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FRAKT AV BATTERI 

I augusti lanserar DEWALT XR FLEXVOLT, en ny serie sladdlösa elverktyg som levererar 

oöverträffad prestanda. Verktygen drivs av XR FLEXVOLT 18/54V-batteri, världens första 

elverktygsbatteri med konvertibel spänning. 

 

 

Eftersom XR FLEXVOLT-batteriet är ett av våra batterier med högst kapacitet hittills har vi 

också utvecklat en innovativ transporthuv så att batterierna kan flyttas runt lätt.  

 

BATTERIKAPACITET OCH TRANSPORT 

Den totala mängden energi i ett batteri mäts i wattimmar, som beräknas genom att 

multiplicera spänning (V) med amperetimmar (Ah). 

Batterier över 100 Wh kategoriseras som klass 9 farligt gods. Wattimmar visas på 

märketiketten på undersidan av batteriet. 

 

Exempel på beräkningar av batteriets wattimmar (Wh): 

 

DCB127 (10,8 V 2,0 Ah) 

10,8 V x 2,0 Ah = 21,6 Wh 

 

DCB184 (18 V 5,0 Ah) 

18 V x 5,0 Ah = 90 Wh 

 

DCB546 (18 V 6,0 Ah XR FLEXVOLT) 

18 V x 6,0 Ah = 108 Wh 

Observera att i läge 54 V/2,0 Ah, förblir den totala mängden energi i batteriet 108 Wh  



 

 Juni 2016 - korrekt information vid tidpunkten för publicering 
 

 

 

 

BATTERITRANSPORTHUV 

 

Batteritransporthuven separerar strängarna på cellerna så att ett batteri kan klassas som tre 

batterier under transport; för väg- och järnvägstransporter i Europeiska ekonomiska 

gemenskapen (EEG) kan batteriet kan skickas under den särskilda bestämmelsen 188 i 

ADR-föreskrifterna.  

Om batteritransporthuven inte används kommer dessa batterier att bli föremål för klass 9 

farligt gods. Dessa regler gäller för litiumjonbatterier över 100 wattimmar (Wh). Wattimmar 

visas på märketiketten på undersidan av batteriet. 

Alla leveranser av XR FLEXVOLT-batterier från DEWALT kommer att omfatta 

batteritransporthuven, vilken också finns som reservdel (N462141). Det är i slutändan 

avsändarens ansvar att korrekt leverera litiumjonbatterier enligt transportregler och 

fraktregler för farligt gods. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i åtal från 

myndigheterna för transport av farligt gods transport. 
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SNABBREFERENSTABELL 

 

 

 

*Endast för indikering. Se fraktföretag, flygbolag eller lokal tillsynsmyndighet för ytterligare 

information om vilka villkor som gäller. 


