POWER X-CHANGE
UN SINGUR ACUMULATOR SE
POTRIVEȘTE CU TOATE UNELTELE.
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…PENTRU ATELIER ȘI GRĂDINĂ.
Cu sistemul de acumulatori Power X-Change de la Einhell, puteți
utiliza toate echipamentele compatibile cu același acumulator.
Indiferent dacă este o unealtă puternică sau un echipament
pentru grădină – un singur acumulator* este suficient.
Ați terminat treaba în grădină? Scoateți acumulatroul și introduceți-l în șlefuitorul rotativ. Apoi, vă puteți ocupa de proiectele
din atelierul dvs.

* Pentru aparatele de 36 V sunt necesari 2 acumulatori de 18 V
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UNEALTA
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Polizare, șlefuire, polișare – toate cu o
singură mașină. Axxio, un polizor unghiular
fără fir dar puternic, este o unealtă practică
atunci când lucrați în atelier, acasă sau în
garaj.
Ca membru al familiei Power X-Change,
oferă toate avantajele unui sistem inteligent de acumulatori.
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INTRAȚI ÎN FAMILIA PXC
CU NOUL AXXIO.

POWER X-CHANGE
POLIZOR UNGHIULAR FĂRĂ FIR

Funcție de pornire lină
și protecție la repornire
pentru mai multă siguranță
în utilizare

Protecție la
suprasarcină
pentru o durată
mare de viață
Carcasă
angrenaje
robustă din
aluminiu

Design subțire cu
suprafețe ergonomice de
tip Softgrip

Acest produs este livrat fără acumulator sau încărcător. În mod
asemănător, discuri potrivite (diametru disc 125 mm) sunt disponibile separat.
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Blocaj cu
arc pentru
schimbare
ușoară și
rapidă a
discului

Polizorul unghiular fără fir Einhell Axxio este o unealtă practică
atunci când lucrați în atelier, în casă sau în garaj – puternică, fără
fir și ușor de utilizat. Face parte din familia de produse Power
X-Change, în care acumulatorul se poate folosi cu toate aparatele
din seria PXC. Acumulatorul de 2.6 Ah Plus și acumulatorul din
seria de performanță mai mare oferă rezultate optime. Motorul
fără perii oferă mai multă putere și o durată de viață mai mare.
Separarea motorului de angrenaje permite o funcționare lină,
în timp ce protecția de disc cu reglaj rapid asigură lucrul flexibil.
Pentru flexibilitate, mânerul suplimentar se poate fixa în două
poziții.

Power X-Change
– un singur
acumulator se
potrivește cu
toate uneltele²
Protecție de disc cu
funcție de reglare
rapidă pentru
flexibilitate în lucru.

Date tehnice

Tensiune acumulator

18 V 1

Turație la mersul în gol

8500 min -1

Diametru disc

125 mm

Adâncime maximă de tăiere

33 mm

LUCRU MAI EFICIENT CU MOTOARE FĂRĂ PERII

25 %

mai multă putere 3

Motor fără perii

50 %

Pornire lină
Specificații

Protecție împotriva repornirii

mai mult timp de funcționare3

Protecție disc cu reglare rapidă

100 %

Soft grip
Article No.
1
2

Livrat fără acumulator și încărcător (disponibile separat)
Pentru aparatele de 36 V sunt necesari 2 acumulatori de 18 V

mai mare durată de viață 3

44.311.40

Valori aproximative comparate cu
motoarele convenționale cu perii
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