
MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL 
CU FUNCȚII 5 ÎN 1

GE-PM 53 S HW B&S

GC-PM 52 S HW

Funcționalitate 5-in-1

Poziție de curățare și
depozitare

Include unealtă de
curățare

Tracțiune pe roțile din 
spate

Mâner pliabil reglabil pe 
înălțime

Sac de coletare a 
ierbii cu indicator 

Punte cu tehnologie
Vortex

Cilindree motor Motor în 4 timpi / 173 cm³

Putere / viteză operare 2.8 kW / 2850 min-1

Lățime de tăiere 52 cm

Reglarea înălțimii de tăiere 6 nivele / 25 - 70 mm / central

Pentru suprafețe de gazon până la 1800 m²

34.047.60

Date
tehnice

Articol nr.

GE-PM 53 S HW-E Li

GE-CM 36/47 HW Li
Acumulator Li -Ion tensiune / capacitate 2x 18 V / 4.0 Ah

Timp de încărcare 80 min

Lățime de tăiere 47 cm

Reglarea înălțimii de tăiere 6 nivele / 30 - 65 mm / central

Pentru suprafețe de gazon până la 500 m² (+ 500 m²)*

34.131.60

Date 
tehnice

Articol nr.

Cilindree motor Motor în 4 timpi / 173 cm³

Putere / viteză operare 2.8 kW / 2850 min-1

Lățime de tăiere 53 cm

Reglarea înălțimii de tăiere 6 nivele / 25 - 70 mm / central

Pentru suprafețe de gazon până la 1800 m²

34.048.10

Date 
tehnice

Articol nr.

Sac de colectare a 
ierbii cu indicator 
de nivel

Funcționalitate 
5-in-1

Poziție de 
curățare și
depozitare

Tracțiune pe 
roțile din spate

Mâner pliabil reglabil 
pe înălțime

Include unealtă de
curățare

Punte cu tehnologie
Vortex

Racord furtun pentru
curățare ușoară

Pornire electrică 
cu sistem de 
baterii Power 
X-Change

Sac de coletare a 
ierbii cu indicator 
de nivel

Funcționalitate 
5-in-1

Poziție de 
curățare și
depozitare

Motor electric fără
perii

Mâner pliabil reglabil 
pe înălțime 

Include unealtă de 
curățare

Punte cu tehnologie 
Vortex

Dublul suprafeței 
acoperite datorită 
celor două sloturi 
suplimentare pentru 
baterii

Funcționalitate 5-in-1

Poziție de curățare și
depozitare

Include unealtă de
curățare

Tracțiune pe roțile din 
spate

Mâner pliabil reglabil pe 
înălțime

Racord furtun pentru
curățare ușoară

Sac de coletare a 
ierbii cu indicator

Punte cu tehnologie
Vortex

Cilindree motor Motor în 4 timpi B&S 650 E / 150 cm³

Putere / viteză operare 2.3 kW / 2850 min-1

Lățime de tăiere 53 cm

Reglarea înălțimii de tăiere 6 nivele / 25 - 70 mm / central

Pentru suprafețe de gazon până la 1800 m²

34.047.62

Date 
tehnice

Articol nr.

POWER  -CHANGE

POWER  -CHANGE

Einhell România SRL

Str. Aleea Maria Laura nr. 
5, A1, Industrial Park, Hala 
B1, Dragomiresti, Ilfov, 
cod 077096

Tel. +4021 318 55 44 / 
Fax +4021 404 33 35
www.winhell.ro
officero@einhell.com
servicero@einhell.com

DEFLECTOR DISCHARG
E

SIDE DISCHARGEMULCHINGMOWING CATCHING

 einhell.ro 
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5 funcții combinate într-o singură 
mașină: cosire, mulcire, descărcare la-
terală, descărcare în spate cu deflector,
colectare. Acestea oferă funcționalitate 
maximă și utilizare confortabilă, cu 
economie de timp, pentru cosire im-
pecabilă.

 einhell.ro 
 >>>

DEFLECTOR DISCHARG
E

SIDE DISCHARGEMULCHINGMOWING CATCHING

MAȘINĂ DE TUNS 
GAZONUL, 5 ÎN 1
MODUL CONFORTABIL
ȘI UȘOR DE A AVEA UN
GAZON FRUMOS.

* când se folosesc 4 acumulatori de 4.0 Ah 

36 V
POWER
2 x 18 V

·COSIRE
·ACOPERIRE

·EVACUARE LATERALĂ
·EVACUARE DEFLECTOR

·COLECTARE

5în1

·COSIRE
·ACOPERIRE

·EVACUARE LATERALĂ
·EVACUARE DEFLECTOR

·COLECTARE

5în1

·COSIRE
·ACOPERIRE

·EVACUARE LATERALĂ
·EVACUARE DEFLECTOR

·COLECTARE

5în1
PORNIRE

ELECTRICĂ PXC

DOUBLE 
TWINPACK 
TECHNOLOGY

+

·COSIRE
·ACOPERIRE

·EVACUARE LATERALĂ
·EVACUARE DEFLECTOR

·COLECTARE

5în1

MAȘINĂ DE TUNS 
GAZONUL, 5 ÎN 1
MODUL CONFORTABIL
ȘI UȘOR DE A AVEA UN
GAZON FRUMOS.



