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Nyhed!

Batteridrevet betonsømpistol med professionel præstationsevne
Den nye batteridrevne betonsømpistol fra DEWALT er
tilstrækkelig kraftfuld til at kunne tage kampen op mod
de gasdrevne modeller. En højt præsterende sømpistol optimeret til at kunne skyde i beton, stål og tegl.
DEWALT fortsætter med at udvikle sit stadigt voksende
18V XR-sortiment med stærke og effektive batteridrevne
værktøj til professionelt brug. Seneste nyhed er en batteridrevet, kulløse betonsømpistol, som henvender sig til
den professionelle, der arbejder med tung montering i
beton- og stålkonstruktioner af alt fra gipsplader til skinner
og kabelclips. Den nye DCN890 er den første betonsømpistol af sin slags og klarer sømlængder fra 13 mm og
helt op til 57 mm. Desuden har den en unik alsidighed og
driftssikkerhed. Kravene til at kunne skyde hurtigt og intensivt bliver opfyldt, og det gør kravene til meget præcis
anvendelse til f.eks. arbejdere inden for ventilation, el og
vvs.
Til forskel fra tilsvarende betonsømpistoler, der er drevet
af gas, så klarer DCN890 at arbejde jævnt og effektivt,
selv ved lave temperaturer. Præstationsevnen bliver ikke
påvirket af temperaturforskelle, og accelerationen er lige
hurtig, uanset temperaturen. Det gør værktøjet perfekt til
at arbejde udendørs og i uopvarmede rum om vinteren.
Det tager f.eks. kun 8,2 sekunder at fastgøre 2,5 meter
lange gipsplader (med 25 cm sømafstand).
Konstruktionen er kompakt og velafbalanceret uden
bøvl med ledninger eller slanger og tilbyder en række
anvendelige funktioner, bl.a. tre forskellige effekter, mulighed for at vælge sømlængde og dybdejustering til forskellige materialer. Der fås også to manøvreringsmuligheder,
RAPIDICYCLE™ til hurtig og gentagen flerskudsfunktion
med høj nøjagtighed til længere sømafstand. En specialnæse og indbygget LED-lys gør også sømpistolen nem at
bruge på svært tilgængelige steder og i mørke rum. Også
magasinkapaciteten er imponerende på DCN890 og
rummer hele 33 søm samlet med plast. Takket være den
kraftige XR 5.0Ah-batteriplatform er det muligt at skyde
600 skud med 20 mm standardsøm på en enkelt ladning.
Det svarer til 245 meter gipsplader med en sømafstand
på 40 cm. Den kulløse motor gør også DCN890 ekstra
effektiv og garanteret holdbar.
DCN890 er helt kompatibel med DEWALTs batteridrevne XR-sortiment og kan derfor købes nøgen uden
batteri og lader af dem, der allerede bruger systemet.
Men den sælges også i kombinationspakker med 2 x 18V
5.0Ah-batterier og lader. Derudover fås flere forskellige
næsetyper som tilbehør til forskellige MEP-clips, ligesom
det også er muligt at få et komplet udbud af clips og søm
med forskellig diameter.
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