Maximální výkon, maximální přesnost - žádný kompromis:
Kotoučová pila DeWALT® 54 V napájená baterií nastavuje nový
standard v akumulátorovém nářadí

•

Baterie FlexVolt poskytuje neuvěřitelný výkon, který zaručuje rychlejší, čistější řez

•

Nepřekonatelná provozní doba: až 128 řezů hranolů z měkkého dřeva 100 x 50 mm

•

Nejvyšší přesnost v této třídě nářadí při přímých i šikmých řezech

•

Vynikající odolnost - odolnější i při nejnáročnějších aplikacích

•

Pyšní se vynikající ergonomii zaručující maximální podporu a komfort uživatele

•

Inteligentní funkce zaměřené na uživatele umožňují snadné provádění práce bez
jakéhokoli stresu

Nová řada kotoučových pil DEWALT 54 V
napájených baterií odstraňuje překážky, které až
dosud omezovaly technologii nářadí napájeného
baterií -

využívá

systém

baterie

DEWALT

FlexVolt, aby spojila výkon nářadí s napájecím
kabelem a volnost při práci s nářadím napájeným
baterií. Modely DCS575 a DCS576 jsou k
dispozici ve dvou verzích, jako základní verze a
jako verze s vodicí lištou, a poskytují výjimečnou provozní dobu, výkon a rychlost provádění
aplikací, stejně jako nejvyšší přesnost a nejlepší ergonomii v této třídě nářadí. Tyto pily s
nesrovnatelným výkonem v široké škále různých řemeslnických prací jsou poctou
inteligentnímu technologickému vývoji společnosti DEWALT - a jsou to produkty volby pro
řemeslníky vyžadující pouze nejlepší výsledky.
Měřítko pro tuhou a odolnou konstrukci
Ve společnosti DEWALT jsme hrdí na to, že poskytujeme pouze nejvýkonnější a nejodolnější
výrobky - testované v nejnáročnějších podmínkách a schopné provádět nejextrémnější
aplikace. Modely DCS575 a DCS576 jsou přizpůsobeny nejtěžším a nejnáročnějším
pracovištím a je u nich zaručeno, že překročí očekávání i těch nejnáročnějších

profesionálních řemeslníků. Ochranný kryt, převodovka a základna jsou vyrobeny z robustní
hliníkové slitiny, která může absorbovat rázy a zatížení, k jakým dochází na pracovišti každý
den. Jsou navrženy pro použití na staveništi - jsou vyvinuty pro skutečné použití
opravdovými profesionály.
Nesrovnatelný výkon, vynikající produktivita a nejvyšší přesnost v této třídě nářadí
Nejmodernější baterie DEWALT 54 V FlexVolt má neomezený potenciál technologie
napájení baterií: zaručuje společnosti DEWALT jedinečnou schopnost dodávat elektrické
nářadí napájené baterií s výkonem jako u nářadí s napájecím kabelem a s nejdelší provozní
dobou na trhu. Bezuhlíkový motor BL61 na modelech DCS575 a DCS576 pracuje společně
s baterií FlexVolt a vytváří ohromující výkon pro rychlé, čisté a přesné řezy - a poskytuje
také provozní dobu umožňující provádět až 128 řezů hranolů z měkkého dřeva s rozměry
100 x 50 mm. To je výkon nářadí napájeného baterií, kterému prostě neodoláte. Tyto
kotoučové pily od se mohou pochlubit také nejvyšší přesností v této třídě. Díky funkci pro
rychlé a snadné nastavení hloubky řezu mohou tyto pily provádět přesné řezy v celé řadě
požadovaných hloubek, což zaručuje vynikající univerzálnost tohoto nářadí. Mohou být také
rychle nastaveny tak, aby prováděly šikmé řezy, a proto jsou vybaveny měřítkem pro šikmé
řezy a automatickými zarážkami, které zaručují maximální přesnost a snadné použití.
Kombinace výjimečného výkonu, provozní doby a přesnosti v jednom unikátním uživatelsky
přívětivém elektrickém nářadí - přesné kotoučové pily DCS575 a DCS576 představují
technologii nářadí napájeného baterií, jakou jste nikdy nezažili.
Nejlepší ergonomie v této třídě
U společnosti DEWALT je koncový uživatel
srdcem všeho, co děláme. Přístup, který žene
náš proces vytváření designu zaměřeného na
uživatele a který potvrzuje naši pověst špičkové
ergonomie.

