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Einhell | Power X-Change

//A NOVA GERAÇÃO
DE BATERIAS
DA EINHELL.
POWER X-CHANGE – UMA BATERIA PARA TODOS OS APARELHOS.
Com a nova tecnologia de iões de lítio, os problemas com cabos demasiado curtos, o espaço desperdiçado com inúmeras
baterias e carregadores e o andar à procura dos aparelhos que combinam entre si, pertencem ao passado. Qualquer bateria
de uma série serve em qualquer aparelho da série – e naturalmente que também nos carregadores.
Pode optar por adquirir os aparelhos em conjunto com uma ou duas baterias ou sem bateria e carregador. Se já tiver em casa a
bateria Power X-Change e o carregador, pode adquirir os aparelhos sem bateria, poupando assim dinheiro
e protegendo o ambiente.

www.einhell.pt
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POWER X-CHANGE
A NOVA GERAÇÃO DE BATERIAS.

"Comprar uma vez, poupar sempre". Sem custos de
bateria e carregador a partir do segundo aparelho
Power X-Change.

+ BATERIA COM VIDA ÚTIL MAIS LONGA
A tecnologia soﬁsticada e a utilização regular
da bateria prolongam decisivamente a sua vida útil.

+ MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA
Liberdade sem ﬁo, sem risco de tropeçar ou de um
corte do cabo.
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+ CUSTOS DE AQUISIÇÃO BAIXOS

EFFICIEN

Power X-Change é o novo sistema de baterias da Einhell. É sinónimo de multifuncionalidade, possibilidade de combinação e economia. Em que consiste? Trata-se de baterias
de 18 V com diferentes capacidades, que podem acionar mais de 40 ferramentas diferentes. A particularidade é não só a moderna tecnologia de baterias, que torna estes
conjuntos especialmente potentes, mas também o facto de todas as ferramentas e
utensílios de jardinagem poderem ser adquiridos como aparelhos individuais, portanto
sem bateria e carregador. Por isso, não precisa de uma bateria própria com um carregador para cada ferramenta ou utensílio de jardinagem. Logo que tenha uma bateria
– adquirida em conjunto com um aparelho ou em separado – começa logo a poupar a
compra de uma bateria + carregador. Os artigos que comprar posteriormente poderão
ser adquiridos sem bateria e carregador. Assim poupa dinheiro e protege o ambiente.

CH

NO

LOGY

+ UM SISTEMA DE BATERIA PARA TUDO
UMA bateria* para TODOS os aparelhos Power X-Change para
oﬁcina e jardim.

+ MAIS ESPAÇO NA OFICINA E NA CAVE
1 bateria* + 1 carregador para todos os aparelhos e aplicações.
Poupa espaço e cria arrumação.

+ POSITIVO PARA O AMBIENTE
Menos baterias e carregadores signiﬁca: menos necessidade de
matéria-prima e de energia.

* para os aparelhos de 36 V são necessárias 2 baterias de 18 V

POWER

-CHANGE

Einhell | Power X-Change

... NA OFICINA E NO JARDIM.
Com o sistema de bateria da Heinhell Power
X-Change, cada aparelho utiliza a mesma bateria.
Quer seja uma ferramenta ou um utensílio de
jardim – UMA bateria* é suﬁciente.
Terminou o trabalho no jardim? Retire a bateria
do corta-relvas e coloque-a na rebarbadora. Agora
vamos tratar dos trabalhos de oﬁcina.

* para os aparelhos de 36 V são necessárias 2 baterias de 18 V

www.einhell.pt
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POWER X-CHANGE
ECONOMIZAR COM O SISTEMA.
1 | INICIADOS

2 | AGORA VOCÊ É
MEMBRO DA FAMÍLIA PXC

Escolha o conjunto aparelho + bateria +
carregador adequado para si ou
combine um aparelho com uma bateria
qualquer.

1 bateria + 1 carregador são suﬁcientes para tudo
Sistema de 18 V: os aparelhos que comprar
posteriormente poderá adquiri-los sem bateria e
sem carregador.

3 | POUPAR
Economia na compra de
cada aparelho.

O conjunto

=

ou

individualmente
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PORQUE É QUE DUAS BATERIAS DE 18 V É MELHOR DO
QUE UMA BATERIA DE 36 V?
MELHOR ERGONOMIA

100 %

POWER X-CHANGE com tecnologia TWIN PACK©

POWER X-CHANGE
TECNOLOGIATWIN-PACK©.

POWER X-CHANGE

POWER

1 x 18 V

2 x 18 V

Mais potência

Duas baterias individuais podem ser instaladas num aparelho de uma forma mais simples e equilibrada. Isso permite aparelhos mais equilibrados e trabalhar sem fadiga.

FLEXIBILIDADE MÁXIMA
Duas baterias compactas e leves, que também podem ser utilizadas individualmente,
por exemplo, em aparelhos Power X-Change conduzidos manualmente, permitindo
trabalhar confortavelmente.

UM SISTEMA PARA TUDO
Para maior potência, não é necessário mais nenhum sistema de bateria de 36 V, por
exemplo. São usadas DUAS baterias NUM aparelho. Põe uma ordem no caos das baterias, poupa dinheiro e ajuda a proteger o ambiente.

2x 18 V = 36 V
Potência máxima com
TecnologiaTwin-Pack©

www.einhell.pt
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POWER X-CHANGE
PARA MAIOR SUSTENTABILIDADE.
Cada um de nós é responsável pelo ambiente no qual vivemos.
Nós queremos utilizar a energia de forma sustentável, através
do conhecimento e da tecnologia. ECO-Power é sinónimo de
tecnologia eﬁciente. Nós utilizamos todas as possibilidades
para melhorar signiﬁcativamente a relação entre o consumo de
energia e a potência obtida.

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS SUSTENTÁVEL!

E
T T
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EFFICIEN

A tecnologia ECO-Power da Einhell caracteriza muitas das nossas ferramentas e
utensílios de jardinagem. Ela reduz consideravelmente o consumo de energia e
as emissões dos produtos. Know-how
técnico e consciência da responsabilidade
pelo nosso ambiente estão na base dos
produtos ecológicos e sustentáveis.

CH

NO

LOGY
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MENOS BATERIAS E
CARREGADORES
Menos matérias-primas e
energia, menor
impacto ambiental.

UTILIZAÇÃO DA ENERGIAEFICIENTE
Comando da bateria inteligente e tecnologia
Li-Ion reduzem o consumo de energia.

APENAS 1 SISTEMA PARA TODOS OS
APARELHOS
1 bateria para todos os aparelhos.
1 bateria para o jardim e para a oﬁcina.
1 sistema de 18 V para todas as aplicações
– combinável para 36 V*.

* para os aparelhos de 36 V são necessárias 2 baterias de 18 V

MAIOR VIDA ÚTIL
Menos compras posteriores necessárias e como tal preservação dos
recursos.

MAIS ECOLÓGICO
DO QUE A GASOLINA
Zero emissões durante a utilização.

MOTORES SEM ESCOVAS
Muitos dos aparelhos Power X-Change
estão equipados com motores sem
escovas. Estes garantem tempos de funcionamento longos, uma vida útil longa
e não necessitam de manutenção. É
uma questão de consciência ambiental.

www.einhell.pt

11

Einhell | Power X-Change

POWER X-CHANGE
TECNOLOGIA DE IÕES DE LÍTIO
SOFISTICADA.
A tecnologia de iões de lítio é o padrão na tecnologia de baterias.
Vantagens decisivas, como autodescarga diminuta, ausência de efeito
de memória, peso e dimensões reduzidos, potência constante, e muito
mais, distinguem esta tecnologia em relação a outros sistemas, como
sejam as baterias NiCd.

