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Uusi ainutlaatuinen työkaluakku
DEWALT tuo jälleen markkinoille käänteentekevän 54
voltin työkaluakun, jonka kapasiteetti on peräti 12 Ah.
Uusi akku on yhteensopiva koko FLEXVOLT-akkujärjestelmän kanssa.
DEWALT mullisti työkalualan jo muutama vuosi sitten esitellessään ainutlaatuisen XR FLEXVOLT -akkujärjestelmänsä.
XR FLEXVOLT on ollut DEWALTin historian suurimpia menestystarinoita, sillä sen ansiosta rakennustyömailla on pystytty
käyttämään tehokkaita ammattilaistason akkukäyttöisiä
työkaluja johdollisten työkalujen sijaan. Siitä lähtien DEWALT
on pysynyt kehityksen kärjessä ja nostaa nyt rimaa entisestään
uudella DCB548 XR FLEXVOLT 12 Ah -järjestelmällä. Uudella
työkaluakulla on entistäkin pidempi käyttöaika sekä parempi
suorituskyky ja tuottavuus. Tehokkaampaa työkaluakkua ei
markkinoilta tällä hetkellä löydy.
Uusi akku on saman kokoinen ja painoinen kuin aikaisempi 54
voltin 9 Ah:n FLEXVOLT-akku, mutta tarjoaa paljon enemmän
tehoa. Akku soveltuu näin erityisen hyvin katkaisu- ja jiirisahoihin sekä sirkkeleihin, mutta myös sekoittajiin ja kompressoreihin. Akku on yhtä tehokas kuin 230 voltin johdollinen työkalu, ja
täydellä akulla voi esimerkiksi katkaista 136 kappaletta 16 mm:n
paksuista betoniterästankoa. Aikaisempi 54 voltin 9 Ah:n akku
katkaisee yhdellä latauksella 16 mm:n tankoja 96 kappaletta.
Uusi 12 Ah:n akku on luonnollisesti yhteensopiva DEWALTin
54V XR FLEXVOLT -työkalujärjestelmän kanssa ja sopii myös
kaikkiin DEWALTin nykyisiin 18 voltin XR-työkaluihin ja -latureihin. Lisäksi akussa on älykäs LED-varaustilanilmaisin, joka
varoittaa käyttäjää, kun akun varaus alkaa laskea tai akku
täytyy ladata.
Hinta noin 329 euroa.

DEWALT esittelee uuden, huipputehokkaan 54/18 voltin FLEXVOLTakun. Akussa on 12 Ah:n käyttöaika ja se on yhteensopiva XR-järjestelmän kaikkien 18 ja 54 voltin työkalujen kanssa.

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.

