
 

Multifunctioneel accu-gereedschap-GT

GE-HC 18 Li T Kit

Ident-nr.: 11013
Art.-nr.: 3410805

Het multifunctionele accu-gereedschap GE-HC 18 Li T Kit is een krachtig apparaat, waarmee hoge takken em hoge heggen moeiteloos onafhankelijk van 
het stroomnet van op de grond kunnen worden gesnoeid. Dankzij het Power X-Change batterijsysteem van Einhell beschikt de multitool over een 18 V accu 
met 3,0 Ah, voor uitgebreide inzet. Daarbij zorgt het kwaliteitszwaard en de ketting van OREGON voor een zuiver snijbeeld. Automatische kettingsmering en 
de kettingwissel zonder gereedschap maken een eenvoudige hantering mogelijk. De lasergesneden en diamantgeslepen messen van de heggenschaar 
zorgen voor zuivere snijresultaten. Dankzij de verschillende instelmogelijkheden kan de multitool aan elke werksituatie worden aangepast. 

 Uitrusting 

• Systeem accu - Power X-Change Battery 
• Accu-vulstandindicatie met 3 LEDs 
• Accu bruikbaar voor andere Power X-Change apparaten 
• Incl. systeem-snellader 
• 90° draaibaar opzetstuk voor moeiteloze horizontale snede 
• Motorkop 7-voudig kantelbaar 
• Hoofdgreep 4-voudig kantelbaar 
• Traploos vergrendelbare aluminium telescoopsteel (880 - 1820 mm)

• Verstelbaar extra handvat met snelsluiting 
• Metalen transmissie voor een lange levensduur 
• OREGON kwaliteitszwaard en -ketting 
• Kettingspanning en kettingvervanging zonder gereedschap 
• Oliereservoir voor automatische kettingsmering 
• Mes van lasergesneden en diamantgeslepen staal 
• Stabiele koker voor opslag en transport 

 Technische gegevens 

• Accuspanning: 18 V 
• Accucapaciteit: 3000 mAh 
• Max. bedrijfstijd 40 min 
• Laadtijd 1h 
• Zwaardlengte kettingzaag 200 mm 
• Snijsnelheid kettingzaag 3,76 m/s 
• Snijlengte heggenschaar 400 mm 
• Afstand van de tanden 16 mm 
• Max. snijdikte 12 mm 
• Sneden per minuut 1700 min^-1 

 Logistieke gegevens 

• Bruto gewicht exportkarton 28 kg 
• Containerhoeveelheden (20"/40"/40"HC) 750 | 1551 | 1701 

Afbeeldingen kunnen toebehoren voorstellen, dat niet in de standaard omvang van de levering is inbegrepen.
Afbeeldingen gelijkvormig, van productie afhankelijke afwijkingen voorbehouden
Het GS teken heeft alleen betrekking op het product, uitgezonderd toebehoren