SEM EFEITO DE MEMÓRIA
A bateria pode ser carregada em qualquer altura,
mesmo que esteja apenas parcialmente descarregada. Não existe uma perda da capacidade ao
longo da vida útil da bateria.

SEM AUTODESCARGA – SEMPRE PRONTAS PARA USAR
A bateria conserva praticamente toda a sua
potência mesmo após meses de armazenagem.

Info
OABS DA EINHELL
ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM.
Deﬁne padrões em termos de segurança e durabilidade. Toda a
bateria, bem como cada uma das células da bateria, são permanentemente monitorizadas quanto a temperatura, corrente e tensão – a
segurança não podia ser maior. O carregamento otimizado protege
as baterias Power X-Change e prolonga a sua vida útil.

COMPACTO E LEVE –
MANUSEAMENTO PERFEITO
Para uma mesma potência, as baterias de iões
de lítio são muito mais leves do que as baterias
NiCd comparáveis.

TECNOLOGIA DE CARREGAMENTO SOFISTICADA
Tempos de carregamento curtos, ótimo
rendimento, vida útil máxima.
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POTÊNCIA ELEVADA CONSTANTE
As baterias de iões de lítio fornecem no ﬁm do
seu tempo de funcionamento
praticamente a mesma potência de quando
acabam de ser carregadas.

3x MAIS TEMPO DE
FUNCIONAMENTO
As baterias de iões de lítio dispõem de um
tempo de funcionamento até 3 vezes superior
ao das baterias NiCd convencionais.

O ABS DA EINHELL
MONITORED BY

ABS

ACTIVE BATTERY
MANAGEMENT SYSTEM

Para a maior segurança, longa
vida útil da bateria, máximo de potência e tempos de carregamento curtos.

www.einhell.pt
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Einhell | Motores sem escovas

BRUSHLESS ENERGY
TRABALHO MAIS EFICIENTE
AS VANTAGENS DOS MOTORES SEM ESCOVAS
+ MAIOR POTÊNCIA
Perda de fricção diminuta – binário substancialmente maior, rendimento nitidamente

MOTORES
SEM ESCOVAS

superior.

+ TEMPOS DE FUNCIONAMENTO MAIS LONGOS
Nenhuma energia desperdiçada no acionamento com escovas – eﬁciência energética ótima.
Tempos de funcionamento mais prolongados signiﬁca também: menos carregamentos.
Isso poupa energia – e poupar energia é proteger o ambiente!

Nos motores sem escovas, a eletricidade comandada eletronicamente é transmitida diretamente.
Não existe fricção nem perdas de energia. Daqui
resulta um aumento da potência decisivo, um
tempo de funcionamento mais prolongado e um
grande prolongamento da vida útil do motor.

+ MAIOR VIDA ÚTIL
Menos fricção, menor temperatura de serviço, menor desgaste.
Um aparelho com um motor sem escovas dura muito mais. Durante este tempo, você teria
de eliminar muitos aparelhos de substituição e comprar aparelhos novos.
Assim poupa recursos – o que é bom para a bolsa e para o ambiente.

+ CONSTRUÇÃO MAIS COMPACTA E ERGONÓMICA
Motores compactos – caixa do aparelho compacta. Os aparelhos estreitos são mais confortáveis de segurar e são ótimos para utilizar em espaços exíguos.

+ NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO
Nunca mais ter de substituir escovas de carvão. Os motores convencionais precisam constantemente de escovas de carvão novas. Tal não é necessário para os aparelhos Brushless.
Isso permite poupar tempo, dinheiro e recursos!
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MOTORES COM
ESCOVAS DE CARVÃO
Nos motores com escovas, a energia elétrica é
transmitida da fonte de energia elétrica para o
motor através de escovas de carvão. Este processo mecânico produz fricção. A caloriﬁcação daí
resultante e a perda de energia a ela associada
reduzem a eﬁciência e a vida útil do motor.

Einhell | Motores sem escovas

25 %

Mais potência*

50 %

Mais tempo de
funcionamento*

100 %

+ ROTAÇÕES MAIS ELEVADAS

+ MAIOR BINÁRIO

+ MENOR CALORIFICAÇÃO

+ SEM DESGASTE DE ESCOVAS DE
CARVÃO

+ MAIOR EFICIÊNCIA

Mais vida útil*
+ MAIOR VIDA ÚTIL DO MOTOR

* Dados aproximados Comparado com
motores convencionais com escovas de
carvão

+ CONSTRUÇÃO COMPACTA

www.einhell.pt
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Einhell | Corta-relvas sem ﬁo

CORTA-RELVAS SEM FIO
GE-CM 33 Li

Liberdade
sem ﬁo em
todo o jardim
Agradavelmente silencioso
+ sem gases de escape
nocivos

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

2x 18 V / 2,0 Ah

Tempo de carregamento

150 min

Superfície relvada recomendada

200 m2

Largura de corte

330 mm

Ajuste da altura de corte

5 níveis / 25 - 65 mm

Volume do cesto de recolha

30 l

Diâmetro das rodas à frente / atrás

150 mm / 180 mm

Material da carcaça

Plástico

SEM baterias / carregadores

34.131.42

INCL. 2 baterias / 2 carregadores

34.131.40

1,5 Ah | aprox. 150 m2
2,0 Ah | aprox. 200 m2
3,0 Ah | aprox. 300 m2
4,0 Ah | aprox. 400 m2
5,2 Ah | aprox. 500 m2

16

Cesto de recolha com
Indicador do nível de
enchimento
Regulável em altura e
articulado Barra de guia
O acondicionamento
requer pouco espaço

OM
ponível C
Artigo dis
M
SE
u
o
s
ia
duas bater
s!
ia
er
at
b

Einhell | Corta-relvas sem ﬁo

CORTA-RELVAS SEM FIO
GE-CM 36 Li / GE-CM 36 Li M

Liberdade
sem ﬁo em
todo o jardim
Agradavelmente silencioso + sem gases de
escape nocivos

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

2x 18 V / 3,0 Ah

Tempo de carregamento

60 min

Superfície relvada recomendada

350 m2

Largura de corte

360 mm

Ajuste da altura de corte

6 níveis / 25 - 75 mm

Volume do cesto de recolha

40 l

Caixa de recolha da
relva com indicador
do nível de enchimento
Barra de guia regulável em altura

enas
ponível ap
Artigo dis
ias!
er
at
b
as
COM du

O acondicionamento
requer pouco espaço

Diâmetro das rodas à frente / atrás

145 mm / 220 mm

Material da carcaça

Plástico

INCL. 2 baterias / 2 carregadores

34.130.60

INCL. 2 baterias / 2 carregadores
+ função mulching

34.130.63

Rodas de grandes
dimensões que não
daniﬁcam a relva

1,5 Ah | aprox. 175 m2
2,0 Ah | aprox. 240 m2
3,0 Ah | aprox. 350 m2
4,0 Ah | aprox. 480 m2
5,2 Ah | aprox. 600 m2

www.einhell.pt
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CORTA-RELVAS SEM FIO
GE-CM 43 Li M

