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Populær kap-/geringssav i ny, opdateret version
DEWALT’s 216 mm kap- og geringssav er blevet
en rigtig klassiker. Nu kommer den populære sav i
flere opdaterede modeller.
Behovet for at skære ekstremt omhyggeligt og konstant
med samme præcision i vinklerne - hver gang. Det er
baggrunden for de nye pro-modeller, som nu erstatter den
tidligere 216 mm kap- og geringssav.
DEWALT har lyttet til de håndværkernes krav. Resultatet er den seneste udvikling af produktsortimentet inden
for kap- og geringssave med ledning, der både er blevet
ombygget og videreudviklet. De nye DWS774 og DWS773
samt den opdaterede DWS777 og DWS771 har alle fået
bedre præcision, ydeevne og holdbarhed. Når det gælder
præcisionen, handler det om en imponerende og konstant
nøjagtighed på 0,15 grader.
Tre af de nye modeller leveres nu også med det geniale
XPS-system som standard. En avanceret LED-teknik med
integreret belysning over klingen lyser arbejdsområdet
op og viser tydeligt, hvor savlinjen er. Det giver
hurtige, præcise savninger med maksimal produktivitet.
Det nye sortiment af kap- og geringssave lever også op til
den nye europæiske standard for maskinsikkerhed, som
omfatter krav om øget stabilitet. Alligevel har DEWALT
formået at bevare sit unikke design med integrerede glidestænger, der fortsat gør savene til de mest kompakte på
markedet. Nyt er det også, at støvudsugningen nu er fuldt
kompatibelt med alle støvudsugningssystemer, ikke kun
DEWALTs egen Airlock.

DEWALT’s 216 mm kap- og geringssav opdateres nu med endnu
mere kraft og frem for alt endnu højere præcisionsevne!

For yderligere information, kontakt venligst
Mats Gustafsson, DEWALT, +46 (0)705 64 30 65, mats.gustafsson@sbdinc.com
Anne Louise Sørensen, PerPR, (+45) 20 82 09 63, annelouise@perpr.dk
Billeder i høj opløsning:
Billeder kan downloades i billedbanken på perpr.dk/billedbank.
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