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TRANSPORT AF BATTERIER 

DEWALT lancerer i august XR FLEXVOLT, et nyt sortiment af trådløst elværktøj, som 

leverer enestående præstationsniveauer. Disse værktøjer forsynes med XR FLEXVOLT 

18/54V batteriet, verdens første konvertible spændingsforsyningsbatteri til værktøj. 

 

 

Eftersom XR FLEXVOLT batteriet for tiden er et af vores mest kraftfulde batterisystemer, har 

vi også udviklet et innovativt transportlåg, som gør det muligt uden problemer at transportere 

batterierne.  

 

BATTERIKAPACITET & TRANSPORT 

Den samlede mængde energi i et batteri måles i watttimer, som kan beregnes ved at 

multiplicere spænding (V) med amperetimer (Ah). 

Batterier på over 100Wh kategoriseres som farligt gods fra klasse 9. Watttimerne findes på 

etiketten med produktspecifikationer på undersiden af batteripakken. 

 

Eksempel på beregninger af batteriets watttimer (Wh): 

 

DCB127 (10,8V 2,0Ah) 

10.8V x 2,0Ah = 21.6Wh 

 

DCB184 (18V 5,0Ah) 

18V x 5,0Ah = 90Wh 

 

DCB546 (18V 6,0Ah XR FLEXVOLT) 

18V x 6,0Ah = 108Wh 

Bemærk i modus 54V/2.0Ah er den samlede mængde energi i batteriet på 108Wh  
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BATTERITRANSPORTLÅG 

 

Batteriets transportlåg adskiller cellernes strenge, så en batteripakkeenhed kan blive 

klassificeret som tre batteripakker under transporten; batteriet kan transporteres i det 

Europæiske Økonomiske Fællesskab med vej- og skinnetrafik iht. særbestemmelsen 188 i 

den europæiske konvention om international transport af farligt gods (ADR).  

Hvis batteritransportlåget ikke anvendes, klassificeres disse batterier iht. klasse 9 i 

bestemmelserne om farligt gods. Disse bestemmelser gælder for li-ion batterier på mere end 

100 watttimer (Wh). Watttimerne findes på etiketten med produktspecifikationer på 

undersiden af batteripakken. 

Alle leveringer af XR FLEXVOLT batterier fra DEWALT inkluderer batteritransportlåget, som 

også kan fås som reservedel (N462141). Ansvaret for korrekt forsendelse af li-ion batterier i 

overensstemmelse med bestemmelserne for transport af farligt gods og transportreglerne 

bærer udelukkende den person, som sender batterierne. Hvis disse ikke overholdes kan det 

resultere i retsforfølgelse af myndighederne, som er ansvarlig for transport af farligt gods. 
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SKEMA MED KORT OVERSIGT 

 

 

 

*Kun til indikering. Vedr. de gældende betingelser, ret henvendelse til transportfirmaet, 

flyselskabet og de lokale myndigheder for yderligere oplysninger. 