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

2x 18 V / 4,0 Ah

Tempo de carregamento

90 min

Superfície relvada recomendada

600 m2

Largura de corte

430 mm

Ajuste da altura de corte

6 níveis / 25 - 75 mm

Volume do cesto de recolha

63 l

Diâmetro das rodas à frente / atrás

160 mm / 250 mm

Material da carcaça

Plástico

INCL. 2 baterias / 2 carregadores
+ função mulching

34.131.30

1,5 Ah | aprox. 225 m2
2,0 Ah | aprox. 300 m2
3,0 Ah | aprox. 450 m2
4,0 Ah | aprox. 600 m2
5,2 Ah | aprox. 750 m2

18

Liberdade
sem ﬁo em
todo o jardim
Agradavelmente silencioso + sem gases de
escape nocivos
Caixa de recolha da relva
com indicador do nível de
enchimento
Brushless Energy – motor
sem escovas
Barra de guia regulável
em altura
Rodas de grandes
dimensões que não
daniﬁcam a relva
O acondicionamento
requer pouco espaço
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Einhell | Escariﬁcador sem ﬁo

ESCARIFICADOR SEM FIO
GE-SC 35/1 Li - Solo

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

2x 18 V / -

Superfície relvada recomendada

400 m2

Largura de trabalho

350 mm

Regulação da profundidade de trabalho

3 níveis / 9 mm

Número de lâminas

16

Diâmetro das rodas à frente / atrás

175 mm / 152 mm

Material da carcaça

Plástico

SEM baterias / carregadores

34.206.50

Liberdade
sem ﬁo em
todo o jardim
Agradavelmente silencioso + sem gases de
escape nocivos
Rolo de lâminas apoiado
sobre rolamento de esferas
com 16 lâminas de aço
inoxidável
Brushless Energy –
motor sem escovas
Barra de guia regulável
em altura
O acondicionamento
requer pouco espaço

as

en
ponível ap
Artigo dis
ias!
er
at
b
M
SE

1,5 Ah | aprox. 115 m2
2,0 Ah | aprox. 150 m2
3,0 Ah | aprox. 225 m2
4,0 Ah | aprox. 300 m2
5,2 Ah | aprox. 400 m2

www.einhell.pt
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Einhell | Enxada elétrica sem ﬁo

ENXADA ELÉTRICA SEM FIO
GE-CR 30 Li - Solo

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

2x 18 V / -

Largura de trabalho

300 mm

Profundidade de trabalho

200 mm

Número de fresas

4

Diâmetro das fresas

200 mm

Material da carcaça

Plástico

SEM baterias / carregadores

34.312.00

Pega ergonómica
com Softgrip
Liberdade sem ﬁo
em todo o jardim
Agradavelmente silencioso + sem gases de escape
nocivos
Interruptor de segurança de 2 pontos
Rodas de transporte
reguláveis em altura

1,5 Ah | aprox. 15 min
2,0 Ah | aprox. 20 min
3,0 Ah | aprox. 25 min
4,0 Ah | aprox. 35 min
5,2 Ah | aprox. 50 min

20

Barra de guia
articulada
Fresas resistentes

as
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Einhell | Roçador de relva sem ﬁo

ROÇADOR DE RELVA SEM FIO
GE-CT 18 Li - Solo

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / -

Largura de corte

240 mm

Lâminas de plástico

20

Material da carcaça

Plástico

SEM bateria / carregador

34.111.72

as

en
ponível ap
Artigo dis
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Compartimento de
arrumação prático para
lâmina sobressalente
no punho adicional
Agradavelmente silencioso +
sem gases de escape nocivos
Cabeça do motor inclinável
em 5 posições e ajustável
a 90° para o corte em
arestas
Resguardo para proteger
plantas sensíveis
Leve e manuseamento ergonómico

1,5 Ah | aprox. 40 min
2,0 Ah | aprox. 55 min
3,0 Ah | aprox. 80 min

Liberdade sem ﬁo
em todo o jardim
Punho de ajuste
contínuo

4,0 Ah | aprox. 125 min
5,2 Ah | aprox. 160 min

www.einhell.pt
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Einhell | Escova de limpar juntas elétrica sem ﬁo

ESCOVA DE LIMPAR JUNTAS ELÉTRICA SEM FIO
GE-CC 18 Li

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 2,0 Ah

Tempo de carregamento

40 min

Tempo de funcionamento

45 min

Diâmetro da escova

100 mm

Escova de aço

1

Escova de nylon

1

SEM bateria / carregador

34.240.50

INCL. 1 bateria / 1 carregador

34.240.51

Liberdade sem ﬁo
em todo o jardim
Punho de ajuste
contínuo
Barra de guia com
ajuste telescópico contínuo para uma altura
de trabalho otimizada
Roda-guia para um
manuseamento fácil

1,5 Ah | aprox. 30 min
2,0 Ah | aprox. 45 min
3,0 Ah | aprox. 60 min
4,0 Ah | aprox. 90 min
5,2 Ah | aprox. 120 min

22

Agradavelmente
silencioso + sem
gases de escape
nocivos
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Einhell | Corta-sebes sem ﬁo

CORTA-SEBES SEM FIO
GE-CH 1846 Li

Dados
técnicos

N.º de artigo

M

O
ponível C
Artigo dis
ateria!
b
M
SE
u
o

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 2,0 Ah

Tempo de carregamento

40 min

Tempo de funcionamento

80 min

Comprimento da lâmina

520 mm

Comprimento de corte

460 mm

Distância entre dentes

15 mm

SEM bateria / carregador

34.106.42

INCL. 1 bateria / 1 carregador

34.106.83

Cobertura da lâmina em
alumínio
Suporte estável para
armazenagem e
transporte
Peso reduzido
para trabalhar confortavelmente
Engrenagem em metal para
uma vida útil longa
Lâmina cortada a laser e
aﬁada a diamante

1,5 Ah | aprox. 60 min
2,0 Ah | aprox. 80 min
3,0 Ah | aprox. 120 min
4,0 Ah | aprox. 160 min
5,2 Ah | aprox. 230 min

www.einhell.pt
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Einhell | Corta-sebes sem ﬁo

CORTA-SEBES SEM FIO
GE-CH 1855/1 Li

Dados
técnicos

N.º de artigo

Cobertura da lâmina em
alumínio

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 2,0 Ah

Tempo de carregamento

40 min

Tempo de funcionamento

80 min

Comprimento da lâmina

620 mm

Comprimento de corte

550 mm

Distância entre dentes

18 mm

SEM bateria / carregador

34.105.02

INCL. 1 bateria / 1 carregador

34.105.03

Punho rotativo atrás e punho ajustável à frente para
um trabalho ergonómico
Suporte estável para armazenagem e transporte
Peso reduzido para
trabalhar confortavelmente
Lâmina cortada a laser e
aﬁada a diamante
Engrenagem em metal para
uma vida útil longa
Coletor

1,5 Ah | aprox. 60 min
2,0 Ah | aprox. 80 min
3,0 Ah | aprox. 120 min
4,0 Ah | aprox. 160 min
5,2 Ah | aprox. 230 min
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Einhell | Multiferramentas sem ﬁo

EQUIPADO COM

MULTIFERRAMENTAS SEM FIO
GE-HC 18 Li T
Tensão da bateria / capacidade

Dados
técnicos

N.º de artigo

18 V / 3,0 Ah

Tempo de carregamento

60 min

Tempo de funcionamento

40 min

Comprimento da lâmina da serra de corrente

200 mm

Velocidade de corte da serra de corrente

3,76 m/s

Distância entre dentes do corta-sebes

16 mm

Comprimento de corte do corta-sebes

400 mm

SEM bateria / carregador

34.108.00

INCL. 1 bateria / 1 carregador

34.108.05

CORRENTE E BARRA

Aparelho 2-em-1: Podadora-desramadora de haste sem ﬁo
e corta-sebes altas sem ﬁo
Varão telescópico de alumínio de retenção contínua
Adaptador rotativo
em 90° para corte na
horizontal
(podadora-desramadora
de haste)

M

O
ponível C
Artigo dis
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o

O ALLROUNDER 2-em-1.
Conservação fácil de árvores e sebes, graças ao 2-em-1 com corta-sebes
e serra motorizada e aos componentes de alta qualidade com uma
potente bateria Power X-Change.
O aparelho pode também ser adquirido apenas com um adaptador:
como podadora-desramadora de haste ou como tesoura para sebes
altas – ver na página dupla seguinte. Ali encontra também as especiﬁcações de desempenho correspondentes.