DESIGNUL MÂNERULUI – POZIȚIE 
DE DEPOZITARE ȘI CURĂȚARE

MOWING

PUTERE ÎN ORICE ZONĂ
CONCEPT 5-ÎN-1

PARTE A FAMILIEI POWER X-CHANGE
COSITOAREA CU STARTER ELECTRIC PXC

MULCHING

SIDE DISCHARGE

DEFLECTOR DISCHARG
E

CATCHING

COSIRE – cu puntea cu tehnologie Vortex cu flux 
optimizat.

MULCIRE – iarba mărunțită protejează și fertilizează 
natural gazonul.

EVACUARE LATERALĂ – evacuare laterală în șiruri 
pentru gazon foarte lung.

EVACUARE CU DEFLECTOR – evacuare prin spate fără 
sac de colectare a ierbii ce face posibilă cosirea acolo 
unde celelalte cositoare nu reușesc (gazon foarte 
umed sau înalt).

COLECTARE – gazon cosit cu precizie fără necesitatea 
greblării suplimentare sau a altor lucrări.

POZIȚIE DEPOZITARE  ||   POZIȚIE CURĂȚARE

În poziție verticală, este foarte ușor să curățați cositoarea manual, lucru     
simplificat și mai mult cu ajutorul uneltei de curățare din dotare.

RACORD PENTRU FURTUN PENTRU CURĂȚARE UȘOARĂ

Punct de pivotare

 Fie că este vorba de grădină, casă, garaj sau subsol: cositoarea Einhell 5 în  
1 poate fi pliată pentru a economisi spațiu și poate fi sprijinită vertical pe 
perete.

·COSIRE
·ACOPERIRE

·EVACUARE LATERALĂ
·EVACUARE DEFLECTOR

·COLECTARE

5în1

TEHNOLOGIE EINHELL VORTEX

EFICIENT ENERGETIC, PUTERNIC ȘI CURAT
Puntea metalică a cositoarei a fost proiectată special pentru optimizarea 
fluxului. Grație structurii sale inteligente și designului special, lama rotativă 
creează un efect de aspirație puternic, astfel iarba fiind ridicată înainte de 
a fi tăiată. După aceasta, iarba este tăiată cu putere mare și este evacuată 
prin fluxul de aer optimizat. Rezultatele sunt tăierea perfectă a gazonului și 
o colectare foarte bună a ierbii.

STARTER ELECTRIC POWER X-CHANGE
Motor cu benzină cu pornire ușoară grație funcției cu 
starter electric cu asistență de la sistemul de baterii Power 
X-Change - prin simpla apăsare a unui buton:
 Nu există probleme inerente pornirii cu sistem cu tragere
 Bateria reîncărcabilă poate fi folosită de asemenea pentru 

alte produse Power X-Change 

 TEHNOLOGIE DOUBLE TWIN-PACK
Dispozitivele double twin-pack au sloturi pentru două baterii reîn-
cărcabile suplimentare. De exemplu, dacă cositoarea GE-CM 36/47 
HW Li (a se vedea mai sus) este echipată cu baterii reîncărcabile 
2x2 4.0 Ah Power X-Change, puteți cosi dublul suprafeței fără 
reîncărcare: Twin-pack 2x 18 V = 500 m² | Double twin-pack 2x 18 
V + 2x 18 V = 500 m² + 500 m² = 1000 m². 
Când puterea primelor două baterii se termină, elementul de 
control comută automat pe cele două baterii suplimentare. 
Obțineți dublul timpului de operare fără întreruperi inutile sau fără 
problema schimbării bateriilor.

DESIGN OPTIMIZAT AL PUNȚII PENTRU UN REZULTAT 
OPTIM AL COSIRII

·COSIRE
·ACOPERIRE

·EVACUARE LATERALĂ
·EVACUARE DEFLECTOR

·COLECTARE

5în1
ACȚIONARE

ROATĂ SPATE PORNIRE
ELECTRICĂ PXC 53 cm 1800 m2 80 l

PORNIRE
ELECTRICĂ PXC

Unealtă de curățare Einhell

Nivel indicator umplere

Sac de colectare mare cu 
2 mânere pentru golire 
ușoară

Reglaj al înălțimii de            
tăiere central, 6 
niveluri

Apărătoare frontală 
cu pieptene de iarbă 
și mâner inclus

Punte Einhell cu tehnologie 
VORTEX cu racord de furtun

Mâner Einhell cu ergonomie 
perfectă, confort pentru ope-
rator, depozitare și curățare 
ușoară

Roți înalte, stabile, cu
rulmenți

Evacuare prin spate cu 
deflector 

Cablu de siguranță Einhell

Evacuare 
laterală

DOUBLE 
TWINPACK 
TECHNOLOGY

+

Pe lângă poziția de curățare în care cositoarele Einhell Expert pot fi curățate 
manual cu o unealtă de curățare pentru a îndepărta reziduurile de tăiere, 
această gamă de produse include un racord pentru furtunuri de grădinărit 
obișnuite pe puntea Einhell de cosire cu tehnologie Vortex. Cositoarea este 
pornită pentru o scurtă perioadă de timp iar lama rotativă pulverizează din-
amic apă în interiorul carcasei. Acest lucru îndepărtează reziduurile de iarbă 
din interior rapid și ușor.


