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Nyt Flexvoltbatteri med endnu længere køretid
Nu lancerer DEWALT endnu en banebrydende nyhed
i det unikke batterisystem XR FLEXVOLT. Endnu et
54V-batteri med endnu længere køretid – perfekt til
maskiner, som skal kunne køre ekstra lang tid på én
opladning.
Da DEWALT lancerede sin verdensnyhed XR FLEXVOLT
sidste år, var det begyndelsen på en helt ny æra inden for
el-værktøjsbranchen. Med et nyt supereffektivt værktøjsbatteri på 54V blev det pludselig muligt at producere akkumaksiner, der er lige så kraftfulde som maskiner til lysnettet
og samtidig er exceptionelt stærke – noget, der revolutionerede hverdagen for mange håndværkere.
Videreudviklingen af det unikke batterisystem er fortsat,
og sortimentet øges nu med yderligere et 54V-batteri,
DCB547 54V 3Ah, med endnu længere køretid. Det nye
batteri er specielt udviklet til maskiner, som skal kunne
køre ekstra lang tid på en enkelt opladning for at brugeren
kan færdiggøre den konkrete arbejdsopgave. Det gælder
eksempelvis DEWALT’s nye havemaskiner til ledningsfri
landskabspleje: Græstrimmer, løvblæser og kædesav
samt de batteridrevne SDS-Plus og SDS-Max borehamre,
som også er nye i sortimentet. 54V XR FLEXVOLT-batteriet
er desuden fuldt ud kompatibelt med alle DEWALT’s XR
18V maskiner, hvilket betyder, at man opnår hele 9Ah og
ekstrem lang køretid, når batteriet monteres på en af disse
maskiner.
Samtidig findes der nu også en helt ny lynlader på 8A,
som kan lade batteriet op på mindre end en time. Det
betyder, at du aldrig behøver stå uden opladede batterier
i løbet af arbejdsdagen. Det unikke ved hele DEWALT XR
FLEXVOLT-serien er kombinationen af det kraftige 54Vbatteri, den lange drifttid, de nyudviklede maskiner og
de kulløse motorer. Det giver en batteridrevet frihed, som
mange håndværkere tidligere kun kunne drømme om.

Nu lancerer DEWALT endnu en banebrydende nyhed til det unikke batterisystem XR FLEXVOLT: DCB547 54V 3Ah-batteri med fremragende
kraft og køretid.
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