Cabeça do motor inclinável
em 7 posições
Punho principal de
quadrupla inclinação
Punho adicional
regulável com fechos
rápidos

www.einhell.pt
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Einhell | Podadora-desramadora de haste sem ﬁo

PODADORA-DESRAMADORA DE HASTE SEM FIO
GE-LC 18 Li T

Dados
técnicos

N.º de artigo
Acessórios

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 3,0 Ah

Tempo de carregamento

60 min

Tempo de funcionamento

60 min

Comprimento da lâmina

200 mm

Comprimento de corte

170 mm

Velocidade de corte

3,76 m/s

SEM bateria / carregador

34.108.10

INCL. 1 bateria / 1 carregador

34.108.15

Adaptador de corta-sebes

34.108.18

1,5 Ah | aprox. 30 min

EQUIPADO COM

CORRENTE E BARRA

Ajuste da tensão e troca da
corrente sem chave
Lâmina e corrente Oregon
de qualidade
Adaptador rotativo
em 90° para corte na
horizontal

ponível
Artigo dis
ateria!
ou SEM b

Cabeça do motor inclinável
em 7 posições

2,0 Ah | aprox. 40 min
3,0 Ah | aprox. 60 min
4,0 Ah | aprox. 75 min
5,2 Ah | aprox. 100 min

26

Punho principal de
quadrupla inclinação
Punho adicional
regulável com fechos
rápidos

COM

Einhell | Corta-sebes altas sem ﬁos

CORTA-SEBES ALTAS SEM FIOS
GE-HH 18 Li T

Dados
técnicos

N.º de artigo
Acessórios

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 3,0 Ah

Tempo de carregamento

60 min

Tempo de funcionamento

40 min

Comprimento da lâmina

450 mm

Comprimento de corte

400 mm

Distância entre dentes

16 mm

SEM bateria / carregador

34.108.20

INCL. 1 bateria / 1 carregador

34.108.25

Adaptador de serra de corrente

34.108.35

1,5 Ah | aprox. 20 min

Lâmina cortada a laser e aﬁada
a diamante
Varão telescópico de alumínio de retenção contínua

OM
ponível C
Artigo dis
!
ia
er
at
b
ou SEM

Cabeça do motor inclinável
em 7 posições

2,0 Ah | aprox. 30 min
3,0 Ah | aprox. 40 min
4,0 Ah | aprox. 60 min

Punho principal de
quadrupla inclinação
Punho adicional
regulável com fechos
rápidos

5,2 Ah | aprox. 75 min

www.einhell.pt
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Einhell | Serra de corrente serra de corrente sem ﬁo

SERRA DE CORRENTE SEM FIO
GE-LC 18 Li
Ajuste da tensão e troca da
corrente sem chave

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 3,0 Ah

Tempo de carregamento

60 min

Tempo de funcionamento

100 cortes/
madeira de 70 x 70 mm

Comprimento da lâmina

250 mm

Comprimento de corte

230 mm

Velocidade de corte

4,3 m/s

Capacidade do depósito de óleo

200 ml

SEM bateria / carregador

45.017.61

INCL. 1 bateria / 1 carregador

45.017.60

Trabalho ergonómico e
retenção segura
Proteção contra rechaço e travão
da corrente instantâneo

M

O
ponível C
Artigo dis
ateria!
ou SEM b

Protetor de garras metálico

EQUIPADO COM

1,5 Ah | aprox. 50 cortes
2,0 Ah | aprox. 70 cortes
3,0 Ah | aprox. 100 cortes
4,0 Ah | aprox. 130 cortes
5,2 Ah | aprox. 180 cortes

28

Madeira de 70 x 70 mm

CORRENTE E BARRA

Einhell | Aparelho para aparelho para aﬁar correntes sem ﬁo

APARELHO PARA AFIAR CORRENTES SEM FIO
GE-CS 18 Li - Solo

Luz LED
Limitador de profundidade
Escala para um ajuste do ângulo para esmerilar preciso

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / -

Design compacto

Diâmetro do disco de rebarbar (interior)

23 mm

Diâmetro do disco de rebarbar (exterior)

108 mm

Dispositivo de ﬁxação
rotativo

Espessura do disco de rebarbar

3,2 mm

SEM bateria / carregador

44.999.40

as
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ponível ap
Artigo dis
ia!
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SE

1,5 Ah | aprox. 180 min
2,0 Ah | aprox. 240 min
3,0 Ah | aprox. 390 min
4,0 Ah | aprox. 480 min
5,2 Ah | aprox. 660 min

www.einhell.pt
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Einhell | Soprador de folhas sem ﬁo

SOPRADOR DE FOLHAS SEM FIO
GE-CL 18 Li
OM

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 1,5 Ah

Tempo de carregamento

30 min

Tempo de funcionamento

10 min

Velocidade do ar de sopro

210 km/h

Rotações em vazio

12.000 r.p.m.

SEM bateria / carregador

34.335.02

INCL. 1 bateria / 1 carregador

34.335.00

1,5 Ah | aprox. 10 min
2,0 Ah | aprox. 14 min
3,0 Ah | aprox. 20 min
4,0 Ah | aprox. 26 min
5,2 Ah | aprox. 40 min

30

ponível C
Artigo dis
ateria!
ou SEM b

Liberdade sem ﬁo e peso
reduzido
Trabalho ergonómico e
retenção segura (Softgrip)
Fluxo de ar forte de
210 km/h

Einhell | Soprador de folhas sem ﬁo

SOPRADOR DE FOLHAS SEM FIO
GE-CL 18 Li E

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 2,0 Ah

Tempo de carregamento

40 min

Tempo de funcionamento

240 min

Velocidade do ar de sopro

210 km/h

Rotações em vazio

2000 - 12.000 r.p.m.

SEM bateria / carregador

34.335.32

INCL. 1 bateria / 1 carregador

34.335.33

OM
ponível C
Artigo dis
ia!
er
at
b
M
ou SE

Liberdade sem ﬁo e peso
reduzido
Trabalho ergonómico e
retenção segura (Softgrip)
Fluxo de ar forte de
210 km/h
Potência de sopro com
regulação das rotações

1,5 Ah | aprox. 180 min
2,0 Ah | aprox. 240 min
3,0 Ah | aprox. 390 min
4,0 Ah | aprox. 480 min
5,2 Ah | aprox. 660 min

www.einhell.pt
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Einhell | Soprador de folhas sem ﬁo

SOPRADOR DE FOLHAS SEM FIO
GE-LB 36 Li E - Solo
2x 18 V = 36 V Super-Power
Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

2x 18 V / -

Velocidade do ar de sopro

150 km/h

Rotações em vazio

21.000 r.p.m.

