Pressemeddelelse – oktober 2017

Næste generation kap-/geringssav er her

En kraftkarl med to parallelle 54V-batterier
DEWALT lancerer verdens første batteridrevne kap-/
geringssav med 305 mm klinge. Takket være de to 54
XR FLEXVOLT-batterier har den nye DHS780 en exceptionel kapacitet. En højt præsterende byggesav, som
klarer selv kraftigt tømmer og store belastninger.
DEWALT fortsætter med at udvide sin serie af revolutionerende 54V XR FLEXVOLT- værktøj til professionelle håndværkere. For første gang fås nu en kap- og geringssav
med en klinge på 305 mm, som har alle batteriets fordele
og samtidig en præstationsevne i topklasse. DEWALT har
taget en af sine bedste professionelle modeller og opdateret den med to kraftige 54V-batterier.
Det giver den nye DHS780 en præstationsevne på
hele 108V og et omdrejningstal på 3.800 pr. minut, og
sammen med den effektive kulløse motor bliver kraften,
præcisionsevnen og driftstiden fremragende og ledende
inden for klassen. Det handler f.eks. om op til 244 snit pr.
opladning i 90x45 mm trælægter. Udholdenheden gør
den nye kap-/geringssav meget anvendelig på enhver byggeplads, og man er ikke begrænset af at skulle
trække kabler. Det er desuden muligt at drive saven på
230V vha. en lysnetadapter, hvis man ikke vil bruge batteridriften.
Den nye DHS780 er en robust sav, der er specielt
udviklet til intensiv og daglig brug inden for boligbyggeri,
konstruktionssnedkeri, gulv- og taglægning og andre professionelle arbejdsopgaver, som kræver avanceret kap og
gering, der er både hurtig og præcis. Brugervenligheden
er også i fokus – saven er kompakt og nem at tage med
sig, og samtidig er den stabil og let at håndtere. Saven
har en række forskellige indstillingsmuligheder, justerbart dybdestop til præcise udskæringer og ni forskellige
forudindstillede faste vinkler, der gør justeringen ekstra
hurtig og effektiv. DHS780 byder også på en mængde
andre finesser i form af f.eks. ekstra tydelig gradskala,
klinge, der er ekstra nem at dreje og vinkle, samt skyggelinjesystemet XPS™ med indbygget LED-lys med god
arbejdsbelysning og skyggelinje til præcise savsnit.

DEWALT lancerer verdens første batteridrevne kap-/geringssav med
305 mm klinge. En højt præsterende byggesav, som klarer selv kraftigt
tømmer og store belastninger.
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