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ACCU TRANSPORT 

In augustus lanceert DEWALT XR FLEXVOLT, een nieuwe reeks accugereedschap met 

ongeëvenaarde kracht. Deze gereedschappen worden aangedreven door de XR FLEXVOLT 

18/54V accu, 's werelds eerste accugereedschap accu met wisselbare spanning. 

 

 

Omdat de XR FLEXVOLT accu één van onze krachtigste accu's tot nu toe is, hebben wij ook 

een innovatieve transportdop ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de accu eenvoudig te 

transporteren is.  

 

ACCU CAPACITEIT & TRANSPORT 

Het totaal aantal energie in een accu wordt gemeten in Watturen, dit kan worden berekend 

door het voltage (V) te vermenigvuldigen met het ampère-uur (Ah). 

Accu's met meer dan 100Wh worden geclassificeerd als klasse 9 gevaarlijke goederen. Het 

aantal Watturen wordt aangegeven in de tabel aan de onderkant van de accu. 

 

Voorbeeld accu Wattuur (Wh) berekeningen: 

 

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 
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Houd er rekening mee dat in de 54V/2,0Ah modus het totaal aantal energie in de accu 

108Wh blijft 

 

ACCU TRANSPORTDOP 

 

De accu transportdop scheidt de accucellen zodat één accu tijdens transport kan worden 

geclassificeerd als drie accu's; voor transport over de weg en het spoor binnen de Europese 

Economische Gemeenschap (EEG) kan deze accu worden vervoerd onder de bijzondere 

bepaling 188 van het ADR.  

Als de transportdop niet wordt gebruikt zijn deze accu's onderhevig aan de bepalingen voor 

klasse 9 gevaarlijke goederen. Deze bepalingen zijn van toepassing op Li-Ion accu's boven 

100 Wattuur (Wh). Het aantal Watturen wordt aangegeven in de tabel aan de onderkant van 

de accu. 

Alle leveringen met XR FLEXVOLT accu's van DEWALT worden geleverd inclusief de accu 

transportdop, welke ook beschikbaar is als onderdeel (N462141). Uiteindelijk is het wel de 

verantwoordelijkheid van de afzender om de Li-Ion accu's op de juiste manier te verzenden, 

in navolging van de bepalingen voor transport van gevaarlijke goederen en alle transport 

wetgeving. Indien deze bepalingen niet worden nagevolgd kunt u worden vervolgd door de 

bevoegde autoriteiten voor het vervoer van gevaarlijke goederen. 
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SNELLE REFERENTIETABEL 

 

 

 

*Alleen ter indicatie. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing, raadpleeg uw 

transportbedrijf, luchtvaartmaatschappij of plaatselijke autoriteiten voor meer informatie. 


