COASĂ ELECRICĂ FĂRĂ FIR
PENTRU TUFIȘURI

COASĂ ELECTRICĂ FĂRĂ FIR
GE-CT 36/30 Li E

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

-CHANGE

AGILLO & 		
GE-CT 36/30 Li E
ÎNGRIJIRE UȘOARĂ ȘI
IMPECABILĂ A
GAZONULUI
Acumulator Li-Ion

2x 18 V / –**

Acumulator Li-Ion

2x 18 V / –**

Lățime de tăiere (lamă)

25.5 cm

Lățime de tăiere

30 cm

Date

Lățime de tăiere (fir)

30 cm

Diametru fir

2 mm

tehnice

Diametru fir

2.0 mm

Lungime fir

8m

Lungime fir

8m

Greutate produs

3.1 kg (fără baterii)

Greutate produs

6.5 kg (fără baterii)

LE
ARTICO

34.113.20

Article No.

** Livrată fără acumulator și încărcător (disponibile separat)

…PENTRU ATELIER ȘI GRĂDINĂ.

Dotare optimă – livrată cu următoarele accesorii:

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.

Un mosor cu fir și sistem
de eliberare automată

Ați terminat treaba în grădină? Scoateți acumulatorul și introduceți-l în
șlefuitorul rotativ. Apoi, vă puteți ocupa de proiectele din atelierul dvs.

Lamă cu 3 dinți

Ham susținere confortabil și
calitativ

Disponibile separat:
Lamă de rezervă

34.050.82

Mosor cu fir

34.050.96
* Pentru aparatele de 36 V sunt necesari 2 acumulatori de 18 V
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** Livrare fără acumulator și încărcător (disponibile separat)

Dotare optimă – livrată cu următoarele accesorii:

Un mosor cu fir și sistem de eliberare automată

Curea pentru umăr de calitate foarte bună

POWER

-CHANGE

Agillo și GE-CT 36/30 Li E sunt unelte puternice create pentru uz universal. Agillo ca și
coasă de tufișuri dar și ca trimmer de iarbă.
Ambele sunt ajutoare de înaltă performanță
și prietenoase cu mediul oriunde în grădina
de acasă. Ca membre ale familiei Power
X-Change, aparatele oferă toate avantajele
unui sistem inteligent de acumulatori.

einhell.ro
>>>

Disponibile separat:
Mosor cu fir

34.050.96

NOUL AGILLO.
PENTRU UZ UNIVERSAL.

NGE

-CHA

2

Coasă de tufișuri dacă folosiți lama

Softgrip pentru
operare ergonomică

ER

1

Softgrip
pentru operare
ergonomică

FINISAJ IMPECABIL PENTRU
GAZON – NOUL TRIMMER ELECTRIC
FĂRĂ FIR GE-CT 36/30 LI E

POW

2 APLICAȚII – 1 UNEALTĂ

UNEALTA DVS. PUTERNICĂ
PENTRU GRĂDINA DE ACASĂ.
NOUL AGILLO.

ACCESORII COMPATIBILE –
POWER X-CHANGE
POWER

ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOARE
Art. Nr.

POWER BRUSH CUTTER
& LAWNTRIMMER
IN ONE DEVICE

Trimmer de gazon dacă folosiți mosorul cu fir
Controlul electronic
al vitezei

Agillo combină două avantaje într-unul singur: primul, are puterea unei coase de tufișuri pentru curățarea zonelor cu creștere necontrolată a gazonului
sau cu arbuști.
Al doilea, oferă precizia unui trimmer de gazon și, de aceea, ajută la tunderea atentă și îngrijită a ierbii de pe marginea peluzei și chiar și pe peluze mai
mari. O adevărată unealtă universală.

Suport pentru
perete

Folosiți sistemul de blocaj cu arc pentru a schimba rapid și ușor
setul de cuțite.
Împingeți (blocați)
Sistemul de blocare cu arc permite
schimbarea rapidă și ușoară a setului de cuțite – în funcție de zona
de utilizare.

-CHANGE

Suport
pentru
perete

Mâner universal
reglabil

Control
electronic al
vitezei
Mâner tip coarne de bicicletă, universal reglabil

Motor frontal
- transmisie
perfectă a
puterii și
echilibrarea
greutății

Motor frontal
- transmisie
perfectă a
puterii și
echilibrarea
greutății

Tijă divizată pentru
transport ușor și
economie de spațiu
Tijă divizată pentru transport ușor și economie de
spațiu

Acumulator Power X-Change 18 V 2.0 Ah

45.113.95

Acumulator Power X-Change 18 V 4.0 Ah

45.113.96

Acumulator Power X-Change Plus 18 V 2.6 Ah

45.114.36

Acumulator Power X-Change Plus 18 V 5.2 Ah

45.114.37

Încărcător Power X-Charger – încărcător rapid sistem

45.120.11

Încărcător Power X-Twincharger 3 A

45.120.69

Încărcător Power X-Boostcharger 6 A

45.120.64

Kit starter (acumulator 2.0 Ah + încărcător rapid)

45.120.40

Kit starter (acumulator 3.0 Ah + încărcător rapid)

45.120.41

Kit starter (acumulator 4.0 Ah + încărcător rapid)

45.120.42

Info
PUTEREA POTRIVITĂ
Pentru a garanta cea mai bună performanță, noi recomandăm utilizarea
acumulatorilor cu capacitate de 2.6 Ah și mai mare pentru aceste produse.

Motor Einhell fără
perii
Utilizați cu mosor
cu fir

Utilizați cu
lamă
LUCRU MAI EFICIENT CU MOTOR FĂRĂ PERII

25 %

mai multă putere*

50 %

Sistem de blocare cu
arc pentru schimbarea
simplă a dispozitivului
de tăiere

mai mare durată de viață*

*Valori aproximative comparate cu
motoarele convenționale cu perii

Apărătoare
de flori

36 V

mai mult timp de funcționare*

100 %

Mosor cu un fir și
sistem de eliberare
automată

25.5 cm

30 cm

POWER
2 x 18 V

SPLIT SHAFT
EASY TRANSPORT

30 cm