Alça de transporte
confortável

SEM bateria / carregador

34.336.10

Brushless Energy – motor sem escovas

Controlo das rotações

Softgrip para um
trabalho ergonómico
Botão Turbo
para potência de sopro máxima

1,5 Ah | aprox. 15 min
2,0 Ah | aprox. 20 min
3,0 Ah | aprox. 30 min
4,0 Ah | aprox. 40 min
5,2 Ah | aprox. 52 min

32
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Einhell | Aspirador de folhas sem ﬁo

ASPIRADOR DE FOLHAS SEM FIO
GE-CL 36 Li E - Solo

Dados
técnicos

N.º de artigo

2x 18 V = 36 V Super-Power
Controlo das rotações
eletrónico

Tensão da bateria / capacidade

2x 18 V / -

Velocidade do ar de sopro

210 km/h

Temperatura Potência de aspiração

720 m3/h

Rotações em vazio

8000 - 13.000 r.p.m.

Função de triturar

10:1

Punho adicional
regulável

SEM bateria / carregador

34.336.00

Adaptação da função de
aspiração/sopro sem chave

enas

ponível ap
Artigo dis
ia!
SEM bater

Saco de recolha com visor para
controlo do nível de enchimento
Brushless Energy – motor sem escovas

Alça de transporte confortável
Rodas grandes

1,5 Ah | aprox. 10 min
2,0 Ah | aprox. 13 min
3,0 Ah | aprox. 20 min
4,0 Ah | aprox. 25 min
5,2 Ah | aprox. 35 min
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Einhell | Aparador de relva e corta-sebes sem ﬁo

APARADOR DE RELVA E CORTA-SEBES SEM FIO
GE-CG 18 Li - Solo
Aparelho 2-em-1

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / -

Largura de corte da lâmina para relva

100 mm

Comprimento de corte da lâmina do corta-sebes

200 mm

Distância entre dentes da lâmina do corta-sebes

8 mm

SEM bateria / carregador

34.103.70

Lâmina cortada a laser
e aﬁada a diamante
Engrenagem em metal
Substituição da lâmina
sem chave
Softgrip para um
trabalho ergonómico

1,5 Ah | aprox. 180 min
2,0 Ah | aprox. 240 min
3,0 Ah | aprox. 360 min
4,0 Ah | aprox. 480 min
5,2 Ah | aprox. 650 min
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Einhell | Podadora elétrica sem ﬁo

PODADORA ELÉTRICA SEM FIO
GE-GS 18 Li - Solo
Tensão da bateria / capacidade
Dados
técnicos

N.º de artigo

18 V / -

Arco para ramos amovível
para um corte fácil de ramos
Substituição da lâmina de
serra fácil e sem chave

as
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Softgrip para um trabalho
agradável e uma retenção
perfeita

Comprimento da lâmina de serra

150 mm

Espessura de corte com arco para ramos

70 mm

Espessura de corte sem arco para ramos

90 mm

Engrenagem em metal de
alta qualidade

SEM bateria / carregador

34.082.20

Lâmina da serra de qualidade
"Made in Switzerland"

1,5 Ah | aprox. 70 cortes
2,0 Ah | aprox. 90 cortes
3,0 Ah | aprox. 140 cortes
4,0 Ah | aprox. 180 cortes
5,2 Ah | aprox. 240 cortes

Madeira redonda - ø 60 mm

www.einhell.pt
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Einhell | Berbequim-aparafusador sem ﬁo

BERBEQUIM-APARAFUSADOR SEM FIO
TE-CD 18 Li BRUSHLESS

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 2,0 Ah

Tempo de carregamento

40 min

Rotações em vazio

0 - 500 / 0 - 1800 r.p.m.

Binário (duro)

60 Nm

Escalões do binário

19+1

Bucha

13 mm

Peso

1,3 kg

SEM bateria / carregador

45.138.50

INCL. 2 baterias / 1 carregador

45.138.51

Quick Stop
Bloqueio do veio
automático
Punho macio com
forma ergonómica
Bucha de 13 mm de
alta qualidade
Brushless Energy motor sem escovas

1,5 Ah | aprox. 265 unidades

Engrenagem em
metal robusta

2,0 Ah | aprox. 350 unidades
Luz LED
3,0 Ah | aprox. 530 unidades
4,0 Ah | aprox. 700 unidades
5,2 Ah | aprox. 920 unidades

38

6 x 60 mm
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Einhell | Berbequim-aparafusador sem ﬁo

BERBEQUIM-APARAFUSADOR SEM FIO
TE-CD 18 Li E

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 2,0 Ah

Tempo de carregamento

40 min

Rotações em vazio

0 - 400 / 0 - 1400 r.p.m.

Binário (duro)

47 Nm

Escalões do binário

8+1

Bucha

13 mm

Peso

1,1 kg

SEM bateria / carregador

45.138.70

INCL. 1 bateria / 1 carregador

45.138.72

INCL. 2 baterias / 1 carregador

45.138.71

1,5 Ah | aprox. 230 unidades
2,0 Ah | aprox. 300 unidades

OM
ponível C
Artigo dis u SEM bateria!
o
uma, duas

Luz LED
Bucha de aperto
rápido de alta qualidade de 13 mm
Bloqueio do veio
automático
Punho macio com
forma ergonómica
Predeﬁnição do
binário eletrónica

Engrenagem em
metal robusta

3,0 Ah | aprox. 450 unidades
4,0 Ah | aprox. 600 unidades
5,2 Ah | aprox. 790 unidades

6 x 60 mm

www.einhell.pt
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Einhell | Berbequim-aparafusador sem ﬁo

BERBEQUIM-APARAFUSADOR SEM FIO
TE-CD 18 Li

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 1,5 Ah

Tempo de carregamento

30 min

Quick Stop

Rotações em vazio

0 - 320 / 0 - 1350 r.p.m.

Binário (duro)

48 Nm

Formato especialmente estreito
e prático

Escalões do binário

23+1

Bucha

10 mm

Peso

1,1 kg

SEM bateria / carregador

45.136.92

INCL. 1 bateria / 1 carregador

45.136.90

INCL. 2 baterias / 1 carregador

45.136.87

1,5 Ah | aprox. 180 unidades
2,0 Ah | aprox. 240 unidades
3,0 Ah | aprox. 360 unidades
4,0 Ah | aprox. 480 unidades
5,2 Ah | aprox. 625 unidades

40

6 x 60 mm

Punho macio com
forma ergonómica
Engrenagem em metal
robusta
Bloqueio do veio
automático
Luz LED

OM
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Einhell | Berbequim-aparafusador sem ﬁo

BERBEQUIM-APARAFUSADOR SEM FIO
TE-CD 18/2 Li

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 1,5 Ah

Tempo de carregamento

30 min

Rotações em vazio

0 - 350 / 0 - 1250 r.p.m.

Binário (duro)

44 Nm

Escalões do binário

20+1

Bucha

10 mm

Peso

1,4 kg

INCL. 2 baterias / 1 carregador

45.138.30

Quick Stop
Bloqueio do veio
automático

enas
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Punho macio com
forma ergonómica
Engrenagem em
metal robusta

1,5 Ah | aprox. 180 unidades
2,0 Ah | aprox. 240 unidades
3,0 Ah | aprox. 360 unidades
4,0 Ah | aprox. 480 unidades
5,2 Ah | aprox. 625 unidades

6 x 60 mm
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Einhell | Aparafusadora de impacto sem ﬁo

APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM FIO
TE-CD 18 Li-i BRUSHLESS

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 2,0 Ah

Tempo de carregamento

40 min

Rotações em vazio

0 - 500 / 0 - 1800 r.p.m.

