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DEWALT ROADSHOW
Kom og test den unikke batterikraft
Det unikke batterisystem fra DEWALT fortsætter med
at vokse hastigt. På nuværende tidspunkt findes der
mere end 100 forskellige batteridrevne stykker værktøj
til den professionelle håndværker. Og nu kan du også
få chancen for at opleve den unikke batterikraft. Velkommen til DEWALTs gule demo-lastbil, som nu tager
på turné i de nordiske lande.
Lige nu skaber DEWALT det hurtigst voksende produktsortiment inden for batteridrevet værktøj til professionelle.
Det unikke ved det såkaldte XR-batterisystem er, at 54V XR
FLEXVOLT-batteriet er det eneste på markedet, der kan
skifte fra 54V til 18V. For den, der arbejder som professionel håndværker, gør det naturligvis hverdagen på jobbet
meget nemmere at kunne bruge det samme batteri til alt sit
værktøj.
Med et så kraftigt værktøjsbatteri som 54V XR FLEXVOLT
har DEWALT desuden kunnet fortsætte med at lancere en
række nyheder i form af batteridrevet værktøj, som klarer
de samme arbejdsopgaver, der tidligere kun kunne udføres
med elektrisk værktøj med ledning. Målet er nu at skabe
et helt ledningsfrit værktøjssortiment, som dækker alle
håndværksbehov med alt lige fra højtydende boremaskiner
til bordsave og kap-/geringssave.
For at vise hele XR FLEXVOLTs potentiale tager DEWALT
nu på roadshow i Norge, Danmark, Finland og Sverige med
sin gule demolastbil, Yellow Demon. I demolastbilen er der
mulighed for at testkøre 54V XR FLEXVOLT-værktøj og XR
18V-værktøj. Så kom og test den unikke batterikraft, mød
andre håndværkere, og få gode tilbud. DEWALT byder
også på noget godt at spise. Velkommen til!

For at vise hele XR FLEXVOLTs potentiale tager DEWALT nu ud på et
roadshow i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

For yderligere information, kontakt venligst:
Josefine Högberg, PerPR, 08-400 255 21, josefine@perpr.se.
Højopløselige billeder:
Billeder kan downloades i Billedbanken på perpr.dk/billedbank.
Stanley Black & Decker er verdens største producent af elektrisk håndværktøj. Varemærket DEWALT indgår i koncernen og tilbyder
elværktøj til professionelle brugere. Alle produktlanceringer bygger på omfattende research og interviews med professionelle brugere
for at møde deres behov. Besøg www.dewalt.dk for yderligere information.
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Tour Plan Danmark
By
Hjørring
Ålborg
Thisted
Silkeborg
Århus

Sted
Bygma Hjørring
Bygma Ålborg
XLBYG TMG Thisted
SBV Silkeborg
Sanistål Århus

Tid
14/5 kl 11-15
15/5 kl 11-15
16/5 kl 11-16
17/5 kl 11-15
18/5 kl 09-14

Horsens
Middelfart
Ribe
Århus

Stark Horsens
EA Middlefart
STARK RIBE
BYGMA Århus

22/5 kl 11-15
23/5 kl 11-15
24/5 kl 11-15
25/5 kl 11-15

Odense
Køge
Holbaek
Herlev
Slagelse

Bygma Odense øst
XLBYG Køge
AO Holbaek
Carl Ras Herlev
Sanistål Slagelse

28/5 kl 11-15
29/5 kl 11-15
30/5 kl 11-15
31/5 kl 11-15
1/6 kl 09-14

For yderligere information, kontakt venligst:
Josefine Högberg, PerPR, 08-400 255 21, josefine@perpr.se.
Højopløselige billeder:
Billeder kan downloades i Billedbanken på perpr.dk/billedbank.
Om DEWALT

Stanley Black & Decker er verdens største producent af elektrisk håndværktøj. Varemærket DEWALT indgår i koncernen og tilbyder elværktøj til professionelle
brugere. Alle produktlanceringer bygger på omfattende research og interviews med professionelle brugere for at møde deres behov. Besøg www.dewalt.dk
for yderligere information.

