
 
 

 
 

 

DE KRACHT VAN GESNOERD, DE VRIJHEID VAN SNOERLOOS! 

XR FLEXVOLT van DEWALT®: de eerste converteerbare 18/54V accu 

ter wereld 

 

 De XR FLEXVOLT accu van DEWALT is een unieke innovatie op het gebied van 

accutechnologie voor elektrisch gereedschap  

 De eerste converteerbare 18/54V-accu ter wereld, met nooit eerder geziene kracht 

 Biedt de unieke mogelijkheid om ook 

zwaar elektrisch gereedschap van stroom 

te voorzien – 3x de kracht van 18V 

 Volledig terugwerkend compatibel met 

bestaande XR 18V machines van 

DEWALT  

 Biedt een zeer lange werktijd met één 

acculading in combinatie met de bestaande 18V machines, met de optie om de 

spanning op te voeren voor het nieuwe 54V assortiment. 

 DEWALT combineert dit systeem met een revolutionair XR FLEXVOLT 

assortiment: snoerloos, elektrisch bouwgereedschap voor zware toepassingen 

met hetzelfde vermogen als gesnoerd gereedschap. Allen voorzien van een 

Brushless motor. 
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Het merk DEWALT is opgericht om innovatieve en ondernemende producten te maken, met 

de bedoeling om de prestaties van professionele eindgebruikers te verbeteren met producten 

van wereldklasse. Die ethos drijft ons om voortdurend baanbrekende systemen te 

ontwikkelen, die gemaakt zijn om het zelfs in de zwaarste omstandigheden beter te doen en 

langer mee te gaan dan de producten van concurrenten en om voortdurend de grenzen van 

ons elektrisch gereedschap en wat het kan bereiken te verleggen. DEWALT heeft de 



snoerloze revolutie aangezwengeld. We hebben aan miljoenen eindgebruikers over de hele 

wereld ongeëvenaarde vrijheid, werktijd en prestaties gegeven en we streven er naar dat 

professionals uit de bouwsector van over de hele wereld DEWALT als de standaard gaan 

beschouwen. In september 2016 lanceert DEWALT officieel het revolutionaire XR FLEXVOLT 

platform – de eerste converteerbare 18/54V accu ter wereld. Dit is een nieuw tijdperk op het 

gebied van elektrisch gereedschap en zorgt er voor dat de bouwwerf van de toekomst nu al 

werkelijkheid wordt.  

 

Het volledige potentieel van snoerloze technologie benutten 

XR FLEXVOLT van DEWALT heeft als basis een converteerbare 18/54V accu: volledig 

terugwerkend compatibel met bestaande 18V machines van DEWALT, maar met de optie om 

de spanning tot een nooit eerder geziene 54V op te voeren voor zwaardere elektrische 

gereedschappen. Gewoonlijk zijn zelfs de efficiëntste accuplatformen een compromis tussen 

meer draagbaarheid en minder vermogen, tussen meer gebruiksgemak en een minder lange 

werktijd, als je ze vergelijkt met elektrisch gereedschap met snoer. DEWALT erkent de 

dagelijkse frustraties die deze beperkingen voor onze eindgebruikers met zich meebrengen 

en ontwikkelde daarom het XR FLEXVOLT systeem. Dat elimineert alle mogelijke beperkingen 

en biedt een snoerloos systeem met nul compromissen. XR FLEXVOLT heeft het dubbele 

voordeel van een onklopbare werktijd ten opzichte van  al het bestaande elektrische DEWALT 

gereedschap op 18V en het nodige vermogen voor nooit eerder geziene toepassingen met 

een accumachine. Met deze ene innovatie heeft DEWALT eindelijk het volle potentieel uit 

snoerloze technologie gehaald en heeft het nu de unieke mogelijkheid om zwaar elektrisch 

gereedschap aan te drijven met niets meer dan een XR FLEXVOLT accu. 

