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ENSIESITTELY

Uusi huipputehokas 54 voltin akun laikkaleikkuri

DEWALT esittelee jälleen uuden ammattilaistason akkukäyttöisen työkalun 54 voltin FLEXVOLT-sarjaan. 230
mm:n DCS690-laikkaleikkuri on tarkoitettu vaativaan betonin ja metallin sahaamiseen sekä urien tekemiseen.

Uudessa laikkaleikkurissa on kaikki markkinoiden johtavien
ammattilaistason sähkö- ja bensiinikäyttöisten sahojen
ominaisuudet. Ainutlaatuisen 54 voltin FLEXVOLT-akkujärjestelmän ansiosta leikkurin teho ja käyttöaika ovat huippuluokkaa. Lisäksi timanttisahan käyttömukavuus on erinomainen,
sillä johtoja tai bensiiniä ei tarvita. DCS690 on kevyt ja helppokäyttöinen leikkuri, joka leikkaa nopeasti ja helposti erilaisia
vaativia materiaaleja kuten kiveä, betonia, asfalttia, metallia,
terästä, tiiltä, harjaterästä ja profiililevyä. Leikkurissa on monia
etuja esimerkiksi bensiinikäyttöisiin malleihin verrattuna.
Kunnossapitotarve on vähäinen, polttoaineita ei tarvitse
sekoitella eikä puhdistettavaa suodatinta tai sytytystulppaa
ole. DEWALTin akkukäyttöinen timanttisaha on aina
käyttövalmis ilman ennakkovalmisteluja ja käynnistyy
helposti nappia painamalla.
Timanttisahalla ei ole polttoainekuluja ja käyttäjä ei myöskään altistu bensiinihöyryille tai kovalle tärinälle ja melulle.
Uusi DCS690 on erittäin kestävä, joten sen kunnossapitotarve
on vähäinen ja se on luotettava käytössä. Leikkuri on
varustettu sisäänrakennetulla ylikuorman osoittimella, joten
käyttäjä voi helposti säätää sahausnopeutta ja leikkaustehoa
sahaamisen aikana. Tämä parantaa työn turvallisuutta ja
vähentää keskeytyksiä. Leikkuri on myös suojattu tehokkaasti
pölyltä ja vedeltä. Siinä on pölysuojajärjestelmä, joka syöttää
vettä terän molemmille puolille ja suojaa konetta tehokkaasti
pölyltä betonin ja kiviaineksen sahaamisen aikana.
Uusi laikkaleikkuri on varustettu hiiliharjattomalla moottorilla,
jonka kestävyys ja tehokkuus on taattu. Sahausnopeus on
Uusi 230 mm:n DCS690-timanttisaha tarjoaa kaikki ammattilaistason
korkea, jopa 6600 kierrosta minuutissa, ja sahaussyvyys 83
sähkö- ja bensiinikäyttöisten sahojen ominaisuudet.
mm. Muotoilu on myös huippumoderni ja ergonominen:
leikkurissa on kumipintainen kahva ja lisäkahva, joten
sahaaminen on miellyttävää niin pysty- kuin vaakasuunnassakin.
Hinta: DEWALT 54V XR FlexVolt -laikkaleikkuri DCS690X2
noin 1099 euroa, sis. alv:n 24 %. Sisältää 2 kpl 9Ah akkuja ja
latauslaitteen.
Saatavana myös runkomalli DCS690N ilman akkuja ja laturia.
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.

