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Mindre & starkare!

DEWALT släpper ny serie kompakta batteriverktyg
Små, kompakta och kraftfulla! DEWALTs nya 12V XR-serie är starka
och batteridrivna verktyg med en mycket välbalanserad och ergonomisk form. En helt unik serie borr- och åtdragningsverktyg,
perfekta i trånga och svåråtkomliga utrymmen.
Den nya 12V XR-serien är ett nytt sortiment med kompakta, batteridrivna lättviktsverktyg. Det handlar om en rad nya innovationer där fem
imponerande borr- och åtdragningsverktyg är först ut: DCD701
borr/skruvdragare, DCF801 slagskruvdragare, DCF902 mutterdragare,
DCF601 skruvdragare och DCD706 borr/skruvdragare med slag.
Samtliga med mycket bra prestanda i en mycket kompakt storlek och
lätt vikt. Den nya 12V XR-serien är en uppdatering av DEWALTs tidigare
batteridrivna 10,8 V verktyg och om man jämför så är storleken upp till
20 % mindre och motorn upp till 45 % starkare. Detta tack vare ny smart
design, DEWALTs unika bortslösa motorteknologi och ett helt nytt batteri
inom XR batterisystemet (DCB124-XJ) som levererar upp till 50 %
längre körtid.
Det innebär att DEWALTs nya 12V XR-serie har maximal kraft och
uthållighet i kombination med minimal vikt och storlek vilket underlättar
enormt när utrymmet är begränsat som exempelvis vid montering
av kök eller elinstallationer. Den nya mutterdragaren väger till
exempel bara 0,68 kg och slagskruvdragaren bara 0,8 kg. Längden
på själva motorhuset är också flera centimeter kortare jämfört med
tidigare modeller. Elektriker, finsnickare, köksbyggare, rörmokare,
ventilationstekniker och många andra är därför yrkesgrupper som
verkligen kommer att ha stor nytta av den nya 12V XR-serien. Inte
bara för storleken och styrkan utan också för den välbalanserade och
ergonomiska formen och den sladdlösa friheten.
Andra finesser är integrerad LED-belysning som ger maximal överblick
över arbetsytan, ett gummiklätt handtag som ger ett stadigt och bekvämt
grepp och en praktisk och mycket slitstark bältesklämma. Den nya 12V
XR-serien, inklusive det nya batteriet, är självklart också helt kompatibel
med alla DEWALTs befintliga 10,8 V verktyg, batterier och laddare.
Cirkapris för DEWALT DCD701D2 med batteri och laddare är 2 199 kr
exkl moms, DCF801D2 med batteri och laddare är 2 199 kr exkl moms,
DCF902D2 med batteri och laddare är 2 199 kr exkl moms, DCF601D2
med batteri och laddare är 2 199 kr exkl moms och DCD706D2 med
batteri och laddare är 2 299 kr exkl moms.

DEWALTs nya 12V XR verktyg är unik serie batteridrivna borroch åtdragningsverktyg som är små, kompakta och kraftfulla!

För ytterligare information vänligen kontakta:
Caroline Brander, PerPR, 076 27 46 919, caroline@perpr.se.
Högupplösta bilder
Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.
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