Modely

DCS575

a

DCS576

zdůrazňují náš závazek týkající se zvyšování
produktivity investováním do uživatele. Rukojeť
s

nízkým

profilem

a

správně

vyvážená

konstrukce vytváří optimální polohu těžiště, což
koncovým uživatelům nářadí DEWALT zaručuje nejlepší možnou ovladatelnost při provádění
práce. Lehká a kompaktní konstrukce obou pil DCS575 a DCS576 poskytuje nejlepší poměr
výkonu a hmotnosti v této třídě nářadí, což zaručuje vynikající výstupní výkon tohoto lehkého
nářadí a současně snižuje únavu obsluhy a maximalizuje efektivitu práce. Tvarované
dotykové body nabízí větší pohodlí a lepší úchop, se snadným přístupem k bezpečnostní

pojistce na straně hlavní rukojeti. Všechny funkce jsou navrženy tak, aby zvyšovaly komfort,
bezpečnost a výkon pro naše profesionální koncové uživatele.
Funkce zvyšující výkon se zaměřením na uživatele
Modely DCS575 a DCS576 byly navrženy tak, aby poskytovaly nejvyšší přesnost v této třídě
nářadí a také vynikající náhled na čáru řezu během práce. Kryt stále umožňuje neomezený
náhled na čáru řezu a pomocí integrované LED svítilny a ofuku je zaručeno osvětlení řezu a
odstranění přebytečného prachu, úlomků a pilin. Tento vysoký stupeň viditelnosti zaručuje
našim koncovým uživatelům vyšší přesnost a lepší ovladatelnost, a to bez ohledu na
pracovní podmínky nebo na prováděnou práci. Pily DCS575 a DCS576 jsou také
kompatibilní se systémem AirLock, což umožňuje použití systémů pro odsávání prachu, a to
je důležité zejména pro uživatele, kteří pracují v obytné výstavbě.
Pily DCS575 a DCS576 používají nově vyvinuté pilové kotouče s 24 zuby se stejnými
rozměry 190 x 30 mm, jaké používají pily s napájecím kabelem, což zaručuje maximální
kompatibilitu mezi oběma typy kotoučových pil. To poskytuje pile DCS575 hloubku řezu 67
mm při provádění řezu v poloze 90⁰ a pile DCS576 hloubku řezu 61 mm při provádění řezu v
poloze 90⁰ (57 mm při při práci s vodicí lištou). Klíč uložený na pile také umožňuje rychlou a
snadnou výměnu pilového kotouče, což značně zkracuje dobu prostojů. Mimoto je model
DWE576 kompatibilní s vodicí lištou, a to pro práce, kdy je vyžadována vyšší přesnost
prováděných řezů.
Michal Schneeweis, produkt manager ČR a SR řekl: „Kotoučové pily DEWALT DCS575 a
DCS576 54 V napájené baterií jsou dokonalým příkladem výrobků řady FlexVolt, které mění
tvář pracoviště. Jedná se o nářadí s maximálním výkonem a silou, které odpovídají
parametrům nářadí s napájecím kabelem, ale s volností pohybu typickou pro nářadí
napájené baterií - a provozní dobou, která uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Například
řemeslníci vyrábějící dřevěné konstrukce jsou nuceni používat kotoučovou pilu s napájecím
kabelem pro náročné práce, které nejsou vhodné pro standardní nářadí napájené baterií.
Pila DCS575 odstraňuje tyto každodenní nepříjemnosti a poskytuje napájení baterií, které
umožní provádění i těch nejtěžších a nejnáročnějších aplikací. Tato řada je vyrobena tak,
aby usnadnila každodenní rutinu řemeslníků na stavbách na celém světě - bez ohledu na
řemeslo, na obor nebo na prováděnou práci.“

