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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

Αυτό τον Αύγουστο, η DEWALT λανσάρει τα εργαλεία XR FLEXVOLT, μια νέα σειρά 

ηλεκτρικών εργαλείων μπαταρίας που αποδίδουν απαράμιλλα επίπεδα ισχύος. Αυτά τα 

εργαλεία τροφοδοτούνται από την μπαταρία XR FLEXVOLT 18/54 V, την πρώτη στον κόσμο 

μπαταρία ηλεκτρικών εργαλείων με μετατρεπόμενη τάση. 

 

 

Καθώς η μπαταρία XR FLEXVOLT είναι μια από τις υψηλότερης χωρητικότητας μπαταρίες 

μας έως σήμερα, έχουμε αναπτύξει επιπλέον ένα καινοτόμο καπάκι μεταφοράς που θα 

επιτρέπει την εύκολη διακίνηση των μπαταριών.  

 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Η συνολική ποσότητα ενέργειας σε μια μπαταρία μετράται σε βατώρες, και ο υπολογισμός 

της γίνεται με πολλαπλασιασμό της τάσης (V) με τις αμπερώρες (Ah). 

Οι μπαταρίες με πάνω από 100 Wh κατηγοριοποιούνται ως Επικίνδυνα εμπορεύματα 

Κλάσης 9. Οι τιμές σε βατώρες υπάρχουν στην πινακίδα στοιχείων στην κάτω πλευρά του 

πακέτου μπαταρίας. 

 

Παραδείγματα υπολογισμού βατωρών (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) 
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18 V x 6,0 Ah = 108 Wh 

Σημειώστε ότι σε λειτουργία 54 V/2,0 Ah, η συνολική ποσότητα ενέργειας στην μπαταρία 

παραμένει στις 108 Wh 

 

 

 

ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

 

Το καπάκι μεταφοράς μπαταρίας διαχωρίζει τη συστοιχία των κυψελών, ώστε ένα 

συγκρότημα πακέτων μπαταριών να μπορεί να ταξινομηθεί ως τρία πακέτα μπαταρίας κατά 

τη μεταφορά: για οδική και σιδηροδρομική μεταφορά εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας (ΕΟΚ), η μπαταρία μπορεί να αποστέλλεται υπό τις προβλέψεις της ειδικής 

ρήτρας 188 των Κανονισμών ADR.  

Χωρίς τη χρήση του καπακιού μεταφοράς μπαταρίας, αυτές οι μπαταρίες θα υπόκεινται 

στους κανονισμούς των επικίνδυνων εμπορευμάτων Κλάσης 9. Αυτοί οι κανονισμοί έχουν 

εφαρμογή σε μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion) άνω των 100 βατωρών (Wh). Οι τιμές σε 

βατώρες υπάρχουν στην πινακίδα στοιχείων στην κάτω πλευρά του πακέτου μπαταρίας. 

Σε όλες τις παραδόσεις μπαταριών XR FLEXVOLT από την DEWALT θα περιλαμβάνεται το 

καπάκι μεταφοράς μπαταρίας, το οποίο διατίθεται και ως ανταλλακτικό σέρβις (N462141). 

Τελικά αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να αποστείλει σωστά τις μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-

Ion) βάσει των κανονισμών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και των κανόνων για τα 

φορτία. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να του ασκηθεί ποινική δίωξη από τις αρχές που 

είναι αρμόδιες για θέματα μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

 

 

*Ενδεικτικά μόνο. Έχουν εφαρμογή προϋποθέσεις, για περισσότερες πληροφορίες 

συμβουλευτείτε την εταιρεία μεταφορών, την αερογραμμή ή την τοπική ρυθμιστική αρχή. 


