
POWER X-CHANGE
NOUA GENERAȚIE DE 
ACUMULATORI.

AVANTAJELE DVS.

…PENTRU ATELIER ȘI GRĂDINĂ.

EFF I C I E N T  T E C H N O L O G Y

POWER X-CHANGE – UN SINGUR 
ACUMULATOR SE POTRIVEȘTE CU 
TOATE UNELTELE

Cu sistemul de acumulatori Power X-Change de la Einhell, puteți folosi toate 
echipamentele compatibile cu același acumulator. Indiferent dacă este o 
unealtă puternică sau un echipament de grădinărit – un singur acumula-
tor* este suficient.
Ați terminat treaba în grădină? Scoateți acumulatorul și introduceți-l în 
șlefuitorul rotativ. Apoi, vă puteți ocupa de proiectele din atelier. 
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ECONOMII SISTEMATICE
Utilizați un singur acumulator* pentru a alimenta fiecare aparat, 
adică niciun cost cu acumulatori sau încărcătoare de la al doilea 
articol Power X-Change încolo. 

MOTOARE FĂRĂ PERII
Timpi de funcționare mai mari, durată de viață mai mare, nu necesită 
întreținere datorită motoarelor fără perii din diferite dispozitive Power 
X-Change. 

UN SINGUR ACUMULATOR SE POTRIVEȘTE CU 
TOATE UNELTELE
Acum aveți nevoie doar de un acumulator* pentru fiecare lucrare 
în casă și în jurul casei.

TEHNOLOGIE LITIU-ION DEMONSTRATĂ ÎN 
LUCRU
Sistemul Power X-Change conține numai baterii reîncărcabile cu 
tehnologie litiu-ion avansată. 

TEHNOLOGIE TWIN-PACK©

Dacă un aparat necesită mai multă putere decât cea oferită de 
un singur acumulator, introducem doi acumulatori. Noi o numim 
tehnologia TwinPack©.

SIGURANȚĂ MAXIMĂ
Construcția acumulatorului special creată și componentele de 
calitate asigură siguranța maximă a aparatului și siguranța 
utilizatorului.

POWER X-CHANGE PLUS
Doriți și mai multă calitate, performanță și putere? Atunci siste-
mul Power X-Change Plus este alegerea potrivită. 

Mai puțini acumulatori și încărcătoare înseamnă consum redus de 
energie și resurse.

POZITIV PENTRU MEDIU

POWER  -CHANGEPOWER  -CHANGE

HEROCCO
THE POWERFUL 
ALLROUNDER.

ARTICOLE

Găurit, găurit cu percuție, dăltuit cu și fără 
blocaj – toate într-unul singur! Herocco este 
un ciocan rotopercutor fără fir puternic.
Este un ajutor versatil mai ales pentru lucrări 
de restaurare și renovare. 
Și, ca membru al familiei Power X-Change, 
aparatul oferă toate avantajele unui sistem 
inteligent de acumulatori. 

einhell.ro 
>>>

POWER  -CHANGE

* Pentru aparatele de 36 V sunt necesari 2 acumulatori de 18 V* Pentru aparatele de 36 V sunt necesari 2 acumulatori de 18 V

UNEALTA UNIVERSALĂ
PUTERNICĂ



CIOCAN ROTOPERCUTOR 
FĂRĂ FIR

POWER X-CHANGE
CIOCAN ROTOPERCUTOR 
FĂRĂ FIR

INTRAȚI ÎN FAMILIA PXC
CU NOUL HEROCCO.

Tensiune acumulator 18 V 1

Energie de impact 2.2 J

Capacitate de găurire în beton 20 mm

Turație la mers in gol 0 - 1200 min-1

Viteză de percuție 0 - 5500 min-1

Motor fără perii

Funcții 4

Mandrină SDS-plus

Mâner principal cu amortizor de vibrații

Control electronic al vitezei

Lampă cu led

Soft grip

45.139.00

Date 
tehnice

Nr. articol

Caracteristici

Conținutul pachetului 
de livrare:

Mandrină 
universală SDS-
plus cu funcție 
semi-automată

Mâner ergonomic și 
mâner suplimentar 
cu Softgrip

Sistem electronic 
de control al vitezei 
pentru reglaj fin în 
lucrări delicate

Lampă cu led pentru 
iluminarea zonei de 
lucru

Mecanism pneumatic 
de impact pentru 
găurire fără efort în 
beton

1  Livrat fără acumulator și încărcător (disponibile separat)

Adaptor magnetic bit 
pentru înșurubare

Cutie E-BOX de transport 
si depozitare M40.

2  Pentru aparatele de 36 V sunt necesari 2 acumulatori de 18 V

4 FUNCȚII – MAI MULTE UTILIZĂRI

Găurire în lemn, metal, aluminiu, plastic și plăci ceramice

Găurire cu percuție în beton, granit, cărămidă și calcar

Dăltuire cu și fără blocaj în plăci ceramice, cărămidă și calcar

ENERGIE FĂRĂ PERII – MOTOARE FĂRĂ PERII

25 %  mai multă putere3

50 %  mai mult timp de funcționare3

100 %  durată mai mare de viață 3

3  Valori aproximative comparate cu motoarele 
convenționale cu perii

Mâner principal cu
amortizare de vibrații 
pentru operare 
ușoară

Energie fără perii – mai 
multă putere și funcționare 
mai îndelungată datorită 
motorului fără perii

4 funcții
• Găurire
• Găurire cu percuție
• Dăltuire cu blocaj
• Dăltuire fără blocaj

Power X-Change 
– un singur 
acumulator se 
potrivește cu 
toate uneltele*


