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Nytt FLEXVOLT-batteri med enda lenger brukstid
Nå lanserer DEWALT enda en banebrytende nyhet
i batterisystemet XR FLEXVOLT. Denne gangen
handler det om ytterligere et 54V batteri med enda
lenger kjøretid. Batteriet er perfekt for maskiner der
det er behov for å kjøre ekstra lenge per ladning.

Da DEWALT lanserte sin verdensnyhet XR FLEXVOLT i
fjor, var det starten på en helt ny æra innen elektroverktøybransjen. Med et nytt supereffektivt verktøybatteri på
54V ble det mulig å tilby oppladbare maskiner som er
like kraftige som strømdrevne, og som dessuten har
eksepsjonell brukstid. Dette har revolusjonert hverdagen
for mange profesjonelle håndverkere.
Utviklingen av det nye batterisystemet har fortsatt etter
lanseringen, og nå utvides det med ytterligere et 54V
batteri, 54V 3 Ah, som har enda lenger brukstid. Det nye
batteriet er spesielt utviklet for maskiner der det er behov
for å kjøre ekstra lenge på én ladning for at brukeren skal
kunne avslutte den aktuelle arbeidsoppgaven. Det gjelder
for eksempel DEWALTs nye hagemaskiner for oppladbar
landskapspleie: gresstrimmer, løvblåser og kjedesag, samt
batteridrevne borhammere, SDS Max og Plus, som også
nylig ble lansert. 54V-batteriet er i tillegg kompatibelt med
alle DEWALT XR 18V-maskiner, noe som betyr at når du
plasserer batteriet i en av disse, oppnår du en uslåelig
brukstid på hele 9 Ah.
En annen nyhet er den nye hurtigladeren på 8A, som
lader batteriet på under en time. Det betyr at du i løpet av
en arbeidsdag aldri vil gå tom for strøm.
Det unike med FLEXVOLT-serien er kombinasjonen av
kraften i 54V-batteriet, den lange kjøretiden, de nyutviklede
maskinene samt børsteløse motorer. Det gir en trådløs frihet
som mange håndverkere tidligere bare kunne drømme om.

DEWALT lanserer enda en nyhet i batterisystemet XR FLEXVOLT.
Det nye 54V-batteriet har enda høyere ytelse og brukstid.
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