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DEWALTin johdoton XR-työkaluvalikoima laajenee entisestään
DEWALTin XR-tuotevalikoimassa on tällä hetkellä yli
100 erilaista akkukäyttöistä työkalua. XR-tuotteissa
käytetään ainutlaatuista järjestelmää, jossa samaa
akkua voidaan käyttää kaikissa valikoimaan
kuuluvissa tuotteissa. Tämä on mullistanut monen
ammattilaisen työskentelyn.
DEWALT kehittää nopeimmin kasvavaa akkukäyttöisten,
ammattikäyttöön tarkoitettujen työkalujen valikoimaansa.
Akkukäyttöiset työkalut tarjoavat uudenlaista vapautta ja
mahdollisuuksia rakennustyömaille. Kun XR-tuotealusta
esiteltiin vuonna 2011, DEWALTin tavoitteena oli tulla
markkinoiden johtavaksi yritykseksi, joka tarjoaa
ammattilaisten arkea helpottavia älykkäitä ratkaisuja.
Kaikkiin työkaluihin soveltuva sama akkuratkaisu tarjoaa
lähes rajattomia kehitysmahdollisuuksia, ja DEWALT
onkin tuonut markkinoille jatkuvasti lisää uutuuksia ja
innovaatioita. Tuloksena on yli 100 akkukäyttöistä
työkalua, ja tavoitteena on laajentaa tuotevalikoima
kattamaan kaikki ammattikäyttöön tarkoitetut työkalut
aina ruuvinvääntimistä naulaimiin ja huipputehokkaisiin
katkaisu- ja jiirisahoihin. Useimmissa työkaluissa on
lisäksi hiiliharjaton moottori, jonka ansiosta voimansiirto
on erityisen tehokas. Valikoimassa on sekä 18 että 54
voltin akkuja.
Ainutlaatuinen 54 voltin XR FLEXVOLT on kaikkien
aikojen tehokkain työkaluakku ja edustaa akkukäyttöisten
sähkötyökalujen tulevaisuutta. 54 voltin akkuja käyttävillä
työkaluilla voidaan hoitaa työtehtävät, joihin ennen
tarvittiin johdollinen 230 voltin laite. Lisäksi 54 voltin akku
on täysin yhteensopiva kaikkien 18 voltin XR-laitteiden
kanssa. 54 voltin akkua voidaan siten käyttää sekä
vanhemmissa että uudemmissa XR-valikoiman laitteissa.
54 voltin akun käyttäminen 18 voltin laitteessa pidentää
käyttöaikaa huomattavasti – jopa 9 Ah/18 V verrattuna
esim. 5 Ah/18V.
Järjestelmää laajennettiin äskettäin myös 8 A:n
pikalaturilla, joka lataa 6 Ah:n akun vain 45 minuutissa.

DEWALT laajentaa nopeimmin kasvavaa akkukäyttöisten, ammattikäyttöön tarkoitettujen työkalujen valikoimaansa. XR-valikoimaan kuuluu
tällä hetkellä yli 100 erilaista akkukäyttöistä työkalua.

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.

