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Uutuus!

Ammattilaistason akkukäyttöinen betoninaulain
DEWALTin uusi akkukäyttöinen DCN890-betoninaulain
pystyy kilpailemaan kaasukäyttöisten naulainmallien
kanssa. Tehokas betoninaulain on optimoitu niin, että
se naulaa betonia, terästä ja tiiltä.
DEWALT jatkaa 18 V XR -tuotevalikoimansa laajentamista
tehokkailla akkukäyttöisillä, ammattikäyttöön tarkoitetuilla
työkaluilla. Viimeisin uutuus on akkukäyttöinen,
hiiliharjattomalla moottorilla varustettu ammattilaistason
betoninaulain, jolla voidaan asentaa ja kiinnittää betonija teräsrakenteita, aina kipsilevyistä kiskoihin ja
kaapelinpidikkeisiin. Uusi DCN890 on ensimmäinen
lajissaan oleva betoninaulain, jolla pystyy kiinnittämään
13–57 mm pituisia nauloja. Esimerkiksi 2,5 metrin pituisen
kipsilevyn kiinnittämiseen menee vain 8,2 sekuntia
(naulojen etäisyys 25 cm). Naulaaminen on luotettavaa,
nopeaa sekä tehokasta, ja laite täyttää LVI-, sähkö- ja
putkialan tiukat vaatimukset.
DCN890 eroaa vastaavista kaasukäyttöisistä
betoninaulaimista, sillä se toimii tehokkaasti myös
alhaisissa lämpötiloissa. Lämpötilan vaihtelut eivät vaikuta
naulaimen toimintaan ja sitä voidaan siten käyttää myös
ulkotöissä ja kylmissä tiloissa talvella.
DCN890 on kompakti ja tasapainoinen, eikä latureita tai
johtoja tarvita. Siinä on useita hyödyllisiä toimintoja, kuten
kolme tehoaluetta, mahdollisuus valita naulan pituus sekä
naulauksen syvyyssäätö eri materiaaleille. Naulain on
lisäksi varustettu RAPIDCYCLE™-toiminnolla, joka
mahdollistaa joko nopean sarjanaulauksen tai tarkan
naulauksen pidemmillä naulaväleillä. Erikoismuotoiltu
kärkiosa ja integroitu LED-valo helpottavat naulaimen
käyttöä ahtaissa ja pimeissä tiloissa. DCN890-naulaimen
lippaan koko on vaikuttava; siihen mahtuu jopa 33
naulan sarja. Tehokkaan XR 5,0 Ah:n akun ansiosta
täyteen ladatulla akulla naulaa jopa 600 kappaletta 20
mm vakionauloja ja 245 metriä kipsilevyseinää (naulaväli
40 cm). Hiiliharjaton moottori takaa, että DNC890 on
erittäin tehokas ja helppohoitoinen.
DNC890 on yhteensopiva DEWALTin muiden
akkukäyttöisten XR-sarjan laitteiden kanssa, joten sen
voi ostaa ilman akkua ja laturia, jos käytössä on jo
entuudestaan jokin XR-sarjan laite. Naulainta myydään
myös pakettina, jossa on mukana kaksi 18 V 5,0 Ah:n
-akkua sekä laturi. Lisäksi naulaimeen on saatavilla
erilaisia kärkiosia sekä laaja valikoima kiinnittimiä ja
nauloja eri halkaisijoilla.
Hinnat:
DCN890P2 sis. 2x5 Ah akut, laturin ja laukun 1099 euroa,
DCN890N, pelkkä runko 790 euroa.
.

DEWALTin uusi tehokas DCN890 pystyy kilpailemaan kaasukäyttöisten
naulainmallien kanssa. Tehokas betoninaulain on optimoitu niin, että sillä
pystyy naulaamaan halkaisijaltaan eri kokoista betonia, terästä ja tiiltä.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä:
Arja Hannula, DEWALT, 020 470 4930, arja.hannula@sbdinc.com
Martina Mutikainen, PerPR, 0400 199 438, martina@perpr.fi.
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa osoitteessa perpr.fi.
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