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M12 CDD

M18 ONEDD

M12 FUEL™ 2-GEARS BORE-/
SKRUEMASKINE

ONE-KEY™ FUEL™ BORE-/
SKRUEMASKINE

POWERSTATE kulfri motor med op til 10x længere
ºº Milwaukee
motorlevetid, op til 2x mere kraft og op til 2x længere driftstid

FDD men med ONE-KEY teknologi
ºº M18
med Bluetooth via ONE-KEY app’en
app'en
ºº Forbind
Juster
app'en og indstil efter dine
ºº behov værktøjet via ONE-KEY app’en

®

™

PLUS elektronik giver den mest avancerede digitale
ºº REDLINK
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg

™

™

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid,
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Eneste maskine med 13 mm selvspændende metalborepatron i
sin klasse - for maksimal holdbarhed samt hurtigt og nemt skift
af bor og bits
Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på
batteriet
Klareste LED oplysning af arbejdsområdet

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)
Borepatron (mm)
Maks. borekapacitet i træ (mm)
Maks. borekapacitet i stål (mm)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 CDD-0

M12 CDD-202C M12 CDD-602X

−
0
−
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
37
−
−
4933440400

2.0
6.0
2
2
40 min
90 min
0 - 450
0 - 450
0 - 1700
0 - 1700
13
13
25
25
13
13
37
44
1.3
1.5
Transportkuffert HD Box
4933440390 4933451508

™

™

hastighed, moment, start- og sluthastighed, antiºº Kontroller
kickback-funktioner og LED-lys

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Konfigurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal
indstilling til præcisionsgentagelser
Programmer/gem profiler for hidtil uset kontrol
Vælg mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for
optimale resultater hver gang
Gem op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og
skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen
ONE-KEY™ app’en
app'en giver også komplet overblik over din
virksomheds værktøjer
Mere kraft - markedsledende moment på 135 Nm
Hurtigere - op til 2000 omdr./min
Elektronisk kobling med 13 momenttrin

M12 BDD

M18 FDD

M12™ KOMPAKT BORE-/
SKRUEMASKINE

M18 FUEL™ BORE-/
SKRUEMASKINE

Milwaukee bore-/skruemaskine med høj ydeevne
ºº Kompakt
og en længde på 187 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på

kraft - markedsledende drejningsmoment på hele 135 Nm
ºº Mere
hastighed - leverer op til 2000 omdr./min
ºº Højere
- længde på kun 190 mm
ºº Mindre
POWERSTATE kulfri motor med op til 10x længere
ºº Milwaukee
motorlevetid og 60% mere kraft

®

svært tilgængelige steder

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

M12 BDD-0 M12 BDD-202C M12 BDD-402C

™

mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor
ºº 10
og bits
håndtag for bedre kontrol og bedre greb
ºº Forbedret
celleovervågning der optimerer maskinens driftstid
ºº Individuel
og sikrer lang batterilevetid

og LED-lys
ºº Strømindikator
batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
®
M12™

batterisystem: Passer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier

Kapacitet (Ah)
−
Antal batterier
0
Lader medfølger
−
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min) 0 - 400
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min) 0 - 1500
Borepatron (mm)
10
Maks. borekapacitet i træ (mm)
22
Maks. borekapacitet i stål (mm)
10
Maks. drejningsmoment (Nm)
30
Vægt inkl. batteri (kg)
−
Leveres i
−
Varenummer
4933441930

2.0
2
40 min
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
30
1.2
Transportkuffert
4933441915

4.0
2
80 min
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
38
1.4
Transportkuffert
4933441925

®

™

til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning

batteri der giver op til 2,5x længere
ºº REDLITHIUM-ION
driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid
™

ºº
ºº

og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion
teknologier
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på
batteriet
Klareste LED oplysning af arbejdsområdet

M12 BDDX

M18 BLDD

M12™ KOMPAKT BORE-/SKRUEMASKINE
MED AFTAGELIG BOREPATRON

M18™ KOMPAKT BORE-/
SKRUEMASKINE

Milwaukee
ºº Kompakt
ekstrem alsidighed

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

®

4-i-1 bore-/skruemaskine system for

Aftagelig borepatron med 3 forskellige hoveder til mange
forskellige opgaver
Standard 10 mm borepatron, vinkelborepatron med 1/4 hex
bitfastgørelse og offset borepatron med 1/4 hex bitfastgørelse
1/4 hex bitfastgørelse under borepatronen, reducerer længde til
153 mm, når det behøves
REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
Metal planetgearboks for ekstrem holdbarhed
LED-lys oplyser arbejdsområdet

M12 BDDX-202C
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)
Borepatron (mm)
Maks. borekapacitet i træ (mm)
Maks. borekapacitet i stål (mm)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Standardudstyr
Leveres i
Varenummer

M12 BDDXKIT-202C

2.0
2.0
2
2
40 min
40 min
0 - 400
0 - 400
0 -1500
0 -1500
10
10
25
25
10
10
32
32
1.2
1.2
Aftagelig FIXTEC borepatron, Aftagelig FIXTEC borepatron, vinkelborepatron,
bælteclips, 25 mm PZ2 bit retvinklet borepatron, bælteclips, 25 mm PZ2 bit
Transportkuffert
Transportkuffert
4933447830
4933447836

motor - op til 50% mere effektiv og op til 2x længere
ºº Kulfri
levetid

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Drejningsmoment på 60 Nm, mest kraftfulde i forhold til
størrelse
REDLINK™ elektronik beskytter både værktøj og batteri
mod overbelastning og overophedning, hvilket giver
revolutionerende holdbarhed
Gearhus i metal og 13 mm metalborepatron
450/1800 omdr./min
Strømindikator og LED-lys
Individuel overvågning af battericellerne sikrer optimal driftstid
og lang holdbarhed
Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™
batterier

M18 BDD

M12 KOMPAKT VINKELBORE-/
SKRUEMASKINE

M18™ KOMPAKT BORE-/
SKRUEMASKINE

Duty metalgearhus og gear for suveræn holdbarhed og
ºº Heavy
maksimalt drejningsmoment

M18 bore-/skruemaskine. Kun 185 mm lang, hvilket
ºº Kompakt
gør den ideel til steder med begrænset plads

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Stor afbryder i metal med variabel hastighed for maksimal
kontrol
10 mm selvspændende for hurtigt skift af bor og bits
Smalt ergonomisk softgreb
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Strømindikator og LED-lys
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid,
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™
batterier

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Borepatron (mm)
Maks. borekapacitet i træ (mm)
Maks. borekapacitet i stål (mm)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

C12 RAD-0

C12 RAD-202B

−
0
−
0 - 800
10
22
10
12
−
−
4933416900

2.0
2
40 min
0 - 800
10
22
10
12
1.1
Taske
4933441215

5.0
2
59 min
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
2.5
HD Box
4933451149

Kapacitet (Ah)
Antal
batterier
Kapacitet
(Ah)
Lader
medfølger
Antal batterier
Omdr.
ubelastet i 1. gear (omdr./min)
Lader medfølger
Omdr. ubelastet i 2.
1. gear (omdr./min)
Borepatron
(mm)i 2. gear (omdr./min)
Omdr. ubelastet
Maks.
borekapacitet
Borepatron
(mm) i træ (mm)
Maks. borekapacitet i stål
træ (mm)
Maks. drejningsmoment
borekapacitet i stål(Nm)
(mm)
Vægt
batteri (kg) (Nm)
Maks.inkl.
drejningsmoment
Leveres
i batteri (kg)
Vægt inkl.
Varenummer
Leveres i
Varenummer

M18 FDD-0X
M18 ONEDD-0X
−
0−
−
0
0− - 550
0 - 2000
550
13
0 - 2000
45
13
13
45
135
13
−
135
HD
− Box
4933451445
HD Box
4933451911

M18 FDD-502X
M18 ONEDD-502X
5.0
25.0
59
2 min
059- min
550
0 - 2000
550
13
0 - 2000
45
13
13
45
135
13
2.5
135
HD
2.5 Box
4933451064
HD Box
4933451149

kompakte bore-/skruemaskine i sin klasse, måler kun
ºº Mest
174 mm

C12 RAD
™

M18 ONEDD-502X

−
0
−
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
−
HD Box
4933451911

™

PLUS elektronik giver den mest avancerede digitale
ºº REDLINK
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg

ºº

M18 ONEDD-0X
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)
Borepatron (mm)
Maks. borekapacitet i træ (mm)
Maks. borekapacitet i stål (mm)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

4-polet Milwaukee motor leverer maksimal ydelse og
ºº Kompakt
maksimere samtidig kraften i forhold til vægt
elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
™

metalgearkasse for maksimal ydelse og lang
ºº Fuldisoleret
holdbarhed

mm selvspændende metalborepatron for hurtigt skift af bor
ºº 13
og bits
momentindstilling
ºº 17-trins
fleksibilitet

ºº
ºº
ºº

plus ekstra boretrin for stor

Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på
batteriet
Klareste LED oplysning af arbejdsområdet

M18 BLDD-0 M18 BLDD-202C M18 BLDD-502C
Kapacitet (Ah)
−
Antal batterier
0
Lader medfølger
−
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min) 0 - 450
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min) 0 - 1800
Borepatron (mm)
13
Maks. borekapacitet i træ (mm)
38
Maks. borekapacitet i stål (mm)
13
Maks. drejningsmoment (Nm)
60
Vægt inkl. batteri (kg)
−
Leveres i
−
Varenummer
4933448440

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)
Borepatron (mm)
Maks. borekapacitet i træ (mm)
Maks. borekapacitet i stål (mm)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

2.0
2
40 min
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
50
1.7
Transportkuffert
4933448441

5.0
2
100 min
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
60
2.0
Transportkuffert
4933448458

M18 BDD-0

M18 BDD-202C M18 BDD-402C

−
0
−
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
50
−
−
4933443530

2.0
4.0
2
2
40 min
80 min
0 - 450
0 - 450
0 - 1800
0 - 1800
13
13
38
38
13
13
50
60
1.8
2.0
Transportkuffert Transportkuffert
4933443555 4933443565
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C18 RAD

SHOCKWAVE HSS-G TIN RED HEX
METALBOR

M18™ KOMPAKT VINKELBORE-/
SKRUEMASKINE
ydeevne: 1500 omdr./min og 20 Nm
ºº Optimeret
elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

metalbor med / ˝ hex-fæste optimeret til slagskruemaskiner
ºº Slagfaste
Breaker'-spidsen fjerner hurtigere det borede materiale fra skærekanten og hjælper til at nedkøle
ºº 'Chip
materialet
1

™

forhold mellem hastighed og kraft for hurtig udførelse
ºº Perfekt
af bore- og skrueopgaver
mm borepatron - hurtigt og nemt skift af bor og bits
ºº 10
100 mm hoved for nem tilgang på steder med
ºº Kompakt
begrænset plads

ergonomisk design med flere forskellige grebmuligheder
ºº Unikt
for optimal kontrol
momentindstilling plus boretrin
ºº 11-trins
celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
ºº Individuel
og sikrer lang batterilevetid
der viser hvor meget strøm, der er tilbage på
ºº Strømindikator
batteriet

ºº Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet

−
0
−
0 - 1500
10
20
28
10
1.9
−
4933427189

reducerer varme
ºº Titanium-belægningen
ºº / ˝ hex-fæstet gør dem optimale til både slagskruemaskiner og boremaskiner
1

Ø (mm)
Totallængde (mm) A
Arbejdslængde (mm) B
2
59.5
17
2.5
62
19
3
65
23
3.2
66.5
23
3.5
69
25
4
71.5
26
4.2
74
28
4.5
76
29
4.8
78
29
5
93
46
5.5
104
59
6
105
60
6.5
107
63
6.8
108
64
7
109
65
7.5
110
66
8
111
67
8.5
114
70
9
117
73
9.5
118
74
10
120
76
10.5
122
78
11
125
81
11.5
126
82
12
127
83
12.5
128
83
13
130
85
Shockwave HSS-G TiN Red Hex metalbor i plastkassette (10 stk.)
Ø 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.
Shockwave HSS-G TiN Red Hex metalbor i plastkassette (19 stk.)
Ø 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm.

POWERSTATE kulfri motor med op til 10x længere
ºº Milwaukee
motorlevetid, op til 2x mere kraft og op til 2x længere driftstid
™

PLUS elektronik giver den mest avancerede digitale
ºº REDLINK
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid,
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Håndtaget kan indstilles i 2 positioner for optimal balance og
minimal modstandskraft
Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på
batteriet
Klareste LED oplysning af arbejdsområdet
Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™
batterier

M12 CD-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)
Værktøjsoptagelse
Maks. borekapacitet i træ (mm)
Maks. borekapacitet i stål (mm)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
0
−
0 - 450
0 - 1700
1
/4˝ Hex
25
10
37
1.2
−
4933440450

M12 BD
M12™ KOMPAKT
SKRUEMASKINE
Milwaukee skruemaskine med høj ydeevne og en
ºº Kompakt
længde på kun 175 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på
®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

svært tilgængelige steder
REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
¼˝ Hex bitfastgørelse for hurtigt og præcist bitskifte
Forbedret håndtag for bedre kontrol og bedre greb
Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Strømindikator og LED-lys
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid,
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™
batterier

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)
Værktøjsoptagelse
Maks. borekapacitet i træ (mm)
Maks. borekapacitet i stål (mm)
Træskruer op til (mm)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

KOMPAKTE KASSETTER MED
SKRUEBITS

a

M12 BD-0

M12 BD-202C

−
0
−
0 - 400
0 - 1500
1
/4˝ Hex
22
10
6
30
−
−
4933441910

2.0
2
40 min
0 - 400
0 - 1500
1
/4˝ Hex
22
10
6
30
1.0
Transportkuffert
4933441900

b

af højeste kvalitet til professionelle brugere.
ºº Kassetter
Tilgængelig i tre forskellige sortimenter.

design i lommeformat: 110 mm x 65 mm x 15 mm.
ºº Slimline
låsesystem med smæklås – nem at åbne og sikker at
ºº Sikkert
lukke.
opbevaring i siden for enten 50 mm lange skruebits
ºº Ekstra
eller bor.

der beskytter de mange bits mod støv.
ºº Frontvindue
i høj kvalitet med en hårdhed på 60 HRC og 1⁄4˝ Hex
ºº Skruebits
skaft. 25 mm bits fremstillet i henhold til DIN 3126 – C 6.3. 50

Beskrivelse

mm bits fremstillet i henhold til DIN 3126 – E 6.3.

HSS slebne metalbor er fremstillet af ét massivt stykke stål
ºº De
i henhold til DIN 1412 C. Delt slibepunkt med 135° vinkel for

ºº

optimal centrering. Type N spiral for hurtig fjernelse af spåner.
Skaftet er fremstillet i henhold til DIN 3126 – E 6.3. Velegnet til
boring i stål, støbejern, legeret og ulegeret materiale op til 900
N/mm2.
Magnetisk bitholder med hurtigkobling.

a

b

4

Ø

M12 FUEL™ 2-GEARS
SKRUEMASKINE

™

4

135° vinkel reducerer vandring og giver en præcis opstart
ºº Spidsens
variable borkrop-design fjerner materiale hurtigere og reducerer dermed varmeopbygning hvilket øger
ºº Det
effektiviteten.

C18 RAD-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Borepatron (mm)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Maks. borekapacitet i træ (mm)
Maks. borekapacitet i stål (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 CD
®

WWW.MILWAUKEETOOL.DK

Antal pr. pakke Varenummer

Kompakt sæt med skruebits (12 dele).
25 mm: SL 0,8 x 5,5 mm x 1. 25 mm: PH1 x 1 / PH2 x 2 / PH3 x 1. 25 mm: PZ1 x 1 / PZ2 x 2 / PZ3 x 1. 50 12
mm: PH2 x 1. 50 mm: PZ2 x 1. 1 x magnetisk bitholder med hurtigkobling.
27 dels sæt med skuebits.
27 stk. i robust og kompakt kassette med en ekstra stor lås. 2 x PH 1 / 2 x PH 2 / 1 x PH 3. 2 x PZ 1 / 4 x
27
PZ 2 / 2 x PZ 3. 2 x TX 10 / 3 x TX 15 / 3 x TX 20. 3 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40. 1 x magnetisk bitholder
med hurtigkobling.

4932399513

4932352747

Antal pr. pakke
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Varenummer
48894703
48894704
48894763
48894706
48894707
48894708
48894709
48894710
48894711
48894712
48894764
48894714
48894715
48894716
48894717
48894718
48894719
48894720
48894721
48894722
48894723
48894724
48894725
48894726
48894727
48894728
48894729

10

48894759

19

48894760

B

A
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SLAGSKRUEMASKINER OG SLAGSKRUENØGLER

WWW.MILWAUKEETOOL.DK

10

11
#MILWAUKEETOOL

M12 CID

M18 FQID

M12 FUEL™ 1/4˝ HEX
SLAGSKRUEMASKINE

M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ HEX
HYDRAULISK SLAGSKRUEMASKINE

POWERSTATE kulfri motor med op til 3x længere
ºº Milwaukee
motorlevetid og op til 2x mere kraft

FUEL SURGE 1/4˝ Hex hydraulisk slagskruemaskine er
ºº M18
den mest støjsvage maskine på markedet

®

™

™

PLUS elektronik giver den mest avancerede digitale
ºº REDLINK
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg

hydraulisk slagmekanisme reducerer kontakten
ºº FLUID-DRIVE
mellem metal og metal i værktøjet, hvilket giver mindre støj,

™

™

til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning

DRIVE CONTROL giver brugeren mulighed for at
ºº Milwaukee
skifte mellem forskellige hastigheder og momentindstillinger for
®

™

maksimal alsidighed

1 for præcisionsarbejde (0-1200 o/min og et moment på 19
ºº Trin
Nm, 0 - 2700 slag/min)
2 leverer maksimal ydeevne til krævende arbejdsopgaver
ºº Trin
(0-2650 o/min og et moment på 135 Nm, 0 - 3550 slag/min)

batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier

celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
ºº Individuel
og sikrer lang batterilevetid

™

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Værktøjsoptagelse
Slagtal (slag/min)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 CID-0

M12 CID-202C

−
0
−
0-1200 / 0-2650
1
/4˝ Hex
0-2700 / 0-3550
19/135
−
−
4933440410

2.0
2
40 min
0-1200 / 0-2650
1
/4˝ Hex
0-2700 / 0-3550
19/135
1.0
Transportkuffert
4933440574

vedvarende ydelse og bedre driftssikkerhed

samme ydelse ved skrueopgaver i træ som alm. kulfrie
ºº Leverer
slagskruemaskiner
kulfri motor med op til 0-3000 omdr./min og
ºº POWERSTATE
konstant kraft til de mest krævende skrueopgaver
™

PLUS elektronik giver den mest avancerede
ºº REDLINK
overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj og øger
™

værktøjets ydelse under belastning

DRIVE CONTROL systemet lader brugeren
ºº Milwaukee
tilpasse moment og hastighed efter opgaven for maksimal
®

™

fleksibilitet

trin til selvskærende skruer mindsker risikoen for
ºº Særligt
knækkede skruer og sikrer at skruen når den ønskede dybde

M12 BID

M18 BLID

M12™ KOMPAKT
SLAGSKRUEMASKINE

M18™ BRUSHLESS KOMPAKT
SLAGSKRUEMASKINE

Milwaukee slagskruemaskine med høj ydeevne og
ºº Kompakt
en længde på kun 165 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på

slagskruemaskine, længde på kun 137 mm og
ºº Kompakt
hovedhøjde på 99 mm

®

™

kan indstilles i 2 positioner for optimal balance og
ºº Håndtaget
minimal modstandskraft
der viser hvor meget strøm, der er tilbage på
ºº Strømindikator
batteriet

celleovervågning der optimerer maskinens driftstid
ºº Individuel
og sikrer lang batterilevetid

og LED-lys
ºº Strømindikator
batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Værktøjsoptagelse
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 BID-0

M12 BID-202C

−
0
−
0 - 2500
0 - 3300
1
/4˝ Hex
112
−
−
4933441955

2.0
2
40 min
0 - 2500
0 - 3300
1
/4˝ Hex
112
1.0
Transportkuffert
4933441960

elektronik beskytter både værktøj og batteri
ºº REDLINK
mod overbelastning og overophedning, hvilket giver
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

revolutionerende holdbarhed
Heavy duty gearhus i metal for suveræn holdbarhed og
maksimalt drejningsmoment
LED-lys oplyser arbejdsområdet
Individuel overvågning af battericellerne sikrer optimal driftstid
og lang holdbarhed
Éthåndsbetjent bitoptagelse med kliklås
Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee® M18™
batterier

M18 ONEID

M18 BID

ONE-KEY™ FUEL™ 1/4˝ HEX
SLAGSKRUEMASKINE

M18™ KOMPAKT
SLAGSKRUEMASKINE

FID med ONE-KEY teknologi
ºº M18
via Bluetooth med ONE-KEY app’en
ºº Forbind
Juster
ºº behov værktøjet via ONE-KEY app’en og indstil efter dine

slagskruemaskine måler 140 mm i længden gør den
ºº Kompakt
ideel til at arbejde steder med begrænset plads

™

®

™

ºº
ºº
ºº

5.0
2
59 min
900/2100/3000/3000
1800/2900/4000/4000
50
1
/4˝ Hex
M14
1.7
HD Box
4933451790

Konfigurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal
indstilling til præcisionsgentagelser
Programmer/gem profiler for hidtil uset kontrol
Vælg mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for
optimale resultater hver gang
Gem op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og
skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen
Specifikke værktøjsprofiler inklusiv flere trin til selvskærende
skruer
ONE-KEY™ app’en giver også komplet overblik over din
virksomheds værktøjer

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Værktøjsoptagelse
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 BLID-0

M18 BLID-502C

−
0
−
0 - 2800
0 - 3600
1
/4˝ Hex
170
−
−
4933448452

5.0
2
100 min
0 - 2800
0 - 3600
1
/4˝ Hex
170
1.7
Transportkuffert
4933448457

®

hastighed, moment, start- og sluthastighed, antiºº Kontroller
kickback-funktioner og LED-lys

ºº
ºº

M18 FQID-502X

−
0
−
900/2100/3000/3000
1800/2900/4000/4000
50
1
/4˝ Hex
M14
−
HD Box
4933459187

4-polet Milwaukee motor leverer høj ydelse og
ºº Kompakt
maksimerer samtidig ydelsen i forhold til vægt

™

ºº

M18 FQID-0X

kulfrie motor giver et drejningsmoment på 170 Nm, 2800
ºº Den
omdr./min og 3600 slag/min

svært tilgængelige steder

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og
ºº Fuldisoleret
maksimalt drejningsmoment

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Værktøjsoptagelse
Maks. boltdiameter
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
™

Duty fuldisoleret metalgearkasse og gear for
ºº Heavy
fremragende holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
Tilpasning af værktøj med ONE-KEY™
app’en

Hex med kliklås for enhånds bitsskift
ºº 1⁄4˝
celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
ºº Individuel
og sikrer lang batterilevetid

og LED-lys
ºº Strømindikator
batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20° C end andre Lithium-Ion teknologier
®
M18™

batterisystem: Passer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier

M18 BID-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Værktøjsoptagelse
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 BID-202C

M18 BRAID
Gem opgavespecifikke profiler for
præcisionsgentagelser

M18™ KOMPAKT
VINKELSKRUEMASKINE
vinkelslagskruemaskine, ideel til steder med
ºº Kompakt
begrænset plads - kun 307 mm lang

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
™

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Værktøjsoptagelse
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 ONEID-0X

M18 ONEID-502X

−
0
−
850/1500/2100/3000
1450/2400/2900/3700
203
26/80/150/203
1
/4˝ Hex
−
HD Box
4933459196

5.0
2
59 min
850/1500/2100/3000
1450/2400/2900/3700
203
26/80/150/203
1
/4˝ Hex
1.7
HD Box
4933451370

i metal for fremragende holdbarhed og maksimalt
ºº Gearkasse
drejningsmoment

ºº
ºº
Overblik over hele din værksomheds
værktøj

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Kompakt hoved, kun 53 mm
Designet på håndtaget gør det muligt at anvende forskellige
håndstillinger og øger brugerkomforten
1⁄4˝ Hex bitfastgørelse for hurtig og præcist bitskift
2-gear for maksimal tilpasning til en lang række opgaver
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid,
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier

M18 BRAID-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Værktøjsoptagelse
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 BID-402C

−
2.0
4.0
0
2
2
−
40 min
80 min
0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750
0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450
1
1
1
/4˝ Hex
/4˝ Hex
/4˝ Hex
180
180
180
−
1.4
1.7
−
Transportkuffert Transportkuffert
4933443570
4933443585
4933443580

−
0
−
0 - 1500 / 0 - 2250
0 - 2400 / 0 - 3400
1
/4˝ Hex
41 / 81
1.8
−
4933447891
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SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ SKRUEBITS
Impact Duty tilbehørsserien er ikke kun ideel til
ºº Shockwave
Heavy Duty opgaver med slagskruemaskiner, men en komplet

SHOCKWAVE
HULSAVE
Tpi = tandgeometri ideelt til boringer i tyndt plademetal
ºº 8Tyndvægget
design - 0,6 mm tykkelse giver mindre modstand,
ºº op til 40% hurtigere.

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

a

løsning til enhver bore- og fastgørelsesopgave.
Shock Zone geometri – designet for maksimal fleksibilitet.
Shock Zone reducerer spidsens belastning, hvilket resulterer
i færre brud. Kombinationen af Shock Zone designet og den
specielle varmebehandling absoberer slag og tillader bitten af
bøje på en lignende måde som f.eks. en fjeder.
Smedet spids for ekstra lang levetid og optimal tilpasning i
skruehovedet som sikrer, at bitten ikke glider og skruer over
gevind.
Spidsen er komprimeret under smedning for maksmial
hårdhed og ekstra lang levetid, samt for optimal pasform i
skruehovedet, hvilket minimerer risikoen for, at bitten glider og
skruer over gevind.
Minimum ordremængde = 6 stk. Ordrer > 6 stk. skal bestilles
deleligt med 6 (eks. 12, 18, 24).

WWW.MILWAUKEETOOL.DK

b

c

korte krop er optimeret til boring i tyndt metal.
ºº Den
Hex bitfastgørelse der passer til slagskruemaskiner.
ºº ¼˝
forhindrer at man laver skader på bagvedliggende
ºº Kantstop
komponenter.
kobolt for bedste holdbarhed og levetid.
ºº 8%
fjedrer for nem fjernelse af materiale.
ºº Indvendig
ºº Optimeret til brug med batteridrevet værktøj.

Beskrivelse

a

b

c

Antal pr. pakke Varenummer

48 dele bits- og Hexbitssæt
Indhold: 32 x 25 mm 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3/ 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x
TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 48
Længde 8 x 50 mm 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30. Længde 3 x
90 mm 1 x PZ2 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x magnetisk bitholder 60 mm. 4 x 1/4˝ Hex bor: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm
56 dele bit- og Hexbitssæt
Indhold: Længde 48 x 25 mm 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3 / 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x
TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50 / 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm / 2 x SL 0,6 x 4,5 / 2 x SL 0,8 x 56
5,5 / 2 x SL 1,2 x 6,5. Længde 7 x 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25.
1 x magnetisk bitholder 60 mm.
40 dele bit- og Hexbitssæt
Indhold: Længde 25 x 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 /
2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50 / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x SL 0,6 x 4.5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x
40
6,5. Længde 8 x 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30. 1 x
bitholder 60 mm. 1 x bitholder 152 mm. 3 x Shockwave Impact Duty™ 1/4˝ Hex bor: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave
Impact Duty™ Hex bor: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ magnetiske Hexbits: 48 mm længde 1 x
Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.

4932430906
Ø (mm)
19
22
25
29
32
35
38
Sæt med 3 stk. Shockwawe Impact Duty™
hulsave.
Ø 22 / 29 / 35 mm.
Indvendig fjeder og tilspændingsskrue.
Pilotbor med adapter.

4932430907

4932430908

KOMPAKTE SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
BITSSÆT MED SKRUETRÆKKERHÅNDTAG

KNUCKLE

lommestørrelse.
ºº Praktisk
kan forlænges for perfekt styring af lange skruer.
ºº Bitholderen
Totallængde op til 110 mm.

for Heavy Duty opgaver med slagfunktion
ºº Vinkelskrueforsats
design – kan anvendes med både bore-/
ºº Slagfast
skruemaskiner og slagskruemaskiner.

holderen kan anvendes som skruetrækkerhåndtag.
ºº Selve
til afisolering af ledninger Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm².
ºº Funktion
ºº Funktion til at bøje kabeltråde op til 5 mm².

Varenummer
49569805
49569810
49569815
49569820
49569825
49569830
49569835
49224800
4932430466
4932430477

™

kompakt vinkelskrueforsats.
ºº Ekstrem
til steder med begrænset plads.
ºº Perfekt
metalkonstruktion der absorberer slag fra
ºº Robust
slagfunktioner.

positioneres i 0° og 30°.
ºº Kan
Hex skaft for enten direkte bitfastgørelse i maskinen eller
ºº ¼˝
alternativt i en borepatron.
til slagskruemaskine med ¼˝ Hex firkant og et
ºº Velegnet
drejningsmoment pa op til 180 Nm.

ºº * Højde ved 30° er 40 mm

Beskrivelse
a

b

c

Totallængde (mm) Antal pr. pakke Varenummer

Kompakt Shockwave™ bitssæt med 12 dele – sæt 1
1 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x SL 0,6 x 4,5 mm / 1 x SL 25
0,8 x 5,5 mm. 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5. 1 x magnetisk bitholder med krave 76 mm lang.
Kompakt Shockwave™ bitssæt med 12 dele – sæt 2
25
1 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x
TX40. 1 x magnetisk bitholder med krave 76 mm lang.
Kompakt Shockwave™ bitssæt med 12 dele – sæt 3
25
2 x TX10 / 3 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x bitholder med
krave 76 mm lang.

12

4932430909

12

4932430910

12

4932430911

Beskrivelse

Antal pr. pakke

Varenummer

Knuckle™.
1 x Knuckle™. 1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x
PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1x TX25.

11

4932352938
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M12 BRAID

M12 BIW12

M12™ KOMPAKT
VINKELSLAGSKRUEMASKINE

M12™ KOMPAKT 1/2˝
SLAGSKRUENØGLE

vinkelslagskruemaskine der kun måler 287 mm i
ºº Kompakt
længden - idéel til arbejde ved trang plads

kompakt slagskruenøgle med høj ydeevne og en
ºº Milwaukee
længde på kun 171 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på
®

elektronisk overbelastningsbeskyttelse giver
ºº REDLINK
klassens bedste holdbarhed

svært tilgængelige steder

™

for suveræn holdbarhed og moment på 68 Nm
ºº Metalgearkasse
hoved med diameter på kun 35,6 mm
ºº Kompakt
Håndtag
med
adskillige
grebsmuligheder for optimal komfort
ºº 1/4˝ Hex borepatron for let
huritigt bit-skifte med én hånd
ºº Individuel celleovervågningoggiver
lang driftstid og sikrer lang
ºº batterilevetid
og LED-lys
ºº Strømindikator
batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier

REDLINK elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº batteri
og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
™

M12 BRAID-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Værktøjsoptagelse
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og
ºº Fuldisoleret
maksimalt drejningsmoment

−
0
−
0 - 2425
0 - 3300
1
/4˝ Hex
68
1.2
−
4933451247

/ ˝ firkant til anvendelse med universal toppe
ºº Forbedret
håndtag for bedre kontrol og bedre greb
ºº Individuel celleovervågning
ºº og sikrer lang batterilevetid der optimerer maskinens driftstid
1

2

og LED-lys
ºº Strømindikator
batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
®
M12™

batterisystem: Passer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier

M12 CIW12

M12 BIW14

M12 FUEL™ 1/2˝
SLAGSKRUENØGLE

M12™ KOMPAKT 1/4˝
SLAGSKRUENØGLE

POWERSTATE kulfri motor med 160 Nm
ºº Milwaukee
drejningsmoment og op til 25% hurtigere hastighed

Milwaukee slagskruenøgle med høj ydeevne og en
ºº Kompakt
længde på kun 152 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på

®

™

batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og

ºº

ºº
ºº

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Værktøjsoptagelse
Slagtal (slag/min)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 CIW12-202C

−
0
−
1500/2650
1
/2˝ firkant
2650/3500
65/160
−
−
4933447132

2.0
2
40 min
1500/2650
1
/2˝ firkant
2650/3500
65/160
1.0
Transportkuffert
4933447130

metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og
ºº Fuldisoleret
maksimalt drejningsmoment
/ ˝ firkant til anvendelse med universal toppe
ºº Forbedret
håndtag for bedre kontrol og bedre greb
ºº Individuel celleovervågning
ºº og sikrer lang batterilevetid der optimerer maskinens driftstid
1

4

og LED-lys
ºº Strømindikator
batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
®
M12™

batterisystem: Passer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier

M12 BIW38
M12™ KOMPAKT 3/8˝
SLAGSKRUENØGLE

POWERSTATE
ºº Milwaukee
motorlevetid

Milwaukee slagskruenøgle med høj ydeevne og en
ºº Kompakt
længde på kun 165 mm, hvilket gør den ideel til arbejde på

kulfri motor for længere

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
™

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Værktøjsoptagelse
Slagtal (slag/min)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 CIW14-0

M12 CIW14-202C

−
0
−
0-1200 / 0-2650
1
/4˝ firkant
0-3000 / 0-4000
13/56
−
−
4933440455

2.0
2
40 min
0-1200 / 0-2650
1
/4˝ firkant
0-3000 / 0-4000
13/56
1.0
Transportkuffert
4933440415

metalgearkasse og gear for optimal holdbarhed og
ºº Fuldisoleret
maksimalt drejningsmoment
/ ˝ firkant til anvendelse med universale toppe
ºº Optimeret
håndtag for bedre kontrol og greb
ºº Individuel celleovervågning
ºº og sikrer lang batterilevetid der optimerer maskinens driftstid
3

8

og LED-lys
ºº Strømindikator
batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
®
M12™

batterisystem: Passer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier

M12 CIW38

M12 IR

M12 FUEL /8˝
SLAGSKRUENØGLE

M12™ KOMPAKT
SKRALDENØGLE

POWERSTATE kulfri motor med op til 2x længere
ºº Milwaukee
motorlevetid og op til 40% højere drejningsmoment

kraft og højeste hastighed i sin klasse, 47 Nm
ºº Mest
drejningsmoment og 250 omdr./min.

™ 3

®

™

PLUS elektronik giver den mest avancerede digitale
ºº REDLINK
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™

maksimal alsidighed
Trin 1 for præcisionsarbejde
Trin 2 leverer maksimal ydeevne til krævende arbejdsopgaver
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid,
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Strømindikator og LED-lys

M12 BIW38-0

M12 BIW38-202C

−
0
−
0 - 2500
3
/8˝ firkant
0 - 3300
135
−
−
4933441985

2.0
2
40 min
0 - 2500
3
/8˝ firkant
0 - 3300
135
1.0
Transportkuffert
4933441990

M12 IR-201B 1/4

M12 IR-201B 3/8

2.0
1
40 min
1
/4˝ firkant
40
0 - 250
274
0.9
Taske
4933441725

2.0
1
40 min
3
/8˝ firkant
47
0 - 250
274
0.9
Taske
4933441720

™

til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning
®

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Værktøjsoptagelse
Slagtal (slag/min)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

™

DRIVE CONTROL giver brugeren mulighed for at
ºº Milwaukee
skifte mellem forskellige hastigheder og momentindstillinger for

−
0
−
0 - 2500
1
/4˝ firkant
0 - 3300
50
1.0
−
4933441980

svært tilgængelige steder

™

ºº

M12 BIW14-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Værktøjsoptagelse
Slagtal (slag/min)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

®

PLUS elektronik giver den mest avancerede digitale
ºº REDLINK
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg

til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ giver brugeren mulighed for at
skifte mellem forskellige hastigheder og momentindstillinger for
maksimal alsidighed
Trin 1 for for præcisionsarbejde
Trin 2 leverer maksimal ydeevne til krævende arbejdsopgaver
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid,
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Strømindikator og LED-lys

2.0
2
40 min
0 - 2550
1
/2˝ firkant
0 - 3400
138
1.0
Transportkuffert
4933447133

™

M12 CIW12-0

M12 FUEL™ 1/4˝
SLAGSKRUENØGLE
™

M12 BIW12-202C

−
0
−
0 - 2550
1
/2˝ firkant
0 - 3400
138
−
−
4933447134

svært tilgængelige steder

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

M12 CIW14
®

M12 BIW12-0

®

™

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ giver brugeren mulighed for at
skifte mellem forskellige hastigheder og momentindstillinger
for maksimal alsidighed - Trin 1: 65 Nm / 0-1500 o/min 2650
slag/min. og trin 2: 160 Nm / 0-2650 o/min, 3500 slag/min for at
fastgøre M8 til M18 bolte
REDLINK PLUS™ elektronik giver den mest avancerede digitale
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg
til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning
Slank, kort letvægtsdesign uden belastning af hånd og arm når
drejningsmomentet aktiveres - for maksimal brugervenlighed
og komfort

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Værktøjsoptagelse
Slagtal (slag/min)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Værktøjsoptagelse
Slagtal (slag/min)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 CIW38-0

M12 CIW38-202C

−
0
−
0 - 1200/ 0 - 2650
3
/8˝ firkant
0-2650 / 0-3500
23/158
−
−
4933440460

2.0
2
40 min
1200/2650
3
/8˝ firkant
0-2650 / 0-3500
23/158
1.0
Transportkuffert
4933440420

motorhus for samme høje holdbarhed som trykluft
ºº Forstærket
modeller i stål

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Kompakt - perfekt på steder med begrænset plads og til
mindre motorer
Stor afbryder i metal med variabel hastighed for maksimal
kontrol
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Strømindikator og LED-lys
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid,
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Værktøjsoptagelse
Maks. drejningsmoment (Nm)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Længde (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer
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M18 CHIWF34

M18 FMTIWP12

M18 FUEL™ SLAGSKRUENØGLE MED HØJT
MOMENT, 3/4˝ FIRKANT OG FRIKTIONSRING

M18 FUEL™ 1/2˝ MELLEMSTOR
SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

FUEL slagskruenøgle, med fremragende ydeevne - op til
ºº M18
1016 Nm drejningsmoment og op til 1626 Nm drejningsmoment

FUEL mellemstor slagnøgle med drejningsmoment på
ºº M18
610 Nm og længde på kun 170 mm

™

™

ved udskruening af bolte
®

ºº
ºº
ºº
ºº

DRIVE CONTROL systemet lader brugeren vælge
ºº Milwaukee
mellem 3 hastigheder og momentindstillinger for optimal
®

DRIVE CONTROL giver brugeren mulighed for at
ºº Milwaukee
skifte mellem forskellige hastigheder og momentindstillinger for
™

maksimal alsidighed
Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for længere
motorlevetid og mere kraft
REDLINK PLUS™ elektronik giver den mest avancerede digitale
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg
til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2,5x længere
driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid
og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion
teknologier
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Værktøjsoptagelse
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)
Løsrivningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 CHIWF34-0X

M18 CHIWF34-502X

−
0
−
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
3
/4˝ firkant
508 / 1016
1626
−
HD Box
4933451444

5.0
2
59 min
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
3
/4˝ firkant
508 / 1016
1626
3.3
HD Box
4933448415

™

fleksibilitet til en lang række opgaver
™
kulfri motor er designet og bygget af

ºº POWERSTATE
Milwaukee
®

PLUS elektronik giver den mest avancerede
ºº REDLINK
overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj og øger
™

værktøjets ydelse under belastning

ION batterierne leverer op til 2.5 x driftstid, op
ºº REDLITHIUM
til 20% mere kraft, op til 2x batterilevetid og fungerer optimalt
™

ned til -20°C

celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer
ºº Individuel
bedste levetid og driftssikkerhed
/ ˝ firkant med låsestift
ºº Strømindikator
og LED-lys
ºº
1

2

M18 CHIWF12

M18 ONEIWF12

M18 FUEL™ SLAGSKRUENØGLE MED HØJT
MOMENT, 1/2˝ FIRKANT OG FIRKTIONSRING

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2˝ SLAGNØGLE
MED FRIKTIONSRING

FUEL slagskruenøgler, med fremragende ydeevne - op til
ºº M18
950 Nm drejningsmoment og op til 1491 Nm drejningsmoment

FIW med ONE-KEY teknologi
ºº M18
via Bluetooth med ONE-KEY app'en
ºº Forbind
værktøjet via ONE-KEY app'en og indstil efter dine
ºº Juster
behov

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ved udskruening af bolte
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ giver brugeren mulighed for at
skifte mellem forskellige hastigheder og momentindstillinger for
maksimal alsidighed
Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for længere
motorlevetid og mere kraft
REDLINK PLUS™ elektronik giver den mest avancerede digitale
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg
til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2,5x længere
driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid
og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion
teknologier
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Værktøjsoptagelse
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)
Løsrivningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 CHIWF12-0X

M18 CHIWF12-502X

−
0
−
0 - 425 / 0 - 1700
0 - 450 / 0 - 2300
1
/2˝ firkant
135 / 950
1491
−
HD Box
4933451443

5.0
2
59 min
0 - 425 / 0 - 1700
0 - 450 / 0 - 2300
1
/2˝ firkant
135 / 950
1491
3.3
HD Box
4933448418

FUEL slagskruenøgle, med fremragende ydeevne - op til
ºº M18
813 Nm drejningsmoment og op til 1354 Nm drejningsmoment

ºº
ºº

hastighed, moment, start- og sluthastighed, antiºº Kontroller
kickback-funktioner og LED-lys
til hvilken som helst opgave ved og få optimal
ºº Konfigurer
indstilling til præcisionsgentagelser

profiler for hidtil uset kontrol
ºº Programmer/gem
mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for
ºº Vælg
optimale resultater hver gang

op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og
ºº Gem
skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen
app'en giver også komplet overblik over din
ºº ONE-KEY
virksomheds værktøjer
™

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Værktøjsoptagelse
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 ONEIWF12-502X

−
0
−
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ firkant
300
40/120/220/300
−
HD Box
4933459198

5.0
2
59 min
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ firkant
300
40/120/220/300
1.8
HD Box
4933451374

letvægtsdesign beskytter værktøjet og overflader
ºº Formfuldt,
fleksible materiale gør det nemt at påsætte kappen og
ºº Det
fjerne den igen

™

ºº

M18 ONEIWF12-0X

™

BESKYTTELSESKAPPE I
GUMMI TIL SLAGNØGLER

M18 FUEL SLAGSKRUENØGLE MED HØJT
MOMENT, 1/2˝ FIRKANT OG LÅSESTIFT

ºº

M18 FMTIWP12-502X
5.0
2
59 min
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
/2˝ firkant
430/550/610
M20
2.4
HD Box
4933459183

™

™

ºº

M18 FMTIWP12-0X
−
0
−
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
/2˝ firkant
430/550/610
M20
−
HD Box
4933459188

™

®

M18 CHIWP12

ved udskruening af bolte
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ giver brugeren mulighed for at
skifte mellem forskellige hastigheder og momentindstillinger for
maksimal alsidighed
Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for længere
motorlevetid og mere kraft
REDLINK PLUS™ elektronik giver den mest avancerede digitale
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg
til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2,5x længere
driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid
og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion
teknologier
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Værktøjsoptagelse
Maks. drejningsmoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Værktøjsoptagelse
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)
Løsrivningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 CHIWP12-0X

M18 CHIWP12-502X

−
0
−
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
1
/2˝ firkant
474 / 813
1354
−
HD Box
4933451442

5.0
2
59 min
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
1
/2˝ firkant
474 / 813
1354
3.2
HD Box
4933451400

M18 FMTIWF12-0X

M18 FMTIWF12-502X

−
0
−
510/2100/2400
420/2700/3000
1
/2˝ firkant
130/550/610
M20
−
HD Box
4933459189

5.0
2
59 min
510/2100/2400
420/2700/3000
1
/2˝ firkant
130/550/610
M20
2.4
HD Box
4933459185

gummi designet til at modstå de ætsende materialer,
ºº Holdbart
der ofte findes i vedligeholdelsesmiljøer
ikke anvendes på eller nær elektriske kredsløb.
ºº Må
på andre maskiner end anbefalet kan resultere i
ºº Anvendelse
beskadigelse af motoren og kan betyde at garantien bortfalde

M18 FMTIWF12
M18 FUEL™ 1/2˝ MELLEMSTOR
SLAGNØGLE MED FRIKTIONSRING
FUEL mellemstor slagnøgle med drejningsmoment på
ºº M18
610 Nm og længde på kun 170 mm
™

DRIVE CONTROL systemet lader brugeren vælge
ºº Milwaukee
mellem 3 hastigheder og momentindstillinger for optimal
®

™

fleksibilitet til en lang række opgaver
™
kulfri motor er designet og bygget af

ºº POWERSTATE
Milwaukee
®

PLUS elektronik giver den mest avancerede
ºº REDLINK
overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj og øger
™

værktøjets ydelse under belastning

ION batterierne leverer op til 2.5 x driftstid, op
ºº REDLITHIUM
til 20% mere kraft, op til 2x batterilevetid og fungerer optimalt
™

ned til -20°C

celleovervågning optimerer driftstiden og sikrer
ºº Individuel
bedste levetid og driftssikkerhed
/ ˝ firkant med friksionsring
ºº Strømindikator
og LED lys
ºº
1

2

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Værktøjsoptagelse
Maks. drejningsmoment (Nm)
Maks. boltdiameter
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

Beskrivelse
Beskyttelseskappe i gummi til M18 CIW
Beskyttelseskappe i gummi til M18 CHIW & M28 CHIW

Varenummer
49162754
49162763
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M18 ONEIWP12

M18 BIW38

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2˝
SLAGNØGLE MED LÅSESTIFT

M18™ KOMPAKT SLAGSKRUENØGLE
MED 3/8˝ FIRKANT

FIW med ONE-KEY teknologi
ºº M18
via Bluetooth med ONE-KEY app’en
app'en
ºº Forbind
Juster
app'en og indstil efter dine
ºº behov værktøjet via ONE-KEY app’en

slagskruenøgle med / ˝ firkant måler 152 mm i
ºº Kompakt
længden hvilke gør den ideel til at arbejde på steder med

™

®

3

™

™

hastighed, moment, start- og sluthastighed, antiºº Kontroller
kickback-funktioner og LED-lys
til hvilken som helst opgave ved og få optimal
ºº Konfigurer
indstilling til præcisionsgentagelser

profiler for hidtil uset kontrol
ºº Programmer/gem
mellem et hav af opgaveprofiler eller lav dine egne for
ºº Vælg
optimale resultater hver gang

op til 4 specialindstillinger i værktøjets hukommelse og
ºº Gem
skift let og hurtigt mellem dem på byggepladsen
app'en giver også komplet overblik over din
app’en
ºº ONE-KEY
virksomheds værktøjer
™

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Værktøjsoptagelse
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 ONEIWP12-0X

M18 ONEIWP12-502X

−
0
−
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ firkant
300
40/120/220/300
−
HD Box
4933459197

5.0
2
59 min
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ firkant
300
40/120/220/300
1.8
HD Box
4933451372

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

8

begrænset plads
REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
Heavy Duty metalgearhus for maksimal holdbarhed og
maksimalt drejningsmoment
Passer til alle 3/8˝ toppe
Individuel celleovervågning optimerer værktøjets driftstid og
sikrer lang batterilevetid
Strømindikatoren og LED-lys
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid,
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™
batterier

M18 FIWF12

M18 BRAIW

M18 FUEL™ 1/2˝ SLAGSKRUENØGLE
MED FRIKTIONSRING

M18™ KOMPAKT
VINKELSLAGSKRUENØGLE

POWERSTATE kulfri motor med længere
ºº Milwaukee
motorlevetid og 20% mere kraft

vinkelslagnøgle - ideel til steder med begrænset
ºº Kompakt
plads - kun 307 mm lang

®

™

PLUS elektronik giver den mest avancerede digitale
ºº REDLINK
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg
™

til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning

DRIVE CONTROL funktionen gør at brugeren kan
ºº Milwaukee
justere hastighed og moment efter arbejdsopgaven
®

™

1 til præcisionsopgaver
ºº Trin
2 forhindrer skader på skruer og arbejdsemne
ºº Trin
Trin
maksimal ydelse til de tungeste opgaver
ºº Trin 34 giver
giver optimalt forhold mellem præcision og ydelse, da
ºº den automatisk
stopper ét sek slag når bolten er i bund

batteri der giver op til 2,5x længere
ºº REDLITHIUM-ION
driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid
™

og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion
teknologier

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Kapacitet
(Ah)
Lader
medfølger
Antal batterier
Omdr.
ubelastet
Lader medfølger(omdr./min)
Slagtal
(slag/min)(omdr./min)
Omdr. ubelastet
Værktøjsoptagelse
Slagtal (slag/min)
Maksimalt
tilspændingsmoment (Nm)
Værktøjsoptagelse
Maks.
drejningsmoment
(Nm) (Nm)
Maksimalt
tilspændingsmoment
Vægt inkl.
batteri (kg) (Nm)
Maks.
drejningsmoment
Leveres
i batteri (kg)
Vægt
inkl.
Varenummer
Leveres i
Varenummer

M18 FIWF12-0X
M18 ONEIWP12-0X
−
0−
−
0
1700/2000/2500/2000
−
2400/2600/3100/2600
900/1400/1900/2500
1
/2˝ firkant
1300/2100/2550/3200
1
300
/2˝ firkant
40/120/300/120
300
−
40/120/220/300
HD Box
−
4933451448
HD Box
4933459197

M18 FIWF12-502X
M18 ONEIWP12-502X
5.0
2
5.0
259 min
1700/2000/2500/2000
59 min
2400/2600/3100/2600
900/1400/1900/2500
1
/2˝ firkant
1300/2100/2550/3200
1
300
/2˝ firkant
40/120/300/120
300
1.8
40/120/220/300
HD Box
1.8
4933451071
HD Box
4933451372

Milwaukeeslagskruenøgle
POWERSTATE
med
kulfri
/ ˝ firkant
motor med
målerlængere
155 mm i
ºº Kompakt
længden
motorlevetid
hvilke
oggør
20%
den
mere
ideel
kraft
til at arbejde på steder med
1

™

®

Milwaukee elektronisk
DRIVE CONTROL
overbelastningsbeskyttelse
funktionen gør at brugeren
i både kan
ºº REDLINK
batteri
justere og
hastighed
værktøj og
formoment
bedste holdbarhed
efter arbejdsopgaven
i sin klasse
™®

™

Trin 1 tilDuty
præcisionsopgaver
metalgearhus for maksimal holdbarhed og
ºº Heavy
Trin 2 forhindrer
skader på skruer og arbejdsemne
drejningsmoment
ºº maksimalt
Trin 3 giver
til alle
maksimal
/ ˝ toppe
ydelse til de tungeste opgaver
ºº Passer
Trin
Individuel
4
giver
celleovervågning
optimalt
forhold optimerer
mellem præcision
værktøjets
og driftstid
ydelse, ved
og
ºº sikrer
automatisk
lang batterilevetid
at stoppe efter ét sek slag når bolten er nede
1

2

REDLITHIUM-IONogbatteri
LED-lys
der giver op til 2,5x længere
ºº Strømindikatoren
batterikraft,
der giver
2x længere
driftstid,
driftstid, op til 20% mere
op til op
2x til
længere
batterilevetid
ºº REDLITHIUM-ION
op
til 20% mere
kraft,
til 2x længere
batterilevetid
og fungerer
bedre
nedop
til -20°C
end andre
Lithium-Ionog
™
™

fungerer
bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
teknologier
®
M18™

batterisystem: Passer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

i metal for fremragende holdbarhed og maksimalt
ºº Gearkasse
drejningsmoment
hoved, kun 53 mm
ºº Kompakt
på håndtaget gør det muligt at anvende forskellige
ºº Designet
håndstillinger og øger brugerkomforten

3/8˝ firkant
ºº Værktøjsoptaelse
for maksimal tilpasning til en lang række opgaver
ºº 2-gear
celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
ºº Individuel
og sikrer lang batterilevetid
og indbygget LED-lys der oplyser
ºº Strømindikator
arbejdsområdet

M18 BRAIW-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Værktøjsoptagelse
Slagtal (slag/min)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
0
−
0 - 1500 / 0 - 2250
3
/8˝ firkant
0 - 2400 / 0 - 3400
40 / 76
1.8
−
4933447899

A

fremstillet stål og varmebehandling for maksimal
ºº Specielt
styrke og fleksibilitet.

2

begrænsetPLUS
plads elektronik giver den mest avancerede digitale
ºº REDLINK
4-polet Milwaukeeformotor
ydelse og
overbelastningsbeskyttelse
bådeleverer
batteri høj
og værktøj
i tillæg
ºº Kompakt
maksimerer
samtidig
ydelsen
i forhold
til belastning
vægt
til
at forbedre
værktøjets
ydeevne
under

−
0
−
0 - 2450
3
/8˝ firkant
0 - 3350
210
−
−
4933443600

MAGNETISKE
BITHOLDERE

™ 1
M18™FUEL
KOMPAKT
/2˝ SLAGSKRUENØGLE
SLAGSKRUENØGLE
1
MED LÅSESTIFT
/2˝ FIRKANT
™

M18 BIW38-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Værktøjsoptagelse
Slagtal (slag/min)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

™

M18 BIW12
FIWP12
®

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Slagtal (slag/min)
Værktøjsoptagelse
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)
Maks. drejningsmoment (Nm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 FIWP12-0X

M18 FIWP12-502X

−
0
−
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ firkant
300
40/120/300/120
−
HD Box
4933451449

5.0
2
59 min
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ firkant
300
40/120/300/120
1.8
HD Box
4933451068

konstruktion der klarer hård behandling under opgaver
ºº Solid
med slag.

a

ºº Stærk magnetisk spids for sikker fastgørelse.

b

M18 BIW12

A

M18™ KOMPAKT SLAGSKRUENØGLE
MED 1/2˝ FIRKANT

c

slagskruenøgle med / ˝ firkant måler 155 mm i
ºº Kompakt
længden hvilke gør den ideel til at arbejde på steder med
1

2

A

begrænset plads

4-polet Milwaukee motor leverer høj ydelse og
ºº Kompakt
maksimerer samtidig ydelsen i forhold til vægt
®

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
™

Duty metalgearhus for maksimal holdbarhed og
ºº Heavy
maksimalt drejningsmoment

til alle / ˝ toppe
ºº Passer
celleovervågning optimerer værktøjets driftstid og
ºº Individuel
sikrer lang batterilevetid
1

WWW.MILWAUKEETOOL.DK

2

og LED-lys
ºº Strømindikatoren
batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier

Kapacitet
Kapacitet (Ah)
(Ah)
Antal
Antal batterier
batterier
Lader
Lader medfølger
medfølger
Omdr.
Omdr. ubelastet
ubelastet (omdr./min)
(omdr./min)
Værktøjsoptagelse
Værktøjsoptagelse
Slagtal (slag/min)
(slag/min)
Slagtal
Maks.
Maks. drejningsmoment
drejningsmoment (Nm)
(Nm)
Vægt
Vægt inkl.
inkl. batteri
batteri (kg)
(kg)
Leveres
Leveres ii
Varenummer
Varenummer

M18
M18 BIW12-0
BIW12-0
−
−
00
−
−
00 -- 2450
2450
11
//22˝˝ firkant
firkant
3350
00 -- 3350
240
240
−
−
−
−
4933443590
4933443590

M18
M18 BIW12-402C
BIW12-402C
4.0
4.0
22
80
80 min
min
00 -- 2450
2450
11
//22˝˝ firkant
firkant
00 -- 3350
3350
240
240
1.9
1.9
Transportkuffert
Transportkuffert
4933443607
4933443607

d

a
b
c
d

Beskrivelse

Totallængde (mm) A Varenummer

Magnetisk bitholder med ¼˝ Hex skaft (DIN 3126 – E 6.3).
100 stk-boks. Bits skal bestilles á 100 stk.
Magnetiske bitholdere – lange 152 mm. Med ¼˝ Hex firkant og C ring (DIN 3126 – E 6.3).
Magnetiske bitholdere – lange 305 mm. Med ¼˝ Hex firkant og C ring (DIN 3126 – E 6.3).

60
60
152
305

4932352406
4932430478
48324511
48324512

20

21
#MILWAUKEETOOL

½˝ SLAGTOPPE

MAGNETISKE
TOPPE

(krom-molybdæn) stål i høj kvalitet for ultimativ styrke
ºº Slagfast
og holdbarhed

fremstillet stål og varmebehandling for maksimal
ºº Specielt
styrke og ekstrem holdbarhed.

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.DK

magnetisk spids for sikker fastgørelse. Skaft ¼˝ Hex (DIN
ºº Stærk
3126 – E 6.3).

Optimal pasform takket være 6 gribepunkter.
Forsænkede hjørner for mindre indvirken der hvor bolten griber
fat.
Tynd vægkonstruktion for bedre tilgang på steder med
begrænset plads.
Dybe vægge til lange bolte.
Lasermarkerede størrelser for nem og permanent identifikation.

velegnet til opgaver med slagfunktion og højt
ºº Meget
drejningsmoment.

A

a

A (MM)

B (MM)

C (MM)

D (MM)

E (MM)

F (MM)

Varenummer

1

/2˝ firkant

8

78

12

15

21.8

4932352847

1

/2˝ firkant

10

78

12

17

21.8

4932352848

1

/2˝ firkant

11

78

12

18

21.8

4932352849

1

/2˝ firkant

12

78

12

19

21.8

4932352850

1

/2˝ firkant

13

78

12

20

23.8

4932352851

1

/2˝ firkant

14

78

15

22

23.8

4932352852

1

/2˝ firkant

16

78

15

23.8

23.8

4932352853

1

/2˝ firkant

17

78

18

25.8

25.8

4932352854

1

/2˝ firkant

19

78

21

27.8

27.8

4932352855

1

/2˝ firkant

21

78

24

29.8

29.8

4932352856

1

/2˝ firkant

24

78

24

33.8

33.8

4932352857

1

/2˝ firkant

27

78

24

37.8

37.8

4932352858

1

/2˝ firkant

30

78

24

41.8

38

4932352859

1

/2˝ firkant

32

78

24

43.8

38

4932352860

Shockwave Impact Duty™ ½˝ slagtoppesæt med 10 dele
Indhold: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Størrelse (på tværs
Til boltstørrelser Totallængde (mm) A
af fladerne) (mm)
5.5
M3
65
6.0
M3.5
65
1
/4˝
65
7.0
M4
65
5
/16˝
65
8.0
M5
65
3
/8˝
65
10.0
M6
65
12.0
M7
65
13.0
M8
65
17.0
M10
65
Sæt med 5 stk. Shockwave Impact Duty™ toppe.
a
Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm.

Varenummer
4932352536
4932352537
4932352538
4932352539
4932352540
4932352541
4932352542
4932352543
4932352544
4932352545
4932352546
4932352822

ADAPTERE
fremstillet stål og varmebehandling for maksimal
ºº Specielt
styrke og holdbarhed

ºº Heavy Duty konstruktion til fastgørelsesopgaver

4932352861

¼˝ SLAGTOPPE
(krom-molybdæn) stål i høj kvalitet for ultimativ styrke
ºº Slagfast
og holdbarhed

Beskrivelse

Totallængde (mm) Varenummer

Adapter ¼˝ Hex - ¼˝ firkant DIN 3126
50
– E 6.3
Adapter ¼˝ Hex - ½˝ firkant DIN 3126
b
50
– E 6.3
Bit adapter ½˝ firkant - ¼˝ hun Hex.
c
50
Til skruebits.

pasform takket være 6 gribepunkter.
ºº Optimal
hjørner for mindre indvirken der hvor bolten griber
ºº Forsænkede
fat.

a

vægkonstruktion for bedre tilgang på steder med
ºº Tynd
begrænset plads.

vægge til lange bolte.
ºº Dybe
ºº Lasermarkerede størrelser for nem og permanent identifikation.

48325030
48325032
48034410

AUTOMOBIL
TOPPESÆT
for nem identifikation
ºº Farvekoder
af høj kvalitet legeret stål for styrke og holdbarhed
ºº Lavet
ºº Sættet indeholder 17 mm, 19 mm og 21 mm.
Beskrivelse
a

A
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝
1
/4˝

Varenummer

Shockwave Impact Duty™ ¼˝ slagtoppe-/bitssæt med 20 dele
12 x ¼˝ slagtoppe: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm. Totallængde 50 mm. 6 x skruebits 25 mm længde: PH2, 4932352862
PZ2, TX 15, TX20, TX25, TX30 1 x adapter ¼˝ Hex → ¼˝ firkant 1 x adapter ¼˝ firkant (hun) → ¼˝ Hex til skruebits.
B (mm)
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13

C (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

D (mm)
3
3.5
4
4.5
6
6
7.5
7.5
9
11
12
12

E (mm)
7.7
8
8.8
9.5
9.8
11.4
12.5
13.8
14.3
16.8
17.8
18.8

F (mm)
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
13.8
14.3
16.8
17.8
18.8

Beskrivelse

Varenummer

Automobil toppesæt
17, 19 og 21 mm 1/2˝ toppe

4932451568

a

b

c

22
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POLERING

WWW.MILWAUKEETOOL.DK
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POLERINGSTILBEHØR PLETPUDSER

M12 BPS
M12 KOMPAKT POLER-/
SLIBEMASKINE
™

variabel hastighed ((0-2800 / 0-8300 omdr/min) til både
ºº 2-trins
polerings- og slibneopgaver

e

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
™

anvendes med poleringsvampe på 76 mm/og op til 87 mm
ºº Kan
i overmål og slibepapir på 50 mm
driftstid gør det ofte muligt at færdiggøre en opgave på
ºº Lang
én batteriopladning
design på 130 mm gør det muligt at komme til på
ºº Kompakt
steder med begrænset plads

gør det muligt hurtigt og nemt at skifte tilbehør
ºº Spindellåsen
uden brug af værktøj

støttegreb med 2 positioner
ºº Aftageligt
celleovervågning der optimerer maskinens driftstid
ºº Individuel
og sikrer lang batterilevetid

a

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)
Skivediameter (mm)
Spindelgevind
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 BPS-0

M12 BPS-421X

−
0
−
0 - 2800
0 - 8300
76
M9 x 0.75
−
−
4933447791

1 x 2.0 & 1 x 4.0
2
40 min
0 - 2800
0 - 8300
76
M9 x 0.75
1.0
HD Box
4933447799

a
b
c
d
e

b

c

d

Beskrivelse

Ø (mm)

Polerstøtteplade med M9 x 0,75 fæste. Velcrofæste. Til anvendelse sammen med polersvamp eller sandpapir.
Polersvamp – hård (gul). Med grov skumstruktur til dybe ridser. Anvendes sammen med størreplade.
Polersvamp – blød (hvid). Meget blød polersvamp med fin skumstruktur. Til små ridser. Anvendes sammen med støtteplade.
Lammeuldshætte. Anvendes sammen med støtteplade.
Fiber støtteplade. M9 x 0,75 fæste til grovslibning, såsom rustfjernelse. Ideel til arbejde ved trang plads og svært tilgængelige steder.

76
75
80
80
46

Højde (mm)

Varenummer
4932430488
4932430489
4932430490
4932430838
4932430492

25
25

M18 FAP
M18 FUEL™
POLERINGSMASKINE
kulfri POWERSTATE
ºº Milwaukee
mobilitet ved polering af bilen
®

™

motor giver ultimativ

PLUS giver den mest avancerede
ºº REDLINK
overbeslastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

forbedre værktøjets ydelse under belastning
REDLITHIUM-ION™ batteriet der giver op til 2,5x længere
driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid
og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion
teknologier
Verdens første batteridrevne polermaskine med 8-trins variabel
hastighed mellem 360 og 2200 omdr./min
Hidtil uset driftstid - kan polere en alm. størrelse bil på én
opladning*
Konstant hastighed med blød opstart
Maks. diameter på poleringstilbehør: 180 mm
Støvskærm(aftagelig) forhindrer støv i maskinen og øger
dermed motorens levetid

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Skivediameter (mm)
Spindelgevind
Vægt inkl. batteri (kg)
Variabel hastighed
Nulspændingsafbryder
Blød opstart
Leveres i
Varenummer

M18 FAP180-0

M18 FAP180-502X

−
0
−
360 - 2200
180
M 14
−
Ja
Ja
Ja
−
4933451549

5.0
2
59 min
360 - 2200
180
M 14
2.2
Ja
Ja
Ja
HD Box
4933451550

KVALITETS POLERINGSTILBEHØR VELCRO Ø 125 MM
f
a

b

c

d

Beskrivelse
a

AP 14-2 200 E

b
c
d

1450 W POLERMASKINE

e
polermaskine med 1450 W motor for bedste
ºº Kraftfuld
præstation

til højt drejningsmoment og perfekt
ºº Specialgear
polerehastighed uden overophedning af maskinen

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Variabel hastighed 490/2100 o/min. for bedste resultat
7 Hastighedsindstillinger for præcist valg af hastighed
Termisk beskyttelsesanordning mod overophedning af motoren
Specialgreb på fronten sikre et godt og solidt greb om
maskinen
Spindellås
Låsbar strømafbryder
Fleksibel og blød bagskive i velcro beskytter malede overflader
mod ridser
6 m PUR-kabel forhindrer mærker på malingen

AP 14-2 200 E
Optaget effekt (W)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Skivediameter (mm)
Spindelgevind
Standardudstyr
Vægt (kg)
Variabel hastighed
Nulspændingsafbryder
Blød opstart
Leveres i
Varenummer

1450
490 - 2100
200
M 14

AP 14-2 200 E SET

1450
490 - 2100
200
M 14
Støttegreb, fleksibel
bagskive, lamStøttegreb, fleksibel
meuldspolerhætte,
bagskive
2 x polersvampe
og taske
2.3
2.3
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
−
HD Box
4933432800
4933432795

f
g

Ø (mm)

Bagplade med M14 spindelgevind. Fladt design med fremragende fleksibilitet. Den fleksible bagplade gør det muligt at arbejde på både flade og buede profiler.
125
Lammeuldshætte. Naturlig højkvalitets lammeuld med ekstremt høj fibertæthed for lang levetid. Integreret SOFT Touch lag der tilpasser sig plane og buede profiler. Polering af lak,
135
lakreparationer. Særdeles god til polering af temperaturfølsomme klare lakker takket være de varmebestandige fibre, fx til polering af kofangeren.
Polersvamp, hård. Hård polersvamp med grov skumstruktur. Til fjernelse og istandsættelse lak. Til polering af dybe ridser og vejrbidte lakeringer.
145
Polersvamp, blød. Ekstrem blød, finporet skumstruktur. Anvendes med polermiddel / voks til polering af meget fine ridser og hologrammer (hvirvler).
145
Polerklud i microfiber. Super blød polerklud i microfiber. Gode absorptionsegenskaber og velegnet til den sidste finish på sarte overflader. Kan maskinvaskes på 30° uden
400 x 400
skyllemiddel.
Poleringsmiddel M-Cut 1500 (250 ml). Groft poleringsmiddel med 1500 polerkorn til polering af dybe ridser uden at ødelægge lakken. Uden voks, silikone og giftige opløsningsmidler. Det anbefales at anvende M-Cut 1500 sammen med en hård polersvamp (4932430396) og lammeuldshætte (4932430395).
Poleringsmiddel M-Wax 6000 (250 ml). Præmium poleringsvoks med 6000 polerkorn til polering af meget fine ridser og hologrammer (hvirvler) samt til forsejling af lakken. Indeholder brasiliansk Carnuba voks for at bibeholde et skinnende resultat. Uden silikone. Det anbefales at anvende M-Wax 6000 sammen med en blød polersvamp (4932430397) og
microfiberklud (4932430398).

Højde (mm)

Varenummer
4932430394

25

4932430395

30
30

4932430396
4932430397
4932430398
4932430475
4932430476

POLERINGSTILBEHØR –
VELCRO Ø 125 / 150 MM

AP 12 E
1200 W POLEREMASKINE MED
VARIABEL HASTIGHED

g

e

a

b

c

d

e

f

ºº 1200 W motordesign
ºº Ergonomisk
til højt drejningsmoment og perfekt
ºº Specialgear
polerehastighed

hastighedsregulering til valg af perfekt hastighed
ºº Variabel
beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor
ºº Termisk
hastighedsbegrænsning
ºº Ubelastet
ºº 6 meter kabel

Beskrivelse

AP 12 E
Optaget effekt (W)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Skivediameter (mm)
Spindelgevind
Vægt (kg)
Variabel hastighed
Nulspændingsafbryder
Leveres i
Varenummer

1200
900 - 2500
150
M 14
2.2
Ja
Ja
−
4933383925

a
b
c
d
e
f

Polering slibeskive Anvendelse - Kan anvende polerskiver af filt- og lammeuldspolerhætte og svampe. Kendetegn - M14 gevind, brudsikker med integreret Solf og fleksibelt
skumlag
Polerhætte i filt. Finpolering/sidste finish polering af ny lak, ulegeret metal og rustfrit stål, kan også bruges med polermiddel.
Lammeuldshætte. Afslutning/polering for høj glans.
Polersvamp. Oppolering af medtaget lak.
Polersvamp. Efterpolering af lak.
Polersvamp, profileret. Oppolering af lak og andet poleringsarbejde.

Ø (mm)

Højde (mm)

Varenummer

150

25

4932373161

150
150
150
125
150
125

50
25
50
50
50
25

4932373163
4932373164
4932373165
4932373184*
4932373186
4932373185*
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SKÆRING & SLIBNING
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M18 CAG125XPDB

AG 10 EK

M18 FUEL™ 125 MM
VINKELSLIBER MED BREMSE

1000 W VINKELSLIBER

POWERSTATE kulfri motor med kraft nok til
ºº Milwaukee
slibeopgaver og op til 10x længere motorlevetid
®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™

REDLINK PLUS™ elektronik beskytter både værktøj og batteri
mod overbelastning og overophedning, hvilket giver lang
holdbarhed samt øger værktøjets ydeevne under belastning
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2,5x længere
driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid
og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion
teknologier
RAPIDSTOP™ bremser skiven på under 2 sek for optimal
brugerbeskyttelse
Ikke låsbar 2-fingers afbryder med strømfaldsrelæ forhindrer
automatisk opstart
Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne
vinkelslibere
Smalleste grebsdesign på markedet

M18 CAG125XP- M18 CAG125XP- M18 CAG125XPDB-0X
DB-502X
DB-902X
Kapacitet (Ah)
−
5.0
9.0
Antal batterier
0
2
2
Lader medfølger
−
59 min
95 min
Omdr. ubelastet (omdr./min) 8500
8500
8500
Skivediameter (mm)
125
125
125
Maks. skæredybde (mm) 33
33
33
Spindelgevind
M 14
M 14
M 14
Vægt inkl. batteri (kg)
−
2.7
3.0
2-fingers
2-fingers
2-fingers
Afbryder
afbryder
afbryder
afbryder
Bremsetid (s)
<2
<2
<2
FIXTEC flangemøtrik
Ja
Ja
Ja
Nulspændingsafbryder
Ja
Ja
Ja
Leveres i
HD Box
HD Box
HD Box
Varenummer
4933451427
4933451544
4933451471

W giver stærk til alle opgaver
ºº Kraftfuld 1000
kompakt og letvægtdesign med længde på kun 276
ºº Ekstremt
mm og 2,1 kg
forhindrer automatisk opstart
ºº Strømfaldsrelæ
opstart
ºº Blød
og hurtigt at justere beskyttelsesskærmen - uden brug af
ºº Let
værktøj
at starte og betjene selv med handsker
ºº Let
ºº 4 m kabel

M18 CAG125X

AG 9

M18 FUEL™ 125 MM
VINKELSLIBER

850 W VINKELSLIBER

POWERSTATE kulfri motor med kraft nok til at
ºº Milwaukee
slibe og op til 10x længere motorlevetid
®

™

PLUS elektronik beskytter både værktøj og batteri
ºº REDLINK
mod overbelastning og overophedning, hvilket giver lang
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

holdbarhed samt forbedre ydeevnen
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2,5x længere
driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid
og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion
teknologier
Premium gearsystem - samme system som bruges i eldrevne
vinkelslibere
125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig
justering af beskyttelsesskærm uden at bruge en nøgle
100% værktøjsfri takket være det integrerede FIXTEC system til
udskiftning af skiver
Smalleste grebsdesign på markedet

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Skivediameter (mm)
Maks. skæredybde (mm)
Spindelgevind
Vægt inkl. batteri (kg)
Afbryder
FIXTEC
Nulspændingsafbryder
Leveres i
Varenummer

M18 CAG125X-0X

M18 CAG125X-502X

−
0
−
8500
125
33
M 14
−
Skubafbryder
Ja
Ja
HD Box
4933451439

5.0
2
59 min
8500
125
33
M 14
2.5
Skubafbryder
Ja
Ja
HD Box
4933448866

HD18 AG-125
®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

AG 10-125 EK

1000
11,000
115
28
M 14
2.1
Nej
Ja
−
4933451219

1000
11,000
125
33
M 14
2.1
Nej
Ja
−
4933451220

850 W PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse
ºº Kraftig
og epoxy isolering for øget levetid

vægt, slank og kompakt: en alsidig allround vinkelsliber
ºº Lav
digital elektronik med konstant hastighed, blød
ºº Ny
opstart, motor overbelastningsbeskyttelse og ubelastet

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hastighedsbegrænsning
Fladt metalgearhus for optimalt udsyn til arbejdsemnet og
optimal skæredybde
Gearhus i støbegods (magnesiumlegering)
Støvtætte lejer og afbryder
Effektiv køleventilator holder motoren nedkølet ved tunge
opgaver
FIXTEC møtrik for hurtigt skiveskift – uden brug af værktøj
Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
Selvafbrydende kul
4 meter gummikabel

AG 9-125 XC

AG 9-125 XE

Optaget effekt (W)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Skivediameter (mm)
Maks. skæredybde (mm)
Spindelgevind
Vægt (kg)
Variabel hastighed
FIXTEC flangemøtrik
Nulspændingsafbryder
Leveres i
Varenummer

850
10,000
125
33
M 14
1.8
Nej
Ja
Ja
−
4933403200

850
2700 - 10,000
125
33
M 14
1.8
Ja
Ja
Ja
−
4933403206

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Skivediameter (mm)
Maks. skæredybde (mm)
Spindelgevind
Vægt inkl. batteri (kg)
FIXTEC
Nulspændingsafbryder
Leveres i
Varenummer

HD18 AG-125-0

HD18 AG-125-402C

−
0
−
9000
125
33
M 14
−
Nej
Nej
−
4933441502

4.0
2
80 min
9000
125
33
M 14
2.2
Nej
Nej
Transportkuffert
4933441507

AG 800-115 E

AG 800-125 E

AG 800-115 E D-SET

Optaget effekt (W)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Skivediameter (mm)
Maks. skæredybde (mm)
Spindelgevind
Vægt (kg)
FIXTEC flangemøtrik
Nulspændingsafbryder
Leveres i
Varenummer

800
11,500
115
28
M 14
2.0
Nej
Ja
−
4933451210

800
11,500
125
33
M 14
2.0
Nej
Ja
−
4933451211

800
11,500
115
28
M 14
2.0
Nej
Ja
Transportkuffert
4933451281

AG 800-115 EK

AG 800-125 EK

800
11,500
115
28
M 14
2.0
Nej
Ja
−
4933451212

800
11,500
125
33
M 14
2.0
Nej
Ja
−
4933451213

800 W motor og totalvægt på kun 2,0 kg
ºº Kraftfuld
kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel
ºº Meget
håndtering

forhindrer automatisk opstart
ºº Strømfaldsrelæ
opstart
ºº Blød
stålgear for lang levetid
ºº Holdbare
luftindtag giver forbedret køling af motor under brug
ºº Beskyttet
Fladt
gearhus
giver perfekt udsyn til arbejdsemnet
ºº

AG 10

AG 800 EK

1000 W VINKELSLIBER

800 W VINKELSLIBER

W motor med høj ydeevne
ºº Kraftig 1000
kompakt design med en totallængde på kun 276 mm
ºº Ekstremt
og en vægt på 2,1 kg for maksimal brugerkomfort

800 W motor og totalvægt på kun 2,0 kg
ºº Kraftfuld
kompakt med slankt greb giver ekstremt komfortabel
ºº Meget
håndtering

indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
ºº Hurtig
og praktisk låsbar afbryder der er placeret på siden for
ºº Stor
optimal betjening - selv med handsker

ºº

AG 10-115 EK

800 W VINKELSLIBER

4-polet Milwaukee motor for maksimal ydelse og
ºº Kompakt
optimal fordeling mellem vægt og kraft

ºº

Optaget effekt (W)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Skivediameter (mm)
Maks. skæredybde (mm)
Spindelgevind
Vægt (kg)
FIXTEC flangemøtrik
Nulspændingsafbryder
Leveres i
Varenummer

AG 800 E

M18™ HEAVY DUTY 125 MM
VINKELSLIBER

REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
Stor praktisk afbryder for nem betjening
Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi
Ikke låsbar afbryder
Metalgearkasse for maksimal holdbarhed
Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på
batteriet
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid,
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier

WWW.MILWAUKEETOOL.DK

4 meter gummikabel

Optaget effekt (W)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Skivediameter (mm)
Maks. skæredybde (mm)
Spindelgevind
Vægt (kg)
FIXTEC flangemøtrik
Leveres i
Varenummer

AG 10-115

AG 10-125

1000
11,000
115
28
M 14
2.1
Nej
−
4933440310

1000
11,000
125
33
M 14
2.1
Nej
−
4933440330

forhindrer automatisk opstart
ºº Strømfaldsrelæ
opstart
ºº Blød
Holdbare
stålgear
lang levetid
ºº Beskyttet luftindtagforgiver
køling af motor under brug
ºº Fladt gearhus giver perfektforbedret
udsyn til arbejdsemnet
ºº Let justering af beskyttelsesskærm
uden brug af værktøj
ºº 4 m kabel
ºº

Optaget effekt (W)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Skivediameter (mm)
Maks. skæredybde (mm)
Spindelgevind
Vægt (kg)
FIXTEC flangemøtrik
Nulspændingsafbryder
Leveres i
Varenummer

30
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METALSKÆRESKIVER
PRO+

LAMELSLIBESKIVER

Førsteklasses ekstra tynde skæreskiver
ºº Anvendelsesområde:
til alle slags stål. Bedst egnet til rustfrit stål og syreresistent

ºº
ºº

stål, hardox, varmeresistent støbestål, fjederstål, blødt stål og
værktøjsstål.
Egenskaber: 20% længere levetid, 50% mindre skæretid, 50%
mindre støv. Lavere tab af materiale.
Bestilling i master-kartoner (indeholder 50 x 4932430445).
Minimum antal er 50 x 4932430445 (= 1 master-karton).
Bestilles større mængder end 50 stk. skal der bestilles i
enheder af 50 stk. (dvs. 100, 150, 200...)

Maksimal produktivitet med CERA TURBO
ºº længere
levetid.

™

ºº
41

Type

Skivediameter (mm) Tykkelse (mm)

Huldiameter (mm)

Antal pr. pakke

Varenummer

SCS 41 / 115
SCS 41 / 115
SCS 41 / 125
SCS 41 / 180
SCS 41 / 230

115
115
125
180
230

22.2
22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1
1

4932451484
4932451486
4932451487
4932451489
4932451490

1
1.5
1
1.5
1.9

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

METALSKÆRESKIVER
PRO+

ºº
ºº

Fantastisk ydeevne i blødt stål med
ºº Anvendelsesområde:
mellemhård styrke. Velegnet til legeret værktøjsstål og jern- og

ºº

ºº

ºº

stålarmering til beton.
Egenskaber: Effektive skæreegenskaber med høj ydelse.

41

42

Type

Skivediameter (mm) Tykkelse (mm)

Huldiameter (mm)

Antal pr. pakke

Varenummer

SC 41 / 115
SC 41 / 125
SC 41 / 180
SC 41 / 230

115
125
180
230

3
3
3
3

22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1

4932451491
4932451492
4932451493
4932451494

SC 42 / 115
SC 42 / 125
SC 42 / 180
SC 42 / 230

115
125
180
230

3
3
3
3

22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1

4932451495
4932451496
4932451497
4932451498

50

50% hurtigere & 2x

Keramisk lamelslibeskive: Sliber stål, rustfrit stål, bronze,
titanium, aluminium.
Keramiske korn: Sliber og pudser i én arbejdsgang!
Materialefjernelse svarer til korn 40, efterbehandlingsresultatet
svarer til korn 60!
Trimning af skivediameter: Gør det muligt at bruge hele
slibeskiven ned til det sidste korn!
Skive af naturfibre: Lavt vibrations- og støjniveau, intet
skadeligt støv.
Høj fleksibilitet: Tilpasser sig perfekt til arbejdsopgaven.
Lav varmeudvikling: Ingen misfarvning af metallet, dette gælder
specielt for rustfrit stål.
Fremstillet i Tyskland
Ideel slibehastighed: Ø 115 mm: 7000 – 8000 omdr./min. Ø 125
mm: 6000 – 7000 omdr./min.
Anvendelsesområder: Jernholdige metaller, ikke-jernholdige
metaller (aluminium, titanium, m.fl.), rustfrit stål V2A (1.4301) /
V4A (1.4401).
Bestilling kun mulig i master-kartoner (indeholder 10 x
4932430407). Minimum antal er 10 x 4932430407 (= 1 masterkarton). Bestilles større mængder end 10 stk. skal der bestilles i
enheder af 10 stk. (dvs. 20, 30, 40, 50... stk).

Type

Skivediameter (mm) Korn

Huldiameter (mm)

Bagskive-materiale

Varenummer

SLC 50 / 115
SLC 50 / 125

115
125

22.2
22.2

Naturfibre
Naturfibre

4932430407
4932430408

Multifiber 40/60
Multifiber 40/60

slibepapir med zirkonium korn: Sikrer længere
ºº Højkvalitets
levetid ved slibning af jernholdige metaller og rustfrit stål.

METALSLIBESKIVER
PRO+

af skivediameter: Gør det muligt at bruge hele
ºº Trimning
slibeskiven ned til det sidste korn!
af naturfibre: Lavt vibrations- og støjniveau, intet
ºº Skive
skadeligt støv.

fleksibilitet: Tilpasser sig perfekt til arbejdsopgaven.
ºº Høj
varmeudvikling: Ingen misfarvning af metallet, dette gælder
ºº Lav
specielt for rustfrit stål.

Solid ydeevne i blødt stål og ulegeret
ºº Anvendelsesområde:
værktøjsstål.

i Tyskland
ºº Fremstillet
slibehastighed: Ø 115 mm: 7000 – 8000 omdr./min. Ø 125
ºº Ideel
mm: 6000 – 7000 omdr./min.

ºº Egenskaber: Lang levetid og gode slibeegenskaber.

27

Type

Skivediameter (mm) Tykkelse (mm)

Huldiameter (mm)

Antal pr. pakke

Varenummer

SG 27 / 115
SG 27 / 125
SG 27 / 180
SG 27 / 230

115
125
180
230

22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1

4932451501
4932451502
4932451503
4932451504

6
6
6
6

Jernholdige metaller, rustfrit stål V2A
ºº Anvendelsesområder:
(1.4301) / V4A (1.4401)

ºº Skal bestilles i kartoner á 10 stk.(10 x 4932430412).

TYNDE
METALSKÆRESKIVER
Tynde jern og sulfur-frie skæreskiver til stål
ºº Opgaver:
til syrefast stål, Hardox-stål, højlegeret stål, mild- og
ºº Egnet
værktøjsstål. Ikke egnet til rustfrit stål.

50

41

Type

Ø (mm)

Tykkelse (mm)

Huldiameter (mm)

Antal pr. pakke

Varenummer

SCS 41 / 115
SCS 41 / 115
SCS 41 / 125
SCS 41 / 125
SCS 41 / 230

115
115
125
125
230

1
1.5
1
1.5
1.9

22.2
22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1
1

4932451474
4932451476
4932451477
4932451479
4932451480

Type

Skivediameter (mm) Korn

Huldiameter (mm)

Bagskive-materiale

Varenummer

SL 50 / 115
SL 50 / 115
SL 50 / 125
SL 50 / 125

115
115
125
125

22.2
22.2
22.2
22.2

Naturfibre
Naturfibre
Naturfibre
Naturfibre

4932430412
4932430413
4932430414
4932430415

80
120
80
120

FIXTEC MØTRIK
Skiveskift på få sekunder - uden brug af ekstra
ºº FIXTEC:
værktøj.

SLIBESKIVER TIL
METAL

sekunder fra den slidte skive afmonteres, til en ny skive er
ºº 12
monteret.
8 mm tyk, hvilket betyder, at skivens flade dækker mere
ºº Kun
materiale.

til alle vinkelslibere op til Ø 150 mm med standard M 14
ºº Passer
spindelgevind.

ºº Opgaver: egnet til blødt stål. Ikke egnet til rustfrit stål.

integrerede nøglehuller til at fjerne møtrikken, med en
ºº Med
standard tapnøgle, hvis den bliver spændt for hårdt.

27

Type

Ø (mm)

Tykkelse (mm)

Huldiameter (mm)

Antal pr. pakke

Varenummer

SG 27 / 115
SG 27 / 125
SG 27 / 230

115
125
230

6
6
6

22.2
22.2
22.2

1
1
1

4932451481
4932451482
4932451483

Beskrivelse
FIXTEC møtrik Diskdisplay.

Varenummer
4932352473

WWW.MILWAUKEETOOL.DK
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M12 BS

M18 FMCS

M12™ KOMPAKT BÅNDSAV

M18 FUEL™ METALSAV

letvægtskonstruktion til skæring med én hånd, over
ºº Kompakt
hovedhøjde og på steder med begrænset plads

kulfri POWERSTATE motor giver hurtigere snit,
ºº Milwaukee
længere levetid og op til 370 snit i 3/4" stål
®

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

PLUS elektronik giver den mest avancerede digitale
ºº REDLINK
overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj, i tillæg til at

™

™

– skærer en lang række forskellige materialer som f.eks.
ºº Alsidig
stål, rustfrit stål, kobber, plast og aluminium

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Gnistfrit, gratfrit og koldt snit
Rent snit og velafbalanceret håndtag for klassens bedste
skæreresultater
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Strømindikator og LED-lys
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid,
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
fungerer bedre ned til -20° C end andre Lithium-Ion teknologier
Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™
batterier

™

forbedre ydelsen under belastning

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Maks. skærekapacitet (mm)
Klingelængde (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 BS-0

M12 BS-402C

−
0
−
0 - 85
41 x 41
687.57
−
−
4933431310

4.0
2
80 min
0 - 85
41 x 41
687.57
3.2
Transportkuffert
4933441805

batteri der giver op til 2,5x længere
ºº REDLITHIUM-ION
driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion
teknologier
Kraftig reducering af gnister øger sikkerheden
Dybdejustering mellem 0 og 57 mm uden brug af værktøj
Kompakt design med lav vægt
Praktisk krog til ophæng mellem brug
Skruenøgle monteret på selve maskinen
Individuel celleovervågning optimerer driftstid og holdbarhed
Strømindikator

HD18 BS

M18 BMS12

M18™ HEAVY DUTY BÅNDSAV

M18™ KOMPAKT PLADESAKS

kg kompakt letvægtsdesign for skæring over hovedhøjde
ºº 4,8
eller på steder med begrænset plads

snit med maksimal skæredybde på 1,2 mm i stål
ºº Præcise
justerbart hoved med 12 positioner (360°) for nem
ºº Unikt
adgang til steder med begrænset plads og øget bruger komfort

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri
ºº REDLINK
og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
™

mm skærekapacitet – klarer de mest almindelige materialer
ºº 85
justeres hurtigt og nemt uden brug af værktøj/nøgle for
ºº Anslaget
skæring af installeret materiale tæt på vægge eller loft
klingeskift uden brug af værktøj/nøgle
ºº Praktisk
celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og
ºº Individuel
sikrer lang batterilevetid

og LED-lys
ºº Strømindikator
batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer
™

ºº

bedre ned til -20° C end andre Lithium-Ion teknologier
Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™
batterier

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Skærekapacitet i rektangulære
profiler (mm)
Klingelængde (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

HD18 BS-402C

−
0
−
146

4.0
2
80 min
146

85 x 85

85 x 85

898.52
−
−
4933419122

898.52
4.8
Transportkuffert
4933441415

celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
ºº Individuel
og sikrer lang batterilevetid

håndtag for maksimal kontrol under skæringen
ºº Ergonomisk
hastighed for extra kontrol under skæringen
ºº Variabel
Bælteclips
for
nem opbevaring og sikkerhed
ºº REDLITHIUM-ION
batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº op til 20% mere kraft,
op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
®
M18™

batterisystem: Passer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier

M18 BMS20
M18™ KOMPAKT PLADESAKS

POWERSTATE kulfri motor med op til 10x længere
ºº Milwaukee
motorlevetid og op til 2x længere driftstid

snit med maksimal skæredybde på 2,0 mm i stål
ºº Præcise
justerbart hoved med 12 positioner (360°) for nem adgang
ºº Unikt
til steder med begrænset plads og øget bruger komfort

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™

M18 BMS12-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Maks. skærekapacitet i stål (mm)
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)
Min. skæreradius (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet [m|min]
Skærekapacitet i rektangulære
profiler (mm)
Klingelængde (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
0
−
0 - 116
125 x 125

125 x 125

1139.83
−
−
4933447150

1139.83
7.3
Transportkuffert
4933448195

celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
ºº Individuel
og sikrer lang batterilevetid

håndtag for maksimal kontrol under skæringen
ºº Ergonomisk
hastighed for ekstra kontrol under skæringen
ºº Variabel
for nem opbevaring og sikkerhed
ºº Bælteclips
batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
®
M18™

batterisystem: Passer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier

M18 FDG

BÅNDSAV TIL DYBE
SKÆRINGER

M18 FUEL™ LIGESLIBER

1100 W motor giver maksimal ydelse og holdbarhed
ºº Kraftfuld
skærekapacitet på op til 125 x 125 mm i diameter
ºº Stor
variabel hastighed fra 0-116 m/min.
ºº 4-trins
opretholder en optimal ydeevne og bevarer en
ºº Teknologien
konstant skærehastighed ved selv de hårdeste arbejdsopgaver

kulfri POWERSTATE motor giver ydelse som en
ºº Milwaukee
elektrisk maskine, op til 20 min slibning på et 5,0 Ah batteri og
®

−
0
−
0 - 2500
1.2
2.0
180
2.3
−
4933447925

M18 BMS20-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Maks. skærekapacitet i stål (mm)
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)
Min. skæreradius (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
0
−
0 - 2500
2.0
3.2
180
2.6
−
4933447935

™

op til 10x længere motorlevetid

PLUS elektronik giver den mest avancerede digitale
ºº REDLINK
overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj, i tillæg til at
™

system der beskytter motor og gearkassen i
ºº Gearbeskyttende
tilfælde af, at klingen sætter sig fast
klingeskift uden brug af værktøj/nøgle
ºº Praktisk
ºº Værktøjsfri justering af sål

5.0
2
59 min
3900
150
20
57
2.8
HD Box
4933459193

™

M18 CBS125502C
5.0
2
59 min
0 - 116

M18 CBS125-0

BS 125

metalmotorhus og indbygget LED-lys der oplyser
ºº Slankt
arbejdsområdet for optimalt udsyn

M18 FMCS-502X

−
0
−
3900
150
20
57
−
HD Box
4933459192

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

M18 FUEL™ BÅNDSAV TIL DYBE
SKÆRINGER

REDLINK PLUS™ elektronik beskytter både værktøj og batteri
mod overbelastning og overophedning, hvilket giver lang
holdbarhed samt forbedrer ydeevnen
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2,5x længere
driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid
og fungerer bedre ned til -20° C end andre Lithium-Ion
teknologier
Største skærekapacitet på op til 125 x 125 mm i
materialediameter
5-trins variabel hastighed fra 0 - 116 m/min
Praktisk klingeskift uden brug af værktøj
Solid metalkrog til hurtig og nem opbevaring på byggepladsen
Slankt metalmotorhus og indbygget LED-lys der oplyser
arbejdsområdet for optimalt udsyn og maksimal kontrol

M18 FMCS-0X

™

HD18 BS-0

M18 CBS125
®

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Klingediameter (mm)
Huldiameter (mm)
Maks. skæredybde (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

forbedre ydelsen under belastning

batteri der giver op til 2,5x længere
ºº REDLITHIUM-ION
driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid
™

BS 125
Optaget effekt (W)
Omdr. ubelastet [m|min]
Skærekapacitet i rektangulære profiler (mm)
Maks. skærekapacitet i metalrør (mm)
Klingelængde (mm)
Vægt (kg)
Leveres i
Varenummer

1100
0 - 116
125 x 125
125
1139.83
6.5
Transportkuffert
4933448245

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion
teknologier
Universal-fæste til både 6mm og 8mm tilbehør
Slankeste greb på markedet
Aftagbar støvskærm minimerer støv i maskinen og giver
længere motorlevetid
Gummibelægning på alle gribeflader
Strømfaldsrelæ(Line-lock out) forhindrer utilsigtet motorstart
Strømindikator

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Spændepatron (mm)
Max. grinding accessories
diameter [mm]
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 FDG-0X

M18 FDG-502X

−
0
−
27,000
6/8

5.0
2
59 min
27,000
6/8

50

50

−
HD Box
4933459190

2.1
HD Box
4933459107
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MULTITOOL
TILBEHØR

C12 RT
M12 KOMPAKT ROTERENDE
MULTISLIBER
™

batteridrevet løsning til skære- og slibeopgaver samt
ºº Alsidig
materiale fjernelse

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
Variabel hastighed (5000-32.000 omdr./min)
0,8 – 3,2 mm spændepatron der er kompatibel med alle de
forskellige slags tilbehør på markedet
Spindellås for hurtigt og nemt skift af tilbehør
Lav vægt og suveræn ergonomi
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på
batteriet
Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™
batterier

klingefæste gør Milwaukee
ºº Universal
de fleste værktøjer på markedet.

®

Beskrivelse

Tænder pr. tomme

Bredde (mm)

Længde (mm)

Varenummer

klinger kompatible med

a

19 mm dyksavklinge. Dykskæring /
hurtige skær i træ og PVC.

16

19

42

48900015

b

32 mm dyksavklinge. Dykskæring /
hurtige skær i træ og PVC.

16

32

42

48900030

c

32 mm dyksavklinge med japansk
tanding. Hurtige rene skær i hård og
blødt træ.

14

32

42

48900055

d

64 mm Bi-Metal bredsavklinge.
Dyksavning i metal, træ med søm, plast
og glasfiber.

18

64

42

48900050

e

80 mm segmentsavklinge. Rene skær i
træ og plast.

18

80

20

48900045

f

80 mm segmentsavklinge i titanium.
Titaniumbelægning for dobbelt levetid.
Rene skær i metal, træ med søm, plast
og glasfiber.

18

80

20

48900035

g

Fugeklinge i hårdmetal. Fjernelse af
fugmasse i væg eller mellem gulvfliser.
Også velegnet til at skær i gipsvæg.

Grov

64

h

Segmentsavklinge i hårdmetal. Fjernelse
af fugemasse, mørtel og gipsvæg.

Grov

30

20

48900110

i

Støtteplade

93

93

48902000

93

93

48902060

93

93

48902080

93

93

48902120

93

93

48902240

C12 RT-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Spændepatron (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
0
−
5000 - 32,000
0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
0.6
−
4933427183

C12 MT
M12 KOMPAKT
MULTIVÆRKTØJ
™

batteridrevet løsning for skære- og slibeopgaver samt til
ºº Alsidig
at fjerne materiale
elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
™

hastighed (5000-20.000 o/min) og 1,5° venstre/højre
ºº Variabel
svingningsbevægelse for hurtig løsning af professionelle
opgaver i metal, træ og plast

med eksisterende tilbehør på markedet
ºº Kompatibel
celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
ºº Individuel
og sikrer lang batterilevetid
der viser hvor meget strøm, der er tilbage på
ºº Strømindikator
batteriet

batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
®
M12™

batterisystem: Passer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier

inkl. adapter, dyksavklinge OSC 112, slibesål og 5 x
ºº Leveres
slibepapir

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Svingningsvinkel venstre/
højre (°)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

C12 MT-0

C12 MT-202B

C12 MT-402B

−
0
−

2.0
2
40 min

4.0
2
80 min

1.5

1.5

1.5

5000 - 20,000
−
−
4933427180

5000 - 20,000
1.0
Taske
4933441710

5000 - 20,000
1.2
Taske
4933441705

M18 BMT
M18 KOMPAKT
MULTIVÆRKTØJ
™

til 50% hurtigere og med ydeevne som et elektrisk værktøj
ºº Op
elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

48900100

™

hastighed (12.000-18.000 omdr./min) og 3.4°
ºº Variabel
svingningsbevægelse højre/venstre for hurtig skæring i
materialer som f.eks. metal, plast, træ og PVC. 1,7°

for hurtigt og nemt klingeskift - uden brug af værktøj.
ºº FIXTEC
Universal adapter medfølger

batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier

dybdestopadapter
ºº Unik
støvudsugning kit til at holde arbejdsområdet støvfrit
ºº Unik
LED-lys for perfekt oplysning af arbejdsområdet
ºº Klart
Fleksibelt
ºº batterier batterisystem: Passer med alle Milwaukee M18
®

™

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Svingningsvinkel venstre/højre (°)
Omdr. ubelastet (omdr./min)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 BMT-0

M18 BMT-421C

−
0
−
1.7
12,000 - 18,000
−
−
4933446203

1 x 2.0 & 1 x 4.0
2
80 min
1.7
12,000 - 18,000
1.7
Transportkuffert
4933446210

Sandpapir. Velcrofæste. 8-pak
j
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M12 CHZ

KLINGELÆNGDE
1139,83 MM

M12 FUEL™ HACKZALL™
BAJONETSAV
POWERSTATE kulfri motor for 6x længere
ºº Milwaukee
motorlevetid og op til 70% hurtigere skæringer
®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

II tænder i HSS-stål med 8 % kobolt. Til hurtig savning
ºº Matrix
og med optimal levetid. Bimetalklinger holder op til 3 gange så

™

REDLINK PLUS™ elektronik giver den mest avancerede digitale
overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i tillæg
til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid,
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Patenteret FIXTEC klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift
uden brug af værktøj/nøgle
Modvægtsbalancesystemet sænker vibrationsniveauet til 6,5
m / s² reducerer træthed og gør det muligt at arbejde sikkert i
længere perioder
Forseglet gearkasse forhindrer vand og snavs i at trænge ind
i gearhuset

WWW.MILWAUKEETOOL.DK

ºº

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Slagtal, ubelastet (slag/min)
Slaglængde (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 CHZ-0

M12 CHZ-402C

M12 CHZ-602X

−
0
−
0 - 3000
15.9
−
−
4933446960

4.0
2
80 min
0 - 3000
15.9
1.6
Transportkuffert
4933446950

6.0
2
90 min
0 - 3000
15.9
1.6
HD Box
4933451511

ºº

længe som almindelige klinger.
De utroligt hårde og ensartede tænder er lasersvejst til en
kraftig bagside med stor fleksibilitet, hvilket gør klingen perfekt
til hurtigsavning og giver lang levetid.
Hurtigsavning i aluminium, vinkeljern, bronze, messing, kobber,
galvaniserede rør, blødt stål.

KLINGELÆNGDE
898,52 MM (M18)

C12 HZ

Materialets
tykkelse (mm)
≥8
5-8
4-5
≤4

Tandafstand (mm)
2.5
1.8
1.4
1.0

Tænder pr.
tomme
10
14
18
25

Antal pr.
pakke
3
3
3
3

Materialets
tykkelse (mm)
5-8
4-5
≤4

Tandafstand (mm)
1.8
1.4
1.0

Tænder pr.
tomme
14
18
25

Antal pr.
pakke
3
3
3

Materialets
TandafTænder pr.
tykkelse (mm) stand (mm) tomme
2.5 - 8
1.4
18

Antal pr.
pakke
3

Varenummer
48390501
48390511
48390521
48390531

Varenummer
48390519
48390529
48390539

M12™ KOMPAKT HACKZALL
BAJONETSAV
og kraftfuld sav med en længde på kun 280 mm,
ºº Kompakt
hvilket gør den ideel til arbejde på svært tilgængelige steder

KLINGELÆNGDE
687,57 MM (M12)

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Patenteret FIXTEC klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift
uden brug af værktøj/nøgle
Lavt vibrationsniveau på 10,5 m/s²
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Strømindikator og LED-lys
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid,
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™
batterier

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Slagtal, ubelastet (slag/min)
Slaglængde (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

C12 HZ-0

C12 HZ-202C

−
0
−
0 - 3000
13
−
4933411925

2.0
2
40 min
0 - 3000
13
1.2
Transportkuffert
4933441198

ºº

C18 HZ

ºº
ºº

KOMPAKT M18™ HACKZALL™
BAJONETSAV

ºº
ºº

Milwaukee bajonetsav med høj ydeevne og en
ºº Kompakt
længde på kun 375 mm, perfekt til énhåndsbetjening og på
®

ºº

steder med begrænset plads

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
™

FIXTEC klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift
ºº Patenteret
uden brug af værktøj
mm slaglængde og 3000 slag/min for optimal kontrol og
ºº 20
fleksibilitet

celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
ºº Individuel
og sikrer lang batterilevetid
der viser hvor meget strøm, der er tilbage på
ºº Strømindikator
batteriet

ºº Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Slagtal, ubelastet (slag/min)
Slaglængde (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

C18 HZ-0

C18 HZ-402B

−
0
−
0 - 3000
20
−
−
4933416785

4.0
2
80 min
0 - 3000
20
2.5
Taske
4933441340

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

TandafTænder pr.
stand (mm) tomme

100
150
100
100

4.2
1.8
1.4
1

6
14
18
25

3-6
1.5 - 4
0.5 - 3

Ø 10 - 32
Ø 10 - 32
Ø 8 - 32

3-6
1.5 - 4
0.5 - 3

3-6
-

6 - 40
-

Ø 10 - 40
Ø 10 - 50
-

Antal pr.
pakke

Varenummer

5
5
5
5

49005460
49005614
49005418
49005424

75 mm slkrabeklinge: Til at fjerne lim, silikone, fugemasse, maling og rust.
75

-

-

-

-

-

-

-

-

1

49005456

125 mm skrabeklinge: Til at fjerne lim, silikone, fugemasse, vinyl, rust, maling og tapet.
-

-

1

49005455

10

49220220

HEAVY DUTY
BAJONETSAVKLINGER
TIL METAL OG
NEDRIVNING
og robust klinge (1,06 mm) for præcise snit
ºº Tyk
Bimetal-konstruktionen gør klingerne fleksible, så
ºº Brudsikker:
de kan bøjes uden at gå i stykker

ONE-KEY™ FUEL™ BAJONETSAV
ºº
ºº
ºº
ºº

Specielt og eksklusivt fremstillet til Milwaukees 12 V
HACKZALL sav.
Bimetal-konstruktion for maksimal holdbarhed og lang levetid
på tænderne.
Optimeret tandgeometri for hurtigere og mere effektiv savning.
Tynd klingekrop for optimal skærehastighed og 35 % flere snit
pr. opladning.
75 mm slkrabeklinge: Til at fjerne lim, silikone, fugemasse,
maling og rust.
125 mm skrabeklinge: Til at fjerne lim, silikone, fugemasse,
vinyl, rust, maling og tapet.
Mørtelklinge: Til at fjerne mørtel mellem fliser.

Klingelængde (mm)

125
Klingesæt (10 stk.)
2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418 + opbevaringslomme.

M18 ONESX
M18 CSX med ONE-KEY™ teknologi
Forbind via Bluetooth® med Milwaukee® ONE-KEY™ app'en
Komplet tilpasning ydelsen via ONE-KEY™ app'en
Brugertilpasset skæring og avanceret kontrol over hastighed
og omdrejninger
Justerbar blød opstart for mere præcise snit
Optimering af skæringen giver længere holdbarhed af klingerne
Automatisk bremse stopper saven når den er igennem
materialet hvilket forhindrer skade på andet materiale
Dyksavning giver mulighed for at nå igennem materiale
ved lavere hastighed, for derefter at automatisk gå på fuld
hastighed for maksimal produktivitet
Gem op til 4 brugerindstillinger i værktøjets hukommelse for
lynhurtig skift af trin
ONE-KEY™ app'en giver også fuld styring af
værktøjsbeholdningen

48390572

HACKZALL BAJONETSAVKLINGER
ºº

modvægtsbalancesystem for reducering af vibrationer
ºº Dobbelt
og øget holdbarhed

Varenummer

ºº Torch: - Tyk og robust klinge (1,06 mm) for præcise snit

M18 ONESX-0X M18 ONESX-502X M18 ONESX-902X
Kapacitet (Ah)
−
Antal batterier
0
Lader medfølger
−
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)
300
Maks. skæredybde i stål (mm)
20
Maks. skæredybde i aluminium (mm)
25
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige metaller (mm) 25
Maks. skæredybde i metalrør (mm)
150
Slagtal, ubelastet (slag/min)
0 - 3000
Slaglængde (mm)
28.6
Vægt inkl. batteri (kg)
−
Leveres i
HD Box
Varenummer
4933459203

5.0
2
59 min
300
20
25
25
150
0 - 3000
28.6
4.0
HD Box
4933451666

9.0
2
95 min
300
20
25
25
150
0 - 3000
28.6
4.3
HD Box
4933459220

Klingelængde (mm)

Tandafstand (mm)

Tænder pr. tomme

Ref. nr.

150
150
230
230
300

1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

18
18
18
18
18

-

2-8
2-8
2-8
2-8
2-8

Ø 10 - 100
Ø 10 - 100
Ø 10 - 160
Ø 10 - 160
Ø 10 - 180

2-8
2-8
2-8
2-8
2-8

2-4
2-4
2-4
2-4
2-4

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

150
150
230
230
150
150
230
230

1.8
1.8
1.8
1.8
2.5
2.5
2.5
2.5

14
14
14
14
10
10
10
10

-

3 - 10
3 - 10
3 - 10
3 - 10
4 - 10
4 - 10
4 - 10
4 - 10

Ø 10 - 100
Ø 10 - 100
Ø 10 - 160
Ø 10 - 160
Ø 10 - 100
Ø 10 - 100
Ø 10 - 160
Ø 10 - 160

3 - 10
3 - 10
3 - 10
3 - 10
4 - 10
4 - 10
4 - 10
4 - 10

3-7
3-7
3-7
3-7
4 - 10
4 - 10
4 - 10
4 - 10

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Antal pr. pakke

Varenummer

5
25
5
5
25
5
5
25
5
25
5
5
25
5
5
25
5
5
25
5

48005784
48008784
48004784
48005788
48008788
48004788
48005789
48008789
48005782
48008782
48004782
48005787
48008787
48004787
48005712
48008712
48004712
48005713
48008713
48004713
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M18 CSX

M12 HV

M18 FUEL™ SAWZALL®
BAJONETSAV

M12™ KOMPAKT
HÅNDSTØVSUGER

POWERSTATE kulfri motor med op til 5x længere
ºº Milwaukee
motorlevetid, 30% hurtigere skæring
®

™

PLUS elektronik beskytter både værktøj og batteri
ºº REDLINK
mod overbelastning og overophedning, hvilket giver lang
™

holdbarhed samt forbedrer ydeevnen

batteri der giver op til 2,5x længere
ºº REDLITHIUM-ION
driftstid, op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

og fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion
teknologier
Individuel celleovervågning maksimerer driftstiden og sikrer
langsigtet holdbarhed
Patenteret gearbeskyttende system - beskytter gearkasse og
motor i tilfælde af, at klingen sætter sig fast
Patenteret FIXTEC klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift
uden brug af værktøj/nøgle
Justerbar anlægsfod for optimeret brug af savklinger
Strømindikator og LED-lys

−
0
−
300
20
25

M18 CSX502X
5.0
2
59 min
300
20
25

25

25

25

150
0 - 3000
28.6
−
HD Box
4933451428

150
0 - 3000
28.6
4.1
HD Box
4933451378

150
0 - 3000
28.6
4.4
HD Box
4933451470

M18 CSX-0X
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)
Maks. skæredybde i stål (mm)
Maks. skæredybde i aluminium (mm)
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige
metaller (mm)
Maks. skæredybde i metalrør (mm)
Slagtal, ubelastet (slag/min)
Slaglængde (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 CSX902X
9.0
2
95 min
300
20
25

sugeeffekt til træ- og metalspåner
ºº God
rude i opsamleren giver overblik over støvniveauet
ºº Klar
Låsbar
for øget brugerkomfort
ºº Tilbehørafbryder
at arbejde på både små og stor områder
ºº Kompakttildesign
gør det let at komme til på områder med trang
ºº plads

ºº Låsemekanisme på opsamler

M12 HV-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Luftstrøm (l/min)
Lufthastighed (m³/t)
Maks. vakuum (mbar)
Beholderkapacitet støv (l)
Slangediameter (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 BHG

M18 BSX

−
0
−
934
56
31.1
0.6
22.5
1.2
−
4933448390

KOMMER SNART

KOMPAKT M18™ VARMEPISTOL

M18 HEAVY DUTY SAWZALL
BAJONETSAV
™

WWW.MILWAUKEETOOL.DK

®

4-polet Milwaukee motor for maksimal ydelse og
ºº Kompakt
optimal fordeling mellem vægt og kraft
®

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
™

FIXTEC klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift
ºº Patenteret
uden brug af værktøj/nøgle
der reducerer vibrationerne til 15,2 m/
ºº Modbalancemekanisme
s² i træbjælker
mm slaglængde og 3000 slag/min for ekstrem hurtig
ºº 28,6
savning

der viser hvor meget strøm, der er tilbage på
ºº Strømindikator
batteriet

batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
®
M18™

batterisystem: Passer med alle Milwaukee
ºº Fleksibelt
batterier

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Maks. skæredybde i blødt træ (mm)
Maks. skæredybde i stål (mm)
Maks. skæredybde i aluminium (mm)
Maks. Skæredybde i ikke-jernholdige
metaller (mm)
Maks. skæredybde i metalrør (mm)
Slagtal, ubelastet (slag/min)
Slaglængde (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 BSX-0

M18 BSX-402C

−
0
−
300
20
25

4.0
2
80 min
300
20
25

25

25

150
3000
28.6
−
−
4933447275

150
3000
28.6
4.0
Transportkuffert
4933447285

performance varmespole gør det muligt at nå
ºº High
temperaturer på op til 537 °C.

arbejdstemperatur på 6 sek.
ºº Når
overbelastningsbeskyttelse sikrer holdbarheden for
ºº REDLINK
batteri og værktøj
™

celleovervågning der sikrer, at hver celle i batteriet
ºº Individuel
altid yder sit maksimale for optimal produktivitet
krog til ophæng på stige og lignende
ºº Praktisk
ºº LED-lys oplyser arbejdsområdet

M18 VC
M18™ HEAVY DUTY 7,5 LITERS
VÅD-/TØRSTØVSUGER
18 V motor med en maksimal luftstrøm på 1246 l/min
ºº Kraftfuld
og en sugestyrke på 80 mbar
certificeret våd-/tørfilter med 99,7% effektiv
ºº HEPA
støvopsamling

blæsefunktion med en blæseeffekt på 21 l/sek for
ºº Integreret
maksimal effekt
liters beholderkapacitet
ºº 7,5
som en værktøjskasse for nem transport og
ºº Designet
opbevaring

opbevaringsrum til tilbehør og støvsugerslange
ºº Indbygget
batterisystem: Passer med alle Milwaukee M18
ºº Fleksibelt
batterier
®

™

inkl. vaskbart filter, slange, bredt mundstykke og smalt
ºº Leveres
mundstykke

M18 VC-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Beholderkapacitet støv (l)
Beholderkapacitet væske (l)
Slangediameter (mm)
Slangelængde (m)
Maks. vakuum (mbar)
Luftstrøm (l/min)
Filtertype
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
0
−
9.65
7.5
31.5 / 41.7
1.8
80
1246
Vådt/tørt
5.4
−
4933433601

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Temperaturområde (°C)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M18 CV

M12 SI

M18 KOMPAKT
HÅNDSTØVSUGER

KOMPAKT M12 LODDEKOLBE

sugeevne til opsamling af træspåner, savsmuld, støv
ºº Kraftig
m.m.

opvarmning - klar på 80-100 sekunder
ºº Hurtig
hoved i - 0°, 45°, 90° vinkel
ºº Låsbart
spids
ºº Udskiftbar
for varm spids og batteritid
ºº Indikatorlys
LED-lys
giver
øget synlighed under lodningen
ºº M12 systemet
er kompatibelt med over 65 værktøjer
ºº

M18 BHG-0

M18 BHG-502C

−
0
−
537
−
−
4933459771

5.0
2
80 min
537
1.4
Transportkuffert
4933459772

KOMMER SNART
™

™

effektivt HEPA-filter fanger partikler helt ned til 0.3
ºº 99.97%
mikrometer

afbryder for komfortabel vedvarende brug
ºº Låsbar
til rengøring af både store og små områder
ºº Tilbehør
Opsamler
låsemekanisme holder indholdet sikkert inde
ºº Transparentmed
vindue i beholderen for let overblik over støvniveau
ºº Op til 23 minutters
konstant sugekraft med et 5.0 Ah batteri
ºº Fleksibelt batterisystem,
passer alle Milwaukee M18 batterier
ºº
®

™

M18 CV-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Beholderkapacitet støv (l)
Slangediameter (mm)
Slangelængde (m)
Maks. vakuum (mbar)
Luftstrøm (l/min)
Filtertype
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
0
−
2.5
32
1.2
84.8
1019.33
Tør
1.9
−
4933459204

™

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Heater power [W]
Temperaturområde (°C)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 SI-0

M12 SI-201C

−
0
−
90
400
−
−
4933459760

2.0
1
40 min
90
400
0.5
Transportkuffert
4933459761
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FEDTPRESSER OG FUGEPISTOLER

WWW.MILWAUKEETOOL.DK
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M12 GG

M18 GG

M12™ KOMPAKT FEDTPRESSE

M18™ HEAVY DUTY
FEDTPRESSE

12 V motor der leverer et maks. arbejdstryk over 562
ºº Kraftfuld
bar

18 V motor der leverer et maks. arbejdstryk over 562
ºº Kraftfuld
bar

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
Klassens bedste driftstid - tømmer op til 7 fedtpatroner pr.
opladning
Suveræn balance og ergonomi - kun 355 mm lang og 3,2 kg
Udluftningsventil - primer mekanisme for hurtig transport af
fedtet
Integreret slangeopbevaring, bærerem og LED strømindikator
for maksimal brugerkomfort og mindre spildtid
Kan fyldes på 3 måder - bulk, patron eller via sugefunktion
Kan anvendes med 400 ml fedtpatron eller bulk fedt op til 473
ml
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid
Strømindikator og LED-lys

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri
ºº REDLINK
og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse
™

bedste driftstid - tømmer op til 7 fedtpatroner pr.
ºº Klassens
opladning

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Tryk (bar)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 GG-0

M12 GG-401B

−
0
−
562
−
−
4933440435

4.0
1
80 min
562
3.2
Taske
4933441675

balance og ergonomi - kun 355 mm lang og 3,9 kg
ºº Suveræn
- primer mekanisme for hurtig transport af
ºº Udluftningsventil
fedtet

slangeopbevaring, bærerem og LED strømindikator for
ºº Integreret
maksimal brugerkomfort og mindre spildtid

ºº
ºº
ºº

Kan fyldes på 3 måder - bulk, patron eller via sugefunktion
Kan anvendes med 400 ml fedtpatron eller bulk fedt op til 473 ml
Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og
sikrer lang batterilevetid

M12 PCG/600

C18 PCG/600

M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL
MED 600 ML ALUMINIUMSRØR

M18™ HEAVY DUTY FUGEPISTOL
MED 600 ML RØR

til 1780 N trykkraft
ºº Op
elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri
ºº REDLINK
og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

til 4500 N (459 kg) trykkraft. Minimum 40% højere end
ºº Op
forrige Milwaukee fugepistol

™

hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
ºº 6Stor
robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret
ºº tilbageslag
og at al fugemassen presses ud af patronen

celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og
ºº Individuel
sikrer lang batterilevetid
der viser hvor meget strøm, der er tilbage på
ºº Strømindikator
batteriet

batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer
™

bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier

M12 PCG/600A-0

M12 PCG/600A-201B

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Maks. trykkraft (N)
Hastighedsindstillinger

−
0
−
1780
6

Standardudstyr

600 ml aluminiumsrør

Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
−
4933441786

2.0
1
40 min
1780
6
Aluminiumsrør der passer
til 600 ml poser
1.9
Taske
4933441670

ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer
ºº Optimal
fugemasse, silicone og lim
stopper med det samme så materialet ikke trykkes
ºº Maskinen
ud når afbryderen slippes
hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
ºº 6Stor
robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret
ºº tilbageslag
og at al fugemassen presses ud af patronen

celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
ºº Individuel
og sikrer lang batterilevetid

og LED-lys
ºº Strømindikator
batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20° C end andre Lithium-Ion teknologier

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Maks. trykkraft (N)
Hastighedsindstillinger
Standardudstyr
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

C18 PCG/400
M18™ HEAVY DUTY FUGEPISTOL
MED 400 ML TRANSPARENT RØR

til 1780 N trykkraft
ºº Op
elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri
ºº REDLINK
og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

til 4500 N (459 kg) trykkraft. Minimum 40% højere end
ºº Op
forrige Milwaukee fugepistol

™

der viser hvor meget strøm, der er tilbage på
ºº Strømindikator
batteriet

batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer
™

bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier

M12 PCG/400A-0

M12 PCG/400A-201B

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Maks. trykkraft (N)
Hastighedsindstillinger

−
0
−
1780
6

Standardudstyr

400 ml aluminiumsrør

Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
−
4933441780

2.0
1
40 min
1780
6
Aluminiumsrør der passer
til 400 ml poser
1.9
Taske
4933441665

ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer
ºº Optimal
fugemasse, silicone og lim
stopper med det samme så materialet ikke trykkes
ºº Maskinen
ud når afbryderen slippes
hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
ºº 6Stor
robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret
ºº tilbageslag
og at al fugemassen presses ud af patronen

celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
ºº Individuel
og sikrer lang batterilevetid

og LED-lys
ºº Strømindikator
batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20° C end andre Lithium-Ion teknologier

C18 PCG/400T-201B
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Maks. trykkraft (N)
Hastighedsindstillinger
Standardudstyr
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

C18 PCG/310

M12 KOMPAKT FUGEPISTOL MED
310 ML STANDARD HOLDER

M18™ HEAVY DUTY FUGEPISTOL
MED 310 ML STANDARD HOLDER

til 1780 N trykkraft
ºº Op
elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri
ºº REDLINK
og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

til 4500 N (459 kg) trykkraft. Minimum 40% højere end
ºº Op
forrige Milwaukee fugepistol

™

®

™

stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud
ºº Maskinen
når afbryderen slippes

batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og fungerer
™

bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier

2.0
1
40 min
4500
6
400 ml transparent rør
2.3
Taske
4933441812

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer
ºº Optimal
fugemasse, silicone og lim

der viser hvor meget strøm, der er tilbage på
ºº Strømindikator
batteriet

2.0
1
40 min
4500
6
600 ml transparent rør
2.3
Taske
4933441808

®

™

celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og
ºº Individuel
sikrer lang batterilevetid

C18 PCG/600T-201B

2.0
1
40 min
4500
6
600 ml aluminiumsrør
2.3
Taske
4933441305

™

M12 PCG/310

hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
ºº 6Stor
robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret
ºº tilbageslag
og at al fugemassen presses ud af patronen

C18 PCG/600A-201B

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer
ºº Optimal
fugemasse, silicone og lim

celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og
ºº Individuel
sikrer lang batterilevetid

2.0
1
40 min
562
3.9
Transportkuffert
4933440490

®

M12™ KOMPAKT FUGEPISTOL
MED 400 ML ALUMINIUMSRØR

hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
ºº 6Stor
robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret
ºº tilbageslag
og at al fugemassen presses ud af patronen

M18 GG-201C

−
0
−
562
−
−
4933440493

™

M12 PCG/400

stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud
ºº Maskinen
når afbryderen slippes

M18 GG-0

elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både
ºº REDLINK
batteri og værktøj for bedste holdbarhed i sin klasse

ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer
ºº Optimal
fugemasse, silicone og lim

stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud
ºº Maskinen
når afbryderen slippes

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Tryk (bar)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Maks. trykkraft (N)
Hastighedsindstillinger
Standardudstyr
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 PCG/310C-0

M12 PCG/310C-201B

−
0
−
1780
6
310 ml standard holder
−
−
4933441783

2.0
1
40 min
1780
6
310 ml standard holder
1.9
Taske
4933441655

ydeevne og lav temperatur under drift med alle typer
ºº Optimal
fugemasse, silicone og lim
stopper med det samme så materialet ikke trykkes
ºº Maskinen
ud når afbryderen slippes
hastighedsindstillinger for maksimal kontrol
ºº 6Stor
robust tandstang der sikrer konstant tryk, reduceret
ºº tilbageslag
og at al fugemassen presses ud af patronen

celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
ºº Individuel
og sikrer lang batterilevetid

og LED-lys
ºº Strømindikator
batteri der giver op til 2x længere driftstid,
ºº REDLITHIUM-ION
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
™

fungerer bedre ned til -20° C end andre Lithium-Ion teknologier

C18 PCG/310C-201B
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Maks. trykkraft (N)
Hastighedsindstillinger
Standardudstyr
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

2.0
1
40 min
4500
6
310 ml standard holder
2.3
Taske
4933441310
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M12 IC

2217-40

M12™ KOMPAKT M-SPECTOR
360™ INSPEKTIONSKAMERA

DIGITALT MULTIMETER

kan roteres så brugeren får en mere flydende
ºº Displayet
billedkontrol

garanterer nøjagtige målinger hver gang
ºº Sand RMS-teknologi
display med høj kontrast – let at aflæse i alle miljøer
ºº Tydeligt
KAT
III
600
V
for
øget
ºº Funktionsvælgeren ersikkerhed
ºº enhåndsbetjening placeret ude til siden for enkel

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Optimeret 68,6 mm LCD-display: digitalt billede og stor skærm
for klart og skarpt billede
9 mm 640 x 480 digital billedsensor for suveræn billedkvalitet i
kompakt størrelse
4 omringende LED-lys for bedste lysstyrke i sin klasse - uden
skygge eller genskær
Forstærket kabel: Aluminiumshoved og øget fleksibilitet for
optimal holdbarhed og perfekt manøvrering
REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid,
op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og
fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier
Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™
batterier
Tilbehør: Krog, magnet og spejl der hjælper med at finde og
løse opgaven

Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Display størrelse (mm)
Display opløsning (pixels)
Kamerahovedets diameter (mm)
Længde på kamerakabel (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 IC-0 (S)

M12 IC-201C (S)

−
0
−
68
320 x 240
9
914
−
−
4933431615

2.0
1
40 min
68
320 x 240
9
914
0.6
Transportkuffert
4933441680

funktioner til elektrikere
ºº Skræddersyet
funktion for måling af lav impedans, så man undgår
ºº Lo-Z
fejlagtige aflæsninger på grund af lækstrøm

kontakttemperaturmåling
ºº Alsidig
til f.eks. spændingsdetektor
ºº Tilbehørsholder
Leveres
inkl. testledninger, termodynamisk kabel (dobbelt
ºº bananstik)
og 2 x AA batterier

M12 IC AV3

2216-40

M12™ DIGITALT
INSPEKTIONSKAMERA

DIGITALT MULTIMETER

kan fungere trådløst op til 10 m fra kameraet
ºº Skærmen
M12 digitalt inspektionskamera med 4x zoom og
ºº skærmrotation

garanterer nøjagtige målinger hver gang
ºº SandIIIRMS-teknologi
600 V for øget sikkerhed
ºº KAT
på sider og kanter for maksimal holdbarhed
ºº Gummibeklædning
og sikkert greb

™

85 mm LCD med høj opløsning
ºº Optimeret
mm 320 x 240 digital billedprocessor
ºº 12
4
x
LED-lys
optimal belysning uden skygger eller genskær
ºº Leveres medfor8 GB
SD memorykort og 2,7 m digitalkabel
ºº Forbedret kabel, aluminiumhoved
og øget fleksibilitet
ºº Artikulerende hoved kan købes som
tilbehør
ºº Passer til alle Milwaukee M12 batterier
ºº
®

™

M12 IC AV3-201C
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Display størrelse (mm)
Display opløsning (pixels)
Kamerahovedets diameter (mm)
Kabellængde (m)
Zoom
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

er placeret ude til siden for enkel
ºº Funktionsvælgeren
enhåndsbetjening

2.0
1
40 min
85
320 x 240
12
2.7
4x
0.7
Transportkuffert
4933451367

funktioner til elektrikere
ºº Skræddersyet
rækkevidde til mV
ºº Automatisk
Leveres
inkl.
testledninger
og 2 x AA batterier
ºº

FORLÆNGERKABEL TIL
INSPEKTIONSKAMERA

2212-20

forlængerkabler er beskyttet mod vandstænk og støv.
ºº Alle
skal tilsluttes mellem kameraet og det kamerakabel
ºº Forlængere
der medfølger som standard.

tester. Giver målinger med decimaler på et letlæseligt
ºº Elektrisk
og baggrundsbelyst LCD-display

10
600
Ja
40,000
Ja
1000
-40 bis + 538
2.00 Hz bis 50.00 kHz
2 x AA
0.4
Taske
4933416976

2216-40
Jævnstrøm / vekselstrøm (ampere)
Vekselspænding (V)
Jævnspænding (V)
Lo-Z måling
Resistans (kΩ)
Kontinuitetstest
Frekvens (Hz)
Batteritype
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

10
6.00 mV - 600
600
Nej
40,000
Ja
10 kHz - 50 kHz
2 x AA
0.4
−
4933427309

AUTOMATISK SPÆNDINGS- OG
KONTINUITETSTESTER
automatisk mellem spænding og kontinuitetstester og
ºº Skrifter
viser alle målinger i høj opløsning

med tilbehør til at bære eller hænge den
ºº Kompatibel
til oplysning af mørke områder
ºº LED-lys
Dobbelt
LED
og testledninger for hurtige og enkle testresultater
ºº Udskiftbare testledninger
giver stor fleksibilitet
ºº Gummibelægning giver god
beskyttelse på byggepladsen
ºº
Beskrivelse
Digitalt forlængerkabel. Der kan maksimalt kobles 3 forlængere sammen.
Digitalt forlængerkabel. Der kan maksimalt kobles 2 forlængere sammen.
1m erstatningskabel til M-spector kamera
3m erstatningskabel til M-Spector kamera
1 m flexkabel

2217-40
Jævnstrøm / vekselstrøm (ampere)
Vekselspændning/jævnspænding (V)
Lo-Z måling
Resistans (kΩ)
Kontinuitetstest
Kapacitans (μF)
Kontakttemperatur (°C)
Frekvens (Hz)
Batteritype
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

Kabellængde (m)
0.9
2.4
1
3
1

Kabeldiameter (mm)
17
17
12
12
12

Passer til inspektionskameraer
C12 IC
C12 IC,C12 AVD,C12 AVA
M12 IC AV3
M12 IC AV3
M12 IC AV3

Varenummer
48530110
48530140
48530150
48530151
48530155

2309-60

2267-40

KOMPAKT
INSPEKTIONSKAMERA

10:1 INFRARØD
TEMPERATURMÅLER

65,8 mm LCD-skærm med høj opløsning
ºº Optimeret
mm 320 x 240 digital billedprocessor - flot billedkvalitet i en
ºº 9kompakt
størrelse

til mål, et 1 m område kan måles på 10 m afstand.
ºº 10:1tilafstand
-30°C to 400°C temperaturspektre
ºº Op
med suveræn læsbarhed
ºº LCD-skærm
styring for hurtige og lette målinger
ºº Simpel
Gummibeskyttelse
på alle slagflader
ºº

vægt på kun 500 g
ºº Lav
'Anti-genskærs'-funktion på skærmen
ºº Leveres
ºº driftstid med 9V alkaline batteri der giver mere en 60 min

2212-20
Vekselspændning/jævnspænding (V)
Temperaturområde (°C)
Sikkerhedsklasse
Kontinuitetstest
Batteritype
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

2309-60
Batteritype
Display størrelse (mm)
Display opløsning (pixels)
Kamerahovedets diameter (mm)
Kabellængde (m)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

Alkaline
65.8
320 x 240
9
0.914
0.5
Transportkuffert
4933451526

600
0 - 50
CAT IV 600 V
Ja
2 x AAA
0.3
−
4933447776

2267-40
Temperaturområde (°C)
Nøjagtighed (%)
Repeterbarhed [%]
Emissivitet
Batteritype
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

-30° til 400°
±2
± 0.08
0.95
Alkaline
0.3
−
4933451906
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M12 UHL

M18 HAL

M12™ LED MOTORHJELMSLAMPE

M18™ OMRÅDELAMPE

højeffektivt arbejdslys giver konsistent lysstråle
ºº TRUEVIEW
med optimeret farvetemperatur og ægte gengivelse af farver
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

højydelses arbejdslys er designet med den mest
ºº TRUEVIEW
avancerede LED-teknologi
™

og detaljer
2 lystrin: 1350 eller 600 Lumen for at maksimere driftstid og
optimeret anvendelse
M12 ™ 4,0 Ah batteri giver 4 timers driftstid ved høj lysstyrke og
8 timers driftstid ved lav lysstyrke
Passer under motorhjelme mellem 119 cm og 196 cm
Fleksibel og alsidig - lysrør kan justeres og/eller tages af
rammen
Gummigreb for optimal holdekraft
Milwaukee®'s FINISHGUARD ™ kroge beskytter mod ridser
Rustfri krog giver mulighed for at hænge lampe vertikalt
Ramme af aluminium sikrer maksimal holdbarhed
Slagfast og ekstremt holdbar linse i polykarbonat kan modstå
de mest almindelige bilvæsker
IP54 - beskyttelse

ºº

M12 UHL-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
System
Kompatibel med
Pære
Maks. lyseffekt (Lumen)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
0
−
M12
Alle Milwaukee® M12™ batterier
LED
1350/-/600/4/-/8/1.1
−
4933459432

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Tolv højtydende LED-lys og 3 lys-trin leverer op til 3000 lumen
på højeste trin
240° roterbart lys-hoved og ophæng til både lodret og vandret
placering
Impact resistant polycarbonate lens and durable roll cage to
protect the light from rough jobsite conditions
Dobbelt strømkilde- drives enten af M18™ batteri eller den
medfølgende 2,5 m ledning
Op til 9 timers driftstid med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0
Ah batteri
Let transport med integreret håndtag
Indikator for lavt batteri, lys blinker ved lavt batteri

M12 AL

M18 AL

M12™ LED-OMRÅDELAMPE

M18™ OMRÅDELAMPE

højtydende LED-lys leverer op til 1000 Lumen
ºº Fem
til 19 timers driftstid med et M12 REDLITHIUM-ION
ºº Up
Ah batteri, mens den stadig er kølig nok til berøring
™

™

®

M12 AL-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
System
Kompatibel med
Pære
Maks. lyseffekt (Lumen)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
0
−
M12
Alle Milwaukee® M12™ batterier
LED
1000 / 500 / 250
3.5 / 7.5 / 15
1.3
Blister
4933451394

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™

og detaljer korrekt. Reducerer genskin, træthed og belastning
af øjnene
8 LED-lys med høj ydeevne på 1500 Lumen - op til 30% klarer
end 250 W halogen lamper
Op til 8 timers driftstid med M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah
batteri med to lysstyrker - bliver ikke varm
Kompakt ramme design for lange holdbarhed
Praktisk indbygget håndtag - giver mulighed for at hænge
lampen både lodret og vandret
Mulighed for vægmontering - samt ophængning på 13 mm rør,
gevindstænger eller armeringsjern for nem håndfri anvendelse
Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M18™
batterier

M12 LL

M18 LL

M12™ LANTERNE

M18™ LANTERNE

arbejdsbelysning giver et naturligt hvidt lys
ºº TRUEVIEW
der gengiver farver og detaljer korrekt samt forbedrer

TRUEVIEW arbejdsbelysning giver et naturligt
ºº Milwaukee
hvidt lys der gengiver farver og detaljer korrekt samt forbedrer

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

®

produktiviteten og sikkerheden. Reducerer genskin, træthed og
belastning af øjnene
180° - 360° justerbar lysstråle - det alsidige design, gør det
muligt at vælge mellem områdebelysning og arbejdsbelysning
Klassens bedste ydeevne - med en uovertruffen effekt på 400+
lumen. Designet til at oplyse store områder
USB port gør det muligt at oplade telefoner, MP3-afspillere og
andet elektronisk udstyr
Robust og slagfast design beskytter mod hårde forhold på
byggepladsen
4 indstillinger: Høj - giver 400 Lumen (100%), Medium - 200
Lumen (50%) og Lav - 40 Lumen (10%) - stroboskoplys/blinker
Op til 8 timers driftstid med et M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah
batteri - med en lysindstilling på 100%
2 kroge til ophængning
Beskyttet mod vandstænk (IP24)

M12 LL-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
System
Kompatibel med
Pære
Maks. lyseffekt (Lumen)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)
Lyskegle (m)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
0
−
M12
Alle Milwaukee® M12™ batterier
LED
400 / 200 / 40 / 400
8 / 15 / 67 / 16
23
0.9
−
4932430562

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

produktiviteten og sikkerheden. Reducerer genskin, træthed og
belastning af øjnene
180° - 360° justerbar lysstråle - det alsidige design, gør det
muligt at vælge mellem område belysning og arbejdsbelysning
Klassens bedste ydeevne - med en uovertruffen effekt på 700
lumen. Designet til at oplyse store områder
USB port gør det muligt at oplade telefoner, MP3-afspillere og
andet elektronisk udstyr
Robust og slagfast design beskytter mod hårde forhold på
byggepladsen
4 indstillinger: Høj - giver 700 Lumen (100%), Medium - 350
Lumen (50%) og Lav - 70 Lumen (10%) - stroboskoplys/blinker
Op til 9 timers driftstid med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah
batteri - med en lysindstilling på 100%
2 kroge til ophængning
Beskyttet mod vandstænk (IP24)

M18 IL

M12 INSPEKTIONSLAMPE

M18™ INSPEKTIONSLAMPE

™

lamper kombinerer den mest avancerede LEDºº TRUEVIEW
teknologi, fleksible designs, og højtydende REDLITHIUM-ION

®

™

ºº
ºº
ºº

−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™ batterier
LED
1500 / - / 780
5 / 10
2.1
−
4932430392

M18 LL-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
System
Kompatibel med
Pære
Maks. lyseffekt (Lumen)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)
Lyskegle (m)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™ batterier
LED
700 / 350 / 70 / 700
10 / 20 / 100 / 16
29
1.4
−
4932430563

TRUEVIEW arbejdsbelysning giver et naturligt
ºº Milwaukee
hvidt lys der gengiver farver og detaljer korrekt samt forbedrer

™

ºº
ºº
ºº

M18 AL-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
System
Kompatibel med
Pære
Maks. lyseffekt (Lumen)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

™

M12 SL

batterier - så det samlet giver den bedste lys-løsning til den
professionelle håndværker
Tre kraftige LED-lamper leverer samlet 220 Lumen
Udskiftbar linse
Justerbar metalkrog for placering i flere forskellige positioner
for begge hænder frie
Kompakt design - kan anvendes på steder hvor andre
arbejdslamper ikke kan komme til
Muligt tilbehør - magnet for ophængning på metaloverflader
Fleksibelt batterisystem: Passer med alle Milwaukee® M12™
batterier

220 - 240
18
Li-ion
−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™ batterier
LED
3000 / 1500 / 650 / 2/4/9/3.4
−
4933451262

TRUEVIEW high definition belysning gør
ºº Milwaukee
byggepladsen mere produktiv, gør det muligt få gengivet farver

6,0

kompakte og mobile områdebelysning på markedet
ºº Mest
magneter og adskillige muligheder for ophæng
ºº Integrerede
holdbar slagsikker linse i polycarbonat
ºº Ekstremt
ºº IP54-beskyttelse
for lavt batteri, lys blinker når batteriet er ved at være
ºº Indikator
fladt

ºº

M18 HAL-0
Vekselspænding (V)
Jævnspænding (V)
Batteritype
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
System
Kompatibel med
Pære
Maks. lyseffekt (Lumen)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 SL-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
System
Kompatibel med
Pære
Maks. lyseffekt (Lumen)
Maks. driftstid med M12 B4 batteri (t)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
0
−
M12
Alle Milwaukee® M12™ batterier
LED
220 / - / - / 11 / - / - / 0.5
−
4932430178

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™

produktiviteten og sikkerheden. Reducerer genskin, træthed og
belastning af øjnene
3 LED-lys med 2 lysindstillinger: Høj - giver 300 Lumen og Lav
- 130 Lumen
45° drejeligt hoved fremad og bagud giver en 180° dækning
Aftagelig linsecover giver brugeren mulighed for at erstatte
coveret hvis det bliver beskadiget i stedet for at erstatte hele
enheden
2 justerbare metalkroge til ophæng i lodret og vandret position
Op til 15 timers driftstid med et M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0
Ah batteri - med en lysindstilling på 100%
Takket være det kompakte design kan den komme til på steder
med begrænset plads
Beskyttet mod vandstænk (IP24)

M18 IL-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
System
Kompatibel med
Pære
Maks. lyseffekt (Lumen)
Maks. driftstid med M18 B5 batteri (t)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™ batterier
LED
300 / - / 130 / 17 / - / 36 / 1.2
−
4932430564
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C12 JSR

M18 JSR DAB+

M12™ KOMPAKT ARBEJDSRADIO
MED MP3 KOMPATIBILITET

M18™ DAB+ ARBEJDSRADIO
musiksystem - DAB + FM med digital modtager
ºº Højtydende
giver helt klart signal

modtagerteknologi for optimal signalmodtagelse og
ºº Avanceret
renere lyd
anvendes med M12 batteri eller tilsluttes 220-240 V
ºº Kan
timers driftstid på et Milwaukee M12 batteri
ºº 8Vejrbeskyttet
ºº lydenheder rum der beskytter MP3-afspiller og andre

giver bedste lydkvalitet og viser info på sangtitel, sanger
ºº DAB+
/ band, præcis tid…

™

®

™

tuner for præcist kanalvalg
ºº Digital
ºº MUTE-knap
ºº 220-240 V stik og 3,5 mm AUX udgang til f.eks. iPods

C12 JSR-0
Jævnspænding (V)
Vekselspænding (V)
Batteritype
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Dimensioner (mm)
Vægt (kg)
Leveres i
Varenummer

12
220-240
Li-ion
−
0
−
267 x 102 x 178
1.8
−
4933416365

giver klar høj lyd med en dyb præcis bas
ºº Dobbelthøjttaler
Kan indstilles individuelt for optimeret lyd og 10
ºº forudindstillede
stationer

slagflader og metalgrill beskytter mod tab,
ºº Stødabsorberende
vand og savsmuld på byggepladsen
for let og sikker transport
ºº Håndtag
af Milwaukee M18 batteri eller ledning. Op til 12
ºº Drevet
timers drifttid med et M18 REDLITHIUM-ION 5,0 Ah batteri
®

™

™

™

rum til opbevaring af eks. mobiltelefon
ºº Vejrforseglet
2.1 A USB udgang - oplader enheder både når den er
ºº Beskyttet
på batteri og ledning

ºº Leveres med AUX-kabel, 2 x AAA batterier. Uden M18 batterier

M12 JSSP
M12™ BLUETOOTH®
ARBEJDSHØJTTALER
M12 Bluetooth arbejdshøjttaler
ºº Kompakttrådløst
med transportable enheder på afstande op til
ºº Forbind
10 meter
®

M18 JSR DAB+-0

og klar lyd på alle lydniveauer
ºº Høj
med bas
ºº Kvalitetstøjttaler
Stød-,
støv- og fugtbeskyttelse gør den perfekt til forholdene
ºº på byggepladsen
og højttalergitter i metal
ºº Gummibelægning
A USB lader - lader eks. telefoner og tablets
ºº 2,1
Op
til
25
timers
driftstid
med et M12 4,0 Ah batteri
ºº
™

Jævnspænding (V)
Vekselspænding (V)
Batteritype
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Frekvensbredde AM (kHz)
Frekvensbredde FM (MHz)
Frekvensbredde DAB
Dimensioner (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

M12 JSSP-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Dimensioner (mm)
Højttalereffekt (W)
Vægt (kg)
Leveres i
Varenummer

−
0
−
105.5 x 153
5
0.5
−
4933448380

18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
−
87.50 - 108
174.928 - 239.20
402 x 197 x 197
4.9
−
4933451251

M18 RC

M12-18 JSSP

M18™ ARBEJDSRADIO/LADER

M12™ - M18™ BLUETOOTH®
ARBEJDSHØJTTALER

oplader giver mulighed for via USB stik hurtig og
ºº Indbygget
bekvem opladning af alle M18 batterier eller elektroniske
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Bluetooth arbejdshøjttaler
Bluetooth® rækkevidde op til 30 m
Passer til alle Milwaukee® M12™ & M18™ batterier
IP54-beskyttelse
Klar lyd selv på højeste lydniveauer
2.1A USB-oplader: Kan lade mobiler, tablets og lign.
Kvalitetshøjttaler med bass-udgang
®

ºº
ºº
ºº
M12-18 JSSP-0
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Dimensioner (mm)
Højttalereffekt (W)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

−
0
−
360 x 165 x 165
40
2.3
−
4933459275

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

enheder
Bluetooth: Afspil musik på op til 30 meter fra din smartphone,
computer eller tablet
Kan anvendes med Milwaukee® M18™ batterier eller tilsluttes
220-230 V
AM/FM tuner med digital processor for præcis modtagelse og
klart signal
Højkvalitets-højtalere og 40 W forstærker med fyldig og god lyd
Vejrbeskyttet rum der beskytter MP3-afspiller og andre
lydenheder
Forstærket stålkonstruktion og metal håndtag beskytter mod
hårde forhold på arbejdspladsen
Justerbar equalizer og hukommelse med op til 10 radiokanaler
USB-stik (2.1 Amp) oplader tilsluttede enheder både når den
køre på batterier og er tilsluttet stikkontakt
Leveres med AUX kabel, 2 x AAA batterier. Milwaukee®
batterier sælges separat

M18 JSR
M18™ ARBEJDSRADIO
musiksystem - AM/FM med digital modtager giver
ºº Højtydende
helt klart signal
giver klar høj lyd med en dyb præcis bas
ºº Dobbelthøjtaler
indstilles individuelt for optimeret lyd og 10
ºº Kan
forudindstillede stationer

slagflader og metalgrill beskytter mod tab,
ºº Stødabsorberende
vand og savsmuld på byggepladsen
for let og sikker transport
ºº Håndtag
af Milwaukee M18 batteri eller ledning. Op til 12
ºº Drevet
timers drifttid med et M18 REDLITHIUM-ION 5,0 Ah batteri
®

™

™

™

rum til opbevaring af eks. mobiltelefon
ºº Vejrforseglet
2.1 A USB udgang - oplader enheder både når den er
ºº Beskyttet
på batteri og ledning

ºº Leveres med AUX-kabel, 2 x AAA batterier. Uden M18 batterier

M18 JSR-0
Jævnspænding (V)
Vekselspænding (V)
Batteritype
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Frekvensbredde AM (kHz)
Frekvensbredde FM (MHz)
Dimensioner (mm)
Vægt inkl. batteri (kg)
Leveres i
Varenummer

18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
522 - 1629
87.50 - 108.00
402 x 197 x 197
4.9
−
4933451250

M18 RC-0
Jævnspænding (V)
Vekselspænding (V)
Batteritype
Kapacitet (Ah)
Antal batterier
Lader medfølger
Dimensioner (mm)
Højttalereffekt (W)
Vægt (kg)
Leveres i
Varenummer

18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
300 x 307 x 370
40
7.7
−
4933446639
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BATTERIER OG LADERE
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LADERE
①





⑤

⑥

⑦

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

M4 C
C12 C
M12 C4
M12-18C
M12-18 FC
M12-18 AC
M1418 C6
M28 C

④

System

Ladeinterval

Ladetid

Kapacitet (Ah)

Til batteritype NiCd

Til batteritype NiMH

Til batteritype Li-Ion

Varenummer

M4
M12
M12
M12,M14,M18
M12,M14,M18
M12,M14,M18
M14,M18
M28

4V
12 V
12 V
12 - 18 V
12 - 18 V
12 - 18 V
14.4 V - 18 V
28 V

Ladetid 30 min
40/80 min
40/80/120 min
40/80/100/130/185 min
26/47/59/68/100 min
40/80/100/124/180 min
40/80 min
60 min

2.0
2.0, 3.0, 4.0 & 6.0
2.0, 4.0 & 6.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0
2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0
3.0 & 5.0

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

4932352958
4932352000
4932430554
4932352959
4932451079
4932459205
4932430086
4932352524

M12™ BATTERIER


①

1.
2.
3.
4.

M12 B2
M12 B3
M12 B4
M12 B6



④

System

Batteritype

Kapacitet (Ah)

Spænding (V)

Varenummer

M12
M12
M12
M12

Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion

2.0
3.0
4.0
6.0

12
12
12
12

4932430064
4932451388
4932430065
4932451395

M18™ BATTERIER


①

1.
2.
3.
4.
5.

M18 B2
M18 B4
M18 B5
M18 B6
M18 B9



④

⑤

System

Batteritype

Kapacitet (Ah)

Spænding (V)

Varenummer

M18
M18
M18
M18
M18

Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion

2.0
4.0
5.0
6.0
9.0

18
18
18
18
18

4932430062
4932430063
4932430483
4932451244
4932451245
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KOMPAKT PRO
MÅLEBÅND

INKZALL MARKER
MED STYLUS SPