
 

 

 

 

 
 

 

VÝKON NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO KABELEM, SVOBODA NÁŘADÍ 

NAPÁJENÉHO BATERIÍ 

 

DEWALT® XR FLEXVOLT: první konvertibilní systém baterie na 

světě s napájecím napětím 18/54 V  

 

• Baterie DEWALT XR FLEXVOLT stojí na prvním místě v oblasti akumulátorového 

nářadí  

• První konvertibilní systém baterie na 

světě s napájecím napětím 18/54 V 

nabízí nepřekonatelnou úroveň 

výkonu 

• Poskytuje unikátní výkon pro použití 

v nejnáročnějších pracovních 

podmínkách na staveništi 

• Úplná kompatibilita se stávajícím nářadím DEWALT řady XR s napájecím napětím 

18 V 

• Nabízí nejdelší provozní dobu na trhu u nářadí s napětím 18 V, s možností zvýšení 

tohoto napětí na hodnotu 54 V  

• DEWALT doplňuje svůj systém akumulátorového nářadí XR o novou revoluční 

řadu FLEXVOLT: nářadí napájené baterií, které je určené pro nejnáročnější práce 

na staveništi 

• Nářadí řady FLEXVOLT 54 V poskytuje stejný výkon, jaký je k dispozici u nářadí s 

napájecím kabelem.  

Společnost DEWALT si dala za cíl poskytovat profesionálním uživatelům nářadí, které je 

inovativní, prvotřídní a zvyšuje jejich pracovní výkon a efektivitu. Toto předsevzetí nás 

neustále pohání v před při navrhování nových systémů, které jsou určeny pro zdolání a 

překonání konkurentů i v těch nejdrsnějších pracovních podmínkách. Neustále posouváme 

hranice výkonu a odolnosti našeho profesionálního elektrického nářadí. Společnost 

DEWALT nastartovala akumulátorovou revoluci. Poskytujeme bezkonkurenční mobilitu, 

provozní dobu a výkon milionům koncových uživatelů na celém světě a snažíme se zajistit, 



 

 

aby řemeslníci na stavbách viděli značku DEWALT jako měřítko kvality. V září 2016 

společnost DEWALT představila revoluční akumulátor XR FLEXVOLT - první konvertibilní 

baterii na světě s napájecím napětím 18/54 V. Pravidla hry se navždy změnila.  

 

Uvolnění maximálního potenciálu akumulátorové technologie 

DEWALT XR FLEXVOLT je konvertibilní baterie s napájecím napětím 18/54 V zcela zpětně 

kompatibilní s existujícími výrobky DEWALT řady XR s napájecím napětím 18 V a s 

možností zvýšit své napětí na nebývalých 54 V, pro použití ve velkých strojích s velkým 

výkonem. Při srovnání s elektrickým nářadím s napájecím kabelem i ty nejúčinnější 

akumulátorové systémy tradičně poskytují kompromis mezi mobilitou, nižším výkonem, 

snadnějším použitím a kratší provozní dobou. Společnost DEWALT rozpoznala každodenní 

frustraci těchto omezení, která působí na naše koncové uživatele a navrhla systém XR 

FLEXVOLT, který odstraňuje 

veškeré uvedené limity. DEWALT 

uvedl na trh nový akumulátorový 

systém, který nabízí nulové 

kompromisy. Systém XR 

FLEXVOLT má dvě výhody, a to 

nepřekonatelnou provozní dobu při 

použití v každém stávajícím nářadí 

DEWALT s napájecím napětím 18 

V, a také nezbytný výkon potřebný pro aplikace dříve zcela neslýchané pro nářadí napájené 

baterií. Touto inovací společnost DEWALT konečně uvolnila veškerý potenciál v oblasti 

akumulátorového nářadí. DEWALT disponuje unikátní řadou nářadí 54 V určeného pro 

náročné práce, které je napájeno pouze baterií. 

  

Akumulátorové nářadí pro náročné práce na stavbách - navržené podle standardu 

DEWALT 

Výkon baterie XR FLEXVOLT otevírá nové cesty při použití nářadí napájeného baterií. 

