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NY 54V XR FLEXVOLT SDS MAX 8 kg borehammer med
banebrydende slagstyrke

Det seneste skud på stammen af DEWALTs verdensberømte batteridrevne 54V XR FLEXVOLT-sortiment er
en meget kraftig borehammer. Den nye DCH733 er en
borehammer i 8 kg-sortimentet med SDS-Max fæste og
er den mest slagkraftige på markedet.

DEWALTS nye borehammer kommer med garanti til at blive
ekstra påskønnet på store og fjernt beliggende byggepladser, hvor der ikke er adgang til elektricitet. DCH733
er den hidtil stærkeste SDS-Max akku-borehammer, som
DEWALT nogensinde har lanceret. Den er specielt udviklet
til boring i beton, hårde nedrivningsarbejder og avancerede fastgørelser i murværk. Det er der, hvor ledningsfrit elværktøj for alvor kommer til sin ret, og hvor kombinationen
af det superstærke 54V-batteri og DEWALTs kulløse motor
giver en præstation i topklasse og maksimal driftstid.
Slagstyrken er på hele 13.3 Joule, hvilket er banebrydende i batterisammenhænge, og den nye model klarer
boringer på op til 48 mm i beton. Det betyder, at DCH733
f.eks. har kapacitet til at bore otte 32x180 mm huller på én
opladning med et DCB547-batteri.
Den nye borehammer indgår også i DEWALTs sikkerhedsprogram Perform & Protect, hvilket indebærer, at den
opfylder strenge krav, når det gælder vibrationer, brugerkontrol og støvhåndtering uden at give køb på præstationen.
Trods sin kraftfulde slagstyrke har DCH733 et for sin
klasse førende lavt vibrationsniveau på 9.0 m/s2 takket
være et specielt anti-vibrationshåndtag. Det mekaniske
og elektroniske anti-rotationssystem giver fuld kontrol og
slukker for maskinen med det samme, hvis noget skulle
gå galt. Der fås også tilbehør, som beskytter effektivt mod
skadelige støvpartikler.
Designet er kompakt, velbalanceret og ergonomisk for en
høj komfort og mindsket træthed ved lang tids brug.
Desuden opdaterer DEWALT også sit ledningsdrevne
sortiment med tre ekstra kraftfulde borehamre til virkelig
DCH733 er den hidtil stærkeste batteridrevne SDS-Max borehamkrævende arbejdsopgaver (D25733, D25872, D25773).
mer, DEWALT nogensinde har lanceret.
De nye modeller er 25 % hurtigere end tidligere og har
en slagstyrke på 13.3J og 19.4J. De er i 8 kg- og 10 kgsortimentet, og de klarer betonboring på hhv. 48 mm og 52
mm.
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.
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