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Uuden sukupolven katkaisu- ja jiirisaha

Voimanpesä kahdella 54 voltin akulla
DEWALT tuo markkinoille maailman ensimmäisen
akkukäyttöisen 305 millimetrin terällä varustetun
katkaisu- ja jiirisahan. Uusi DHS780 on erittäin
suorituskykyinen kahden 54 XR FLEXVOLT -akun
ansiosta. Huipputehokas saha suoriutuu isojenkin
rakennusmateriaalien sahauksesta ja kestää kovaa
rasitusta.

DEWALT laajentaa 54V XR FLEXVOLT -tuotevalikoimaansa katkaisu- ja jiirisahalla, jossa on 305 millimetrin terä
ja kaksi tehokasta 54 voltin akkua. Ensimmäistä kertaa
saatavilla olevalla ammattikäyttöön suunnatulla sahalla
on kaikki akkukäyttöisen koneen edut ja huippuluokan
suorituskyky.
Uudessa DHS780-mallissa on tehoa jopa 108 volttia
ja sen kierrosluku on 3800 kierrosta minuutissa. Lisäksi
sahassa on hiiliharjaton moottori, joten sen teho, tarkkuus
ja käyttöaika ovat luokkansa parhaat. Yhdellä latauksella
voidaan sahata esimerkiksi 244 kappaletta 90x45 mm:n
kakkosnelosta. Katkaisu- ja jiirisaha ei tarvitse johtoja,
joten se sopii erinomaisesti kaikille rakennustyömaille.
Saatavilla on kuitenkin myös 230 voltin verkkoadapteri,
jos sahaa halutaan käyttää johdollisena.
Uusi DHS780 on kestävä saha, joka on tarkoitettu
raskaaseen, päivittäiseen käyttöön talonrakennusalalle,
rakennetöihin, lattia- ja kattoasennuksiin sekä muihin
ammattilaisten työtehtäviin, joissa tarvitaan nopeaa ja
tarkkaa katkaisua ja jiiraamista. Sahassa on huomioitu
käyttäjäystävällisyys, sillä se on kompaktin kokoinen ja
helppo kantaa, mutta silti tukeva ja kätevä käsitellä.
Laitteessa on useita eri säätömahdollisuuksia, säädettävä
syvyysasetus tarkkaan loveamiseen sekä yhdeksän
esiasetettua kiinteää kulmaa, joiden avulla säätäminen
onnistuu nopeasti ja tehokkaasti. DHS780-mallissa on
myös monia muita hienoja ominaisuuksia, kuten selkeä
mitta-asteikko, helposti kulmaan säädettävä terä sekä
LED-valolla varustettu XPS™ -varjolinjailmaisin, joka valaisee työkohteen ja varmistaa täydellisen sahaustuloksen.
Hinta: DHS780T2A sis. kaksi 6 Ah akkua, latauslaitteen
ja verkkovirtasovittimen, noin 1 300 euroa.

D EWALT tuo markkinoille maailman ensimmäisen akkukäyttöisen 305
millimetrin terällä varustetun katkaisu- ja jiirisahan.

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.
DEWALT
Stanley Black & Decker on maailman suurin sähkötyökalujen valmistaja. DEWALT-tuotemerkki on osa konsernia ja tarjoaa sähkötyökaluja ammattilaiskäyttäjille. Kaikkien tuotteiden markkinoille tuonti perustuu kattavaan tutkimukseen ja ammattilaiskäyttäjien haastatteluihin.
Näin varmistetaan, että tuotteet täyttävät käyttäjien vaatimukset. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.dewalt.fi.