Binário (duro)

60 Nm

Escalões do binário

20+1+1

Bucha

13 mm

Peso

1,5 kg

SEM bateria / carregador

45.138.60

INCL. 2 baterias / 1 carregador

45.138.61

Quick Stop
Bloqueio do veio
automático
Punho macio com
forma ergonómica
Bucha de 13 mm de
alta qualidade
Brushless Energy motor sem escovas

1,5 Ah | aprox. 265 unidades

Engrenagem em
metal robusta

2,0 Ah | aprox. 350 unidades
Luz LED
3,0 Ah | aprox. 530 unidades
4,0 Ah | aprox. 700 unidades
5,2 Ah | aprox. 920 unidades
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6 x 60 mm
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Einhell | Aparafusadora de impacto sem ﬁo

APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM FIO
TE-CD 18-2 Li-i

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 1,5 Ah

Tempo de carregamento

30 min

Rotações em vazio

0 - 320 / 0 - 1350 r.p.m.

Número de golpes

0 - 5120 / 0 - 21.600 r.p.m.

Binário (duro)

48 Nm

Escalões do binário

23+1+1

Bucha

13 mm

Peso

1,8 kg

SEM bateria / carregador

45.138.02

INCL. 1 bateria / 1 carregador

45.138.00

1,5 Ah | aprox. 180 unidades

OM
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Quick Stop
Três funções:
aparafusar, furar, furar
com percussão
Bloqueio do veio
automático
Motor com
binário forte
Engrenagem em
metal robusta

2,0 Ah | aprox. 240 unidades
3,0 Ah | aprox. 360 unidades
4,0 Ah | aprox. 480 unidades
5,2 Ah | aprox. 625 unidades

6 x 60 mm
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Einhell | Aparafusadora de impacto sem ﬁo

APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM FIO
TE-CI 18 Li BRUSHLESS - Solo
Tensão da bateria / capacidade
Dados
técnicos

N.º de artigo

18 V / -

Rotações em vazio

0 - 2900 r.p.m.

Binário (duro)

180 Nm

Encaixe para bits

Sextavado interior 6,35 mm (1/4“)

Peso

1,4 kg

SEM bateria / carregador

45.100.30

Formato curto
Brushless Energy –
motor sem escovas
Encaixe sextavado
interior de 1/4“
Binário elevado
LED triplo

1,5 Ah | aprox. 110 unidades
2,0 Ah | aprox. 150 unidades
3,0 Ah | aprox. 225 unidades
4,0 Ah | aprox. 300 unidades
5,2 Ah | aprox. 390 unidades

44

6 x 60 mm

Clip para o cinto
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Einhell | Aparafusadora de impacto sem ﬁo

APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM FIO
TE-CI 18/1 Li

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 2,0 Ah

Tempo de carregamento

40 min

Rotações em vazio

0 - 2300 r.p.m.

Binário (duro)

140 Nm

Encaixe para bits

Sextavado interior 6,35 mm (1/4“)

Peso

1,0 kg

SEM bateria / carregador

45.100.34

INCL. 1 bateria / 1 carregador

45.100.36

1,5 Ah | aprox. 140 unidades

OM
ponível C
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Sem
forças de retorno
Uniões roscadas
até M12
LED triplo para uma
ótima iluminação
do local de trabalho

Formato curto e
leve

2,0 Ah | aprox. 185 unidades
3,0 Ah | aprox. 280 unidades
4,0 Ah | aprox. 370 unidades
5,2 Ah | aprox. 520 unidades

6 x 60 mm

www.einhell.pt
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Einhell | Aparafusadora de impacto sem ﬁo

APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM FIO
TE-CW 18 Li BRUSHLESS - Solo
Tensão da bateria / capacidade
Dados
técnicos

N.º de artigo

18 V / -

Rotações em vazio

0 - 2900 r.p.m.

Binário (duro)

215 Nm

Encaixe para bits

Quadrado exterior

Peso

1,1 kg

Brushless Energy –
motor sem escovas

SEM bateria / carregador

45.100.40

Encaixe quadrado exterior
de 1/2"

Formato curto

Binário elevado
LED triplo

1,5 Ah | aprox. 210 unidades

Incl. Adaptador de
bits para aparafusar

2,0 Ah | aprox. 280 unidades

Clip para o cinto

3,0 Ah | aprox. 420 unidades
4,0 Ah | aprox. 560 unidades
5,2 Ah | aprox. 730 unidades
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Apertar e soltar parafusos das rodas (cabeça sextavada, tamanho 22 mm)
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Einhell | Martelo perfurador sem ﬁo
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MARTELO PERFURADOR SEM FIO
TE-HD 18 Li

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 1,5 Ah

Tempo de carregamento

30 min

Rotações em vazio

0 - 1100 r.p.m.

Número de golpes

0 - 5700 r.p.m.

Força de golpe

1,2 J

Capacidade de perfuração em betão

12 mm

Bucha

SDS-plus

Peso

1,4 kg

SEM bateria / carregador

45.138.12

INCL. 1 bateria / 1 carregador

45.138.10

6 x 60 mm

Três funções:
aparafusar, furar, furar
com percussão
Eletrónica de variação
das rotações com
regulação ﬁna
Mecanismo de percussão pneumático

aprox. 180 unidades
aprox. 45 furos

1,5 Ah

aprox. 240 unidades
aprox. 60 furos

2,0 Ah

aprox. 360 unidades
aprox. 90 furos

3,0 Ah

aprox. 480 unidades
aprox. 120 furos

4,0 Ah

aprox. 620 unidades
aprox. 150 furos

5,2 Ah

Ø 6 mm / 50 mm em betão

Softgrip

Incl. Adaptador de
bits para aparafusar
Engrenagem em
metal robusta
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Einhell | Rebarbadora sem ﬁo

REBARBADORA SEM FIO
TE-AG 18 Li

Punho adicional
Bloqueio do veio
Carcaça da engrenagem em alumínio

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 3,0 Ah

Tempo de carregamento

60 min

Proteção do disco com regulação rápida

Rotações em vazio

8500 r.p.m.

Proteção contra sobrecarga

Diâmetro do disco

115 mm

Profundidade de corte máx.

28 mm

Peso

1,6 kg

SEM bateria / carregador

44.311.10

INCL. 1 bateria / 1 carregador

44.311.13

3,0 Ah | aprox. 30 unidades
4,0 Ah | aprox. 40 unidades
5,2 Ah | aprox. 60 unidades
Para dispor de uma reserva de força e de capacidade suﬁciente, recomendamos em especial para a rebarbadora sem ﬁo TE-AG 18 Li a utilização de uma bateria com uma capacidade de 3,0 Ah ou mais.
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Aço redondo de Ø 12 mm

Arranque suave e proteção
contra rearranque inadvertido
Formato estreito e superfícies
macias para as mãos

OM
ponível C
Artigo dis
ia!
er
at
b
M
ou SE

Einhell | Serra circular manual sem ﬁo

SERRA CIRCULAR
MANUAL SEM FIO
TE-CS 18 Li - Solo

Dados
técnicos

N.º de artigo

aspiração do pó
Ajuste da profundidade
e do ângulo de corte
fácil e sem chave
Bancada da serra em
alumínio

Tensão da bateria / capacidade

18 V / -

Rotações em vazio

4200 r.p.m.

