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DEWALT lancerer betonsav på 54V
Nu præsenterer DEWALT endnu en akku-maskine i 54V
FLEXVOLT-serien. En ny 230 mm banebrydende betonsav til krævende skærearbejde i beton og metal.
Den nye DCS690 er en 230 mm betonsav, der kan måle
sig med det professionelle el- og benzindrevne værktøj,
der hidtil har domineret markedet. Takket være den unikke
batteriplatform 54V FLEXVOLT er styrken og driftstiden
fremragende, og den lednings- og benzinløse frihed er helt
unik. Maskinen, der er let at bruge og er håndholdt med
lav vægt, er designet til hurtigt og nemt at skære gennem
en række forskellige, krævende materialer, herunder sten,
beton, asfalt, metal, stål, tegl, armeringsjern, korrugeret blik
mv. Fordelene ved denne model frem for en benzindrevet er mange. Vedligeholdelsesbehovet er minimalt,
man behøver ikke blande brændstof, og der er hverken
filter eller tændrør, der skal rengøres. DEWALTs akkubetonsav er altid klar til brug uden forberedelser, og den
starter med det samme ved blot et enkelt tryk på en knap.
En anden fordel er, at man slipper for omkostningen til
brændstof og undgår benzindampe og unødigt meget støj
og mange vibrationer. Den nye DCS690 er meget robust i
sin konstruktion, hvilket gør den meget holdbar og pålidelig
at bruge. Ved hjælp af en indbygget overbelastningsindikator kan brugeren nemt tilpasse skærehastigheden og
skærekraften under brug, hvilket både øger sikkerheden
og giver færre afbrydelser. Maskinen er godt beskyttet
mod snavs vand. Desuden har den et kontrolsystem, som
sørger for vand på begge sider af klingen og beskytter
effektivt mod snavs, når man arbejder i beton og stenmaDen nye DCS690 er en 230 mm akku-betonsav, som sagtens kan
teriale.
måle sig med el- og benzindrevne maskiner til professionelle.
Den nye betonsav er udstyret med en kulløs motor for
garanteret holdbarhed og effektivitet. Hastigheden er høj
med et omdrejningstal på op til 6600 omdr./min. og en
skæredybde på 83 mm. Udformningen er også topmoderne, hvad angår ergonomi – med gummigreb og ekstra
håndtag til optimal komfort, uanset om man skærer vertikalt
eller horisontalt.
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