
Trade Marketing Manager Nordic DEWALT.
Udviklingen af DEWALT XR FLEXVOLT betyder endelig
en løsning på problemet med at trække strøm og således
de pladskrævende maskiner med ledning. Det betyder
også en ende på frustrationerne over ledningsfrie værktøjer,
der bestemt er praktiske, men ofte er for svage. Det nye
batterisystem er en banebrydende udvikling og begyndelsen på en ny æra i byggebranchen. Med ledningsfrie
maskiner, som både er ekstremt kraftfulde og nemme at
flytte rundt, bliver arbejdsdagene lettere, mere effektive og
uden unødigt slid.
DEWALT XR FLEXVOLT vil til at starte med blive introduceret i 14 nye, kraftfulde maskiner. Det nye batterisystem
gør dem så stærke, som hvis de var tilsluttet lysnettet.
Desuden kan de ved de fleste opgaver køre en hel dag
på en enkelt opladning. Derudover lanceres mere helt nyt,
specialdesignet XR-tilbehør som eksempelvis klinger til
rund-, alligator- og bajonetsave samt keramiske slibeskiver,
som alle er med til at garantere optimal køretid og ydeevne. Det helt unikke ved det nye 54/18 V batteri er, at det er
kompatibelt med alt eksisterende DEWALT 18 V XR akkuværktøj. Du kan altså bruge det nye FLEXVOLT batteri til
de maskiner, du allerede har.

DEWALT XR FLEXVOLT er verdens første konvertible 54/18 V
batteri - det stærkeste værktøjsbatteri på markedet.
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Om DEWALT

Stanley Black & Decker er verdens største producent af elektrisk håndværktøj. Varemærket DEWALT indgår i koncernen og tilbyder elværktøj til professionelle
brugere. Alle produktlanceringer bygger på omfattende research og interviews med professionelle brugere for at møde deres behov. Besøg www.dewalt.dk
for yderligere information.