Společnost DEWALT uvádí na trh nové stroje řady XR FLEXVOLT, a to zcela v souladu se 

svými zásadami. DEWALT ZÁRUKA VÝKONU. Tato nová přelomová řada XR FLEXVOLT 

se skládá z 8 výrobků určených pro kompletní řešení náročných aplikací při použití 

akumulátorového nářadí: 125 mm úhlová bruska 54 V, kotoučová pila 54 V, pila na stavební 

materiály Alligator 54 V, mečová pila 54 V, kotoučová pila pro ponorné řezy 54 V, stolová 

pila 54 V, pokosová pila 54 V s kotoučem 216 mm a kladivo SDS Plus 54 V. Jedná se o 

nářadí, které disponuje stejnou přesností, kapacitou a výkonem, jako nářadí s napájecím 

kabelem. Použijme jako jeden příklad stolovou pilu XR FLEXVOLT, jedná se o nářadí, které 



 

 

je schopné nařezat přes 90 m OSB desek s tloušťkou 19 mm pouze na jedno nabití baterie. 

Přesto je dostatečně přenosná, aby mohla být snadno přemístěna z místnosti do místnosti, 

aniž by bylo nutné vyhledat napájecí zdroj. To je špičkový světový výkon z hlediska 

akumulátorového řešení, který slibuje předefinovat samotné pojetí akumulátorové 

technologie. 

Výsledky, které mění pravidla hry  

Tato řada výrobků a baterie XR FLEXVOLT 18/54 V přináší převratnou technologii - výkon 

jako u nářadí s napájecím kabelem spojený se svobodou pohybu u nářadí napájeného 

baterií a žádné nevýhody - dny kompromisů jsou pryč. Chcete-li zjistit další informace o řadě 

XR FLEXVOLT a chcete-li pokračovat v cestě inovací společnosti DEWALT, navštivte 

prosím adresu: http://www.DEWALT.cz/xrflexvolt/ 

 
Michal Schneeweis, produkt manager DEWALT pro ČR a SR řekl: „Řada DEWALT XR 

FLEXVOLT je další kapitolou akumulátorové technologie. Společnost DEWALT uvádí na trh 

řadu nářadí, které není pouze extrémně výkonné, ale většině uživatelů bude také poskytovat 

více než celodenní provozní dobu pouze na jedno nabití baterie. Potenciál této technologie 

není omezen: pro každého a pro každou práci. Uveďme jeden praktický příklad tře pro 

pokrývače. Pokrývač při práci ve výškách bude tradičně preferovat nářadí napájené baterií, 

aby si zajistil volný pohyb a aby nemusel používat prodlužovací kabely, ale je nucen 

přenášet kotoučovou pilu s napájecím kabelem, aby mohl řezat trámy. Nová řada XR 

FLEXVOLT nenabízí pouze kotoučovou pilu s velkou kapacitou řezu, která může řezat větší 

trámy, ale baterie této řady může být použita také ve stolové pile a v pokosové pile - což 

zaručuje opravdu flexibilní baterii pro kompletní sadu nářadí. Tato baterie může být také 

použita se stávajícím nářadím řady XR s napájecím napětím 18 V, což uživatelům zaručuje 

maximální pohodlí. Jedná se o výkon baterie, jaký nebyl nikdy dříve k dispozici a staveniště 

již nebude nikdy stejné jako v minulosti. 
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O společnosti DEWALT 

Společnost DEWALT, která má více než 90 let zkušeností v oblasti navrhování a výroby 

špičkových řešení pro profesionální stavebnictví, představuje výkon, inovace a spolehlivost. 

Pro nářadí nesoucí značku DEWALT je garantována odolnost: je navrženo tak, aby 

překonalo očekávání stavebních dodavatelů a profesionálních řemeslníků, a proto je 

testováno v nejextrémnějších stavebních podmínkách. Reputace společnosti DEWALT 

týkající se kvality byla získána ze závazku této společnosti poskytovat nejlepší výrobky, 

které splňují nejvyšší požadavky, které se týkají odolnosti a ochrany koncového uživatele. 

Společnost DEWALT dodává kompletní řešení aplikací pro moderní stavebnictví, která 

zahrnují elektrická nářadí s napájecím kabelem i nářadí napájená baterií, pilové kotouče a 

pilové listy, příslušenství pro elektrická nářadí, příslušenství pro odsávání prachu, kufry a 

vozíky, lasery a měřící přístroje a mnoho dalších zařízení. Společnost DEWALT také 

poskytuje na všechno elektrické a akumulátorové nářadí prodlouženou záruku 3 roky.  