 



  

Sterke, snoerloze, elektrische gereedschapppen – ontworpen volgens de standaard van 

DEWALT 

Het vermogen van de XR FLEXVOLT accu opent nieuwe mogelijkheden op het vlak van zwaar 

bouwgereedschap. DEWALT lanceert het nieuwe XR FLEXVOLT assortiment met deze 

innovatie voor ogen – volledig in lijn met de technologische principes van DEWALT: producten 

voor zware toepassingen die compact en duurzaam zijn. Het baanbrekende XR FLEXVOLT 

assortiment bestaat uit 8 Brushless producten die ontworpen zijn om de bouwwerf van de 

toekomst volledig in te richten: een 54V haakse slijper, een 54V cirkelzaag, een 54V 

Alligatorzaag, een 54V reciprozaag, een 54V invalzaag, een 54V tafelzaag, en twee 54V 

afkort- en verstekzaagmachines (216 & 250mm). Dit zijn snoerloze gereedschappen voor 

zware toepassingen met dezelfde nauwkeurigheid, dezelfde capaciteit en hetzelfde vermogen 

als gereedschap met snoer. De 54V XR FLEXVOLT tafelzaag, een wereldprimeur, kan met 

slechts één acculading 50 m OSB van 19 mm dik zagen en toch gemakkelijk van de ene naar 

de andere ruimte gedragen worden zonder dat er een stopcontact nodig is. Deze fenomenale 

prestaties met snoerloze producten zullen de fundamenten van snoerloze toepassingen 

volledig herdefiniëren. 

In het voorjaar van 2017 zal het assortiment met XR FLEXVOLT machines verder worden 

uitgebreid met onder andere een 305mm 2x54V afkort- en verstekzaag, een SDS+ 

combihamer, een SDS-Max combihamer en diverse professionele tuinmachines. 

 

Fenomenale resultaten, nul compromissen  

De XR FLEXVOLT accu en bijbehorende machines leveren fenomenale prestaties – het 

vermogen van gereedschap met snoer en de vrijheid van snoerloos gereedschap, zonder dat 

er nadelen aan verbonden zijn. Voor meer informatie over de XR FLEXVOLT accu en het 

productassortiment kunt u terecht op: www.dewalt.nl of www.dewalt.be 

 
Maarten Van de Graaf, Brand Manager bij DEWALT: “Eenvoudig uitgelegd is het XR 

FLEXVOLT assortiment van DEWALT het volgende hoofdstuk op het vlak van 

accutechnologie. DEWALT lanceert een assortiment van gereedschappen dat niet alleen 

extreem krachtig is – het biedt per laadbeurt ook een looptijd die voor de meeste gebruikers 

meer dan een dag duurt. Deze technologie biedt eindeloos veel potentieel: voor alle mogelijke 

vakmannen. Een dakwerker is één van de vele praktische voorbeelden.  

Een dakwerker gebruikt normaal liever een accumachine bij zijn werkzaamheden op 

hoogte, omdat hij dan meer bewegingsvrijheid heeft en geen last heeft van kabels. Maar hij 

moet toch nog altijd een gesnoerde cirkelzaag meenemen omdat die voldoende vermogen 



moet hebben om balkwerk door te zagen. Dat is nu verleden tijd. Het nieuwe XR FLEXVOLT 

assortiment bevat niet alleen een cirkelzaag met de kracht om die grotere stukken hout door 

te zagen, maar heeft een accu die ook voor de tafelzaag en de verstekzaag kan worden 

gebruikt. Dat biedt een grote flexibiliteit. De accu kan bovendien ook met bestaande 18V 

machines worden uitgewisseld, waardoor één groot platform wordt gecreëerd. 

 

 

EXTREME RUNTIME accessoires 

Professionals zijn altijd op zoek naar een oplossing om zo lang mogelijk te kunnen werken 

met één acculading. De XR FLEXVOLT accu biedt, in combinatie met de Brushless motor van 

de machine, al een uitzonderlijke efficiëntie. DEWALT is nog een stap verder gegaan, om de 

de eindgebruiker een nog groter voordeel te bieden, en ontwikkelde EXTREME RUNTIME 

accessoires. Dit assortiment aan zaagbladen en slijpschijven is geoptimaliseerd voor 

snoerloos gebruik door o.a. materiaalgebruik, tandzettingen, materiaaldiktes, coatings aan te 

passen. De beste prestaties worden bereikt door te kiezen voor EXTREME RUNTIME 

accessoires van DEWALT. Uiteraard zijn de accessoires ook compatibel met andere merken 

elektrische gereedschappen. 

 

 
Opmerkingen voor de redactie 

Voor meer informatie of beeldmateriaal, graag contact opnemen met: 

[Annabelle Pauwels – annabelle.pauwels@sbdinc.com] 
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