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Verdens første batteridrevne bordsav!
Det ekstremt kraftfulde XR FLEXVOLT-batteri har
banet vejen for verdens første batteridrevne bordsav,
DCS7485. Det er et stort gennembrud, da en bordsav
indtil nu har krævet tilslutning til lysnettet.
DEWALT’s nye transportable batteridrevne bordsav er lige
så kraftfuld og effektiv som en bordsav tilsluttet lysnettet og
revolutionerer den professionelle håndværkers hverdag. Takket være den nye batteri-teknologi kan DCS7485 levere den
samme præcision og ydeevne som DEWALT’s populære
ledningstilsluttede model, DW745. Den nye sav drives
endda af ét enkelt 54V XR FLEXVOLT-batteri.
Det batteridrevne alternativ har desuden et nyt design,
der gør saven ekstra nem at flytte og bære for én person.
Den kompakte konstruktion med indbyggede bærehåndtag
bevirker, at saven hurtigt kan flyttes fra én arbejdsplads til
en anden. Selvom saven blot vejer 21,5 kilo, er den meget
funktionel med et savbord på 480x480 mm.
Funktionalitet og uovertruffen kraft har været fokus, da
DEWALT’s ingeniører udviklede DCS7485. Alt sammen for
at sikre, at saven er både bekvem at betjene og i stand til at
skære i alle typer byggematerialer i forskellige bredder og
dimensioner. Resultatet er følgende: DCS7485 er i stand til
at skære op til 92 meter i 19 mm OSB-plade på en enkelt
opladning. Skærebredden er imponerende 610 mm og op
til 1220x2440 mm, hvis anslaget fjernes. Skæredybden
er fulde 65 mm, og også præcisionen meget nøjagtig og
pålidelig.
Samlet set er DCS7485 en virkelig alsidig bordsav med en
fleksibilitet, der ikke findes tilsvarende.

Det ekstremt kraftige XR FLEXVOLT-batteri er grundlaget for
DEWALT´s nye transportable, batteridrevne bordsav, DCS7485.
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