Lâmina de serra

150 x 10 mm / 150 x 16 mm

Profundidade de corte a 90°

48 mm

Profundidade de corte a 45°

32 mm

Peso

2,3 kg

SEM bateria / carregador

43.312.00

Compatível com a
barra-guia da Einhell
Formato pequeno e
prático
verde
Bloqueio do veio

ponível
Artigo dis
ia!
er
at
SEM b

Alavanca de abertura
rápida

1,5 Ah | aprox. 23 m
2,0 Ah | aprox. 30 m
3,0 Ah | aprox. 45 m
4,0 Ah | aprox. 60 m
5,2 Ah | aprox. 76 m

Placa de aglomerado de madeira de 19 mm

www.einhell.pt
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apenas

Einhell | Serra tico-tico sem ﬁo

SERRA TICO-TICO SEM FIO
TE-JS 18 Li

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / 2,0 Ah

Tempo de carregamento

40 min

Número de cursos

0 - 2400 r.p.m.

Profundidade de corte (madeira / aço)

80 / 12 / 10 mm

Peso

1,8 kg

SEM bateria / carregador

43.212.00

INCL. 1 bateria / 1 carregador

43.212.03

1,5 Ah | aprox. 7 m
2,0 Ah | aprox. 9,5 m
3,0 Ah | aprox. 14 m
4,0 Ah | aprox. 20 m
5,2 Ah | aprox. 30 m
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Placa de aglomerado de madeira de 19 mm

Grande suavidade para cortes exatos
Pode ser ligado o movimento pendular para uma progressão rápida
do corte
Visão perfeita: função de sopro do
pó e luz LED
Proteção da superfície com proteção contra
o arranque de aparas e apoio de deslizamento em plástico
Encaixe para folhas de serra
universal sem chave

OM
ponível C
Artigo dis
ia!
er
at
b
M
ou SE

Einhell | Serra universal sem ﬁo

SERRA UNIVERSAL SEM FIO
TE-AP 18 Li - Solo

A serra universal mais pequena na sua classe
Leve e prática

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / -

Altura de elevação

22 mm

Profundidade de corte (madeira / aço)

100 / 6 mm

Espessura da lâmina de serra

0,6 - 1,6 mm

Peso

1,7 kg

Utilização para vários ﬁns:
Estaleiro de obra – oﬁcina – jardim

SEM bateria / carregador

43.263.00

Motor Triathlon único

Substituição da lâmina de
serra sem chave

as

en
ponível ap
Artigo dis
ia!
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b
M
SE

Patim da serra regulável
sem chave

1,5 Ah | aprox. 140 unidades
2,0 Ah | aprox. 185 unidades
3,0 Ah | aprox. 290 unidades
4,0 Ah | aprox. 370 unidades
5,2 Ah | aprox. 570 unidades

Madeira redonda Ø 35 mm

www.einhell.pt
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Einhell | Ferramenta multifunções sem ﬁo

as

en
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FERRAMENTA MULTIFUNÇÕES SEM FIO
TE-MG 18 Li - Solo
Tensão da bateria / capacidade
Dados
técnicos

N.º de artigo

18 V / -

Rotações em vazio

11.000 - 20.000 r.p.m.

Ângulo de oscilação

3,2°

Tamanho do papel de lixa

93 x 93 x 93 mm

Peso

1,0 kg

SEM bateria / carregador

44.651.60

1,5 Ah | aprox. 23 min
2,0 Ah | aprox. 30 min
3,0 Ah | aprox. 45 min
4,0 Ah | aprox. 60 min
5,2 Ah | aprox. 78 min
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Tempo de funcionamento na marcha em vazio

Fecho de aperto rápido e encaixe
da ferramenta magnético para
uma troca de acessórios cómoda
e sem chave
Eletrónica constante para trabalhar sem perda de
rotações mesmo no caso de carga elevada
Eletrónica de rotações para trabalhar corretamente conforme o material e a aplicação
Softgrip para um trabalho seguro e
agradável

Einhell | Lixadeira excêntrica sem ﬁo

LIXADEIRA EXCÊNTRICA SEM FIO
TE-RS 18 Li - Solo
Tensão da bateria / capacidade
Dados
técnicos

N.º de artigo

18 V / -

Número de oscilações

14.000 - 20.000 o.p.m.

Circuito oscilante, Ø

2,0 mm

Papel de lixa, Ø

125 mm

Peso

1,1 kg

SEM bateria / carregador

44.620.10

ponível
Artigo dis
ia!
SEM bater

Eletrónica de rotações
para trabalhar corretamente conforme o
material e a aplicação
Funcionamento excêntrico para a melhor
lixagem e rendimento
Softgrip para um
trabalho seguro e
agradável
Microﬁxação autoaderente
para uma ﬁxação segura
do papel de lixa
Aspiração do pó integrada e
ligação para aspiração do pó

1,5 Ah | aprox. 15 min
2,0 Ah | aprox. 20 min
3,0 Ah | aprox. 30 min
4,0 Ah | aprox. 40 min
5,2 Ah | aprox. 52 min

Tempo de funcionamento na marcha em vazio
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apenas

Einhell | Lixadeira multifunções sem ﬁo

LIXADEIRA MULTIFUNÇÕES SEM FIO
TE-OS 18/1 Li - Solo

Pequena, compacta e prática
Fixação do papel de lixa fácil
através de ﬁxação autoaderente

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / -

Número de oscilações

24.000 o.p.m.

Circuito oscilante, Ø

1,6 mm

Tamanho do papel de lixa

150 x 150 x 100 mm

Peso

0,8 kg

SEM bateria / carregador

44.607.13

1,5 Ah | aprox. 23 min
2,0 Ah | aprox. 27 min
3,0 Ah | aprox. 40 min
4,0 Ah | aprox. 55 min
5,2 Ah | aprox. 70 min
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Tempo de funcionamento na marcha em vazio

Aspiração do pó ativa para um
ambiente de trabalho limpo
Punho com design
ergonómico com Softgrip

as
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Einhell | Aspirador portátil sem ﬁo

ASPIRADOR PORTÁTIL SEM FIO
TE-VC 18 Li - Solo
Coletor de poeiras de 540 ml
Tensão da bateria / capacidade
Dados
técnicos

N.º de artigo

18 V / -

ponível
Artigo dis
ia!
SEM bater

Bocal para pavimentos
e superfícies lisas

Potência de aspiração

42 mbar

Volume do reservatório

540 ml

Peso

0,9 kg

Tubo de extensão (0,465 m) para
utilização como aspirador do chão

SEM bateria / carregador

23.471.20

Bocais para juntas para
pontos de difícil acesso

Bocal para estofos e tecidos

1,5 Ah | aprox. 12 min
2,0 Ah | aprox. 16 min
3,0 Ah | aprox. 23 min
4,0 Ah | aprox. 31 min
5,2 Ah | aprox. 40 min
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Einhell | Rádio sem ﬁo

as
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RÁDIO SEM FIO
TE-CR 18 Li - Solo

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / -

Frequência AM

522 - 1620 kHz

Frequência FM

87,5 - 108 MHz

Memória de estações (AM / FM)

10 / 10

Peso

0,7 kg

SEM bateria / carregador

34.080.15

10 estações
memorizáveis
Altifalante com diâmetro
de 90 mm
Visor de LCD de
alta qualidade com
indicação da hora

1,5 Ah | aprox. 10 h
2,0 Ah | aprox. 13 h
3,0 Ah | aprox. 20 h
4,0 Ah | aprox. 26 h
5,2 Ah | aprox. 34 h
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Antena integrada e
ligação AUX-In

Einhell | Lanterna sem ﬁo

LANTERNA SEM FIO
TE-CL 18 Li H - Solo

Dados
técnicos

N.º de artigo

as

en
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Tensão da bateria / capacidade

18 V / -

Intensidade luminosa

280 lm

Fonte de luz

1 LED

Peso

0,2 kg

SEM bateria / carregador

45.141.30

LED de alta qualidade do fabricante
CREE Ltd.
A cabeça móvel permite
grande ﬂexibilidade

Gancho metálico prático

1,5 Ah | aprox. 8 h

Pega ergonómica
com Softgrip

2,0 Ah | aprox. 10 h
3,0 Ah | aprox. 16 h
4,0 Ah | aprox. 22 h
5,2 Ah | aprox. 32 h

www.einhell.pt

57

Einhell | Lanterna sem ﬁo

as
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LANTERNA SEM FIO
TE-CL 18 Li - Solo

3 LEDs de alta potência
Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / -

Intensidade luminosa

270 lm

Fonte de luz

3 LED

Peso

0,2 kg

SEM bateria / carregador

45.141.10

1,5 Ah | aprox. 8 h
2,0 Ah | aprox. 10 h
3,0 Ah | aprox. 16 h
4,0 Ah | aprox. 22 h
5,2 Ah | aprox. 32 h

58

Duração da luz até
32 horas
Cone de luz ajustável
O ajuste de
inclinação permite
ﬂexibilidade

Einhell | Adaptador de acumulador USB

ADAPTADOR DE ACUMULADOR USB
TE-CP 18 Li USB - Solo

enas

Fonte de energia elétrica
externa para carregar um
telemóvel ou um tablet

ponível ap
Artigo dis
ia!
SEM bater

LED indicador de funcionamento

Dados
técnicos

N.º de artigo

Tensão da bateria / capacidade

18 V / -

Ligações USB

2

Corrente de saída USB 1

1,0 A

Corrente de saída USB 2

2,1 A

Peso

0,1 kg

SEM bateria / carregador

45.141.20

As 2 ligações USB podem ser utilizadas em simultâneo
1 ligação de 2,1 A
para carregamentos rápidos

1,5 Ah | aprox. 8 h
2,0 Ah | aprox. 12 h
3,0 Ah | aprox. 16 h
4,0 Ah | aprox. 24 h
5,2 Ah | aprox. 32 h
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Einhell | Power X-Change

POWER

-CHANGE

POWER X-CHANGE
COMPRA DE BATERIAS EM SEPARADO.
UMA BATERIA
PARA CADA CAMPO DE
APLICAÇÃO

Deseja iniciar o sistema Power X-Change sem ser adquirindo um conjunto
de aparelhos? Deseja complementar o seu equipamento com mais baterias?
Então escolha aqui a bateria mais adequada para o seu campo de aplicação.

Bateria de 18 V | 1,5 Ah

45.113.40

Bateria de 18 V | 2,0 Ah

45.113.95

Bateria de 18 V | 3,0 Ah

45.113.41

Bateria de 18 V | 4,0 Ah

45.113.96

Bateria de 18 V | 5,2 Ah

45.113.57

Carregador rápido

45.120.11

Starter-Kit (bateria de 1,5 Ah + carregador rápido)

45.120.21

Starter-Kit (bateria de 2,0 Ah + carregador rápido)

45.120.40

Starter-Kit (bateria de 3,0 Ah + carregador rápido)

45.120.41

Starter-Kit (bateria de 4,0 Ah + carregador rápido)

45.120.42

18 V | 1,5 Ah

18 V | 2,0 Ah

18 V | 3,0 Ah

18 V | 4,0 Ah

Qual é a bateria adequada para o seu campo de
aplicação? Escolha a mistura certa de comodidade, potência e tempo de funcionamento para os
seus ﬁns.

Info
18 V | 5,2 Ah

Carregador rápido

Starter-Kit
Carregador rápido +
bateria (1,5 Ah,
2,0 Ah, 3,0 Ah ou
4,0 Ah)

A POTÊNCIA
CERTA
Para garantir o melhor desempenho, para os
grupos de produtos seguintes recomenda-se a
utilização de baterias com uma capacidade de
3,0 Ah ou superior:
• Corta-relvas
• Escariﬁcador
• Podadora-desramadora de haste

Coming

• Serras de corrente

Soon
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Bateria de 18 V | 2,6 Ah Plus

45.114.36

Bateria de 18 V | 5,2 Ah Plus

45.114.37

• Rebarbadora
18 V | 2,6 Ah Plus

18 V | 5,2 Ah Plus

Einhell | Power X-Change

Índice

18 V | 1,5 Ah

18 V | 2,0 Ah

18 V | 3,0 Ah

18 V | 4,0 Ah

18 V | 5,2 Ah

300 %

200 %

100 %

Potência Tempo
Potência Tempo
de
de
funcionamento
funcionamento
Pequeno, leve
prático

Aquisição
económica

Quando é importante
um peso da máquina
reduzido – p. ex. ao furar
e aparafusar prolongada
e constantemente

Potência Tempo
de
funcionamento

Potência Tempo
de
funcionamento

Potência Tempo
de
funcionamento

As baterias mais potentes
da gama
Power X-Change

Ótima relação entre
potência e tempo
de funcionamento

O tempo de
funcionamento mais longo
de todas as baterias PXC

Potência sem ﬁm

Quando é necessária
muita força, p. ex.
no corte

Quando a força é importante
mas o tempo de funcionamento é decisivo – p. ex.
ao cortar a relva em superfícies muito grandes
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Einhell | Power X-Change Plus

POWER

-CHANGE
PLUS

POWER X-CHANGE PLUS I A NOVA GERAÇÃO DE IÕES DE LÍTIO

Einhell | Power X-Change Plus

POWER X-CHANGE PLUS
POTÊNCIA AINDA MAIOR COM A NOVA
TECNOLOGIA DE BATERIAS.

Coming
Soon

+ ARQUITETURA DE CÉLULAS OTIMIZADA
assegura uma gestão térmica perfeita.

+ MAIOR POTÊNCIA
com capacidade máxima.

+ A NOVA CONCORRÊNCIA
às ferramentas elétricas e
utensílios de jardinagem com ﬁo.

100 %

Maior performance

50 %

Tempo de carregamento mais curto

150 %

Maior tempo de funcionamento
5.2 Ah
Plus

4.0 Ah

POWER X-CHANGE
PLUS

POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE
PLUS

POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE
PLUS

POWER X-CHANGE

POWER X-CHANGE
PLUS

POWER X-CHANGE

2.6 Ah
Plus
2.0 Ah
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//UMA PARA TODOS
Einhell Portugal
Rua da Aldeia 225,
4410-459 Arcozelo
V.N. Gaia/ Portugal
www.einhell.pt

POWER

64

-CHANGE

www.einhell.pt

© 2017 Einhell Germany AG | Ressalvam-se alterações técnicas e erros. | N.º de artigo 110621 – Data: 04.2017

A bateria inteligente na oﬁcina e no jardim.

