
Versatile, puternice și eficiente!

Sistemul Rawlplug 18V cuprinde o gamă largă de scule 
electrice de calitate superioară, împreună cu accesoriile 
potrivite, care răspunde celor mai ridicate așteptări ale 
clienților privind necesitatea unor instrumente versatile, 
puternice și eficiente. Sistemul este compus din 10 
produse compatibile: 6 unelte electrice fiabile, 2 tipuri de 
încărcătoare și 2 tipuri de baterii de capacitate diferită.

Punctul forte al sistemului

Fiecare organism coeziv trebuie să se bazeze pe 
componenta sa principală, responsabilă pentru buna 
funcționare, pe care trebuie să o alimenteze cu energie 
și putere pentru a acționa. Punctul forte al sistemului 
Rawlplug 18V este bateria optimă care poate fi 
utilizată în mod interschimbabil cu toate instrumentele 
electrice datorită parametrilor săi excelenți. Acest 
lucru permite utilizatorilor să își construiască seturile 
de unelte electrice personalizate împreună cu bateriile 
și încărcătoarele, răspunzând astfel tuturor nevoile 
specifice. Este atât de simplu!

Odată cu dezvoltarea industriei de 
construcții, creșterea nevoilor și așteptărilor 
consumatorilor din domeniu și cererea tot 
mai mare pentru un sistem cuprinzător bazat 
pe soluții de fixare și consumabile, cu un 
suport tehnic îmbunătățit, Rawlplug a înțeles 
necesitatea extinderii portofoliului său de 
produse. Acesta este motivul pentru care am 
creat o gamă nouă de produse, în completarea 
celor pe care brandul nostru le-a oferit deja 
pe piața de construcții în ultimii 100 de ani. În 
acord cu cerințele clienților, respectând direcția 
companiei noastre, am dezvoltat noul sistem 
de unelte electrice de 18V de la Rawlplug, 
care combină calitatea, puterea și eficiența cu 
suportul tehnic ce cuprinde training-uri despre 
produse și acces ușor la service. 
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Soluții inteligente

Transportul și depozitarea sculelor electrice ar trebui să 
fie confortabile și sigure. Având în vedere acest obiectiv, 
profitând la maximum de soluțiile inteligente, am extins 
sistemul Rawlplug 18V cu sistemul RawlCase. Carcasa 
permite utilizatorilor să-și stocheze instrumentele ușor 
și convenabil împreună cu toate accesoriile, fiind posibilă 
combinarea unei carcase cu altele pentru ușurința 
transportului. Este o soluție simplă și extrem de practică.

Servicii de top

Confortul de utilizare al sistemului Rawlplug 18V nu 
rezolvă doar problema produselor de calitate superioară, 
ci se concretizează și în sprijinul pe care îl primesc clienții 
noștri atunci când îi folosesc. Oferim utilizatorilor 
acces ușor la service pentru sculele electrice din seria 
Rawlplug 18V (atât în perioada garanție, cât și post-
garanție). Tocmai de aceea puteți utiliza soluțiile noastre 
cu încrederea absolută că, indiferent ce se întâmplă, 
ajutorul nostru este pe drum!

RawlGRINDER
R-PAG18-XL2

RawlDRIVER
R-PDD18-XL2

RawlWRENCH
R-PIW18-XL2

RawlHAMMER
R-PRH18-XL2

RawlWRENCH  
R-PID18-XL2

RawlDRIVER 
R-PDS18-M2A

RawlBATTERY
R-BAT-185001

RawlCHARGER
R-CHR-186501

Platforma de scule electrice cu acumulator Li-Ion 18V

Pachetul de instruire - condiții de funcționare 
corectă

Sistemul Rawlplug 18V reprezintă mult mai mult decât 
produsele fiabile. Acesta cuprinde, de asemenea, un 
pachet unic de instruire, oferind fiecărui consumator 
certitudinea funcționării sigure și eficiente a sculelor 
electrice, cu înțelegerea deplină a avantajelor lor!

R-BAT-182001 R-CHR-181501
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Modulele de instruire sunt pregătite cu cea mai mare 
atenție, nu numai pentru confortul utilizării, ci cu 
accentul principal pe transmiterea informațiilor pe care 
pachetul le oferă într-un mod clar și explicit pentru 
utilizatori.

Training-ul cuprinde:
• proiectarea sculelor electrice Rawlplug 18V,
• caracteristici, avantaje și capacități vaste de operare 

ale sistemului.

Pachetul de instruire include:
• prezentări de instruire,
• seminarii web,
• set complet de materiale de implementare.

Membrii noii familii de produse de la Rawlplug

Fiecare set Rawlplug 18V cuprinde:
• scula electrică,
• 2 baterii - capacitate optimizată pentru tipul de sculă 

electrică,
• încărcător - potrivire perfectă cu bateriile incluse în set,
• carcasă convenabilă - pentru depozitarea sculelor și 

a accesoriilor acestora,
• pereche de mănuși Rawlplug – sunt potrivite pentru 

toate condițiile de lucru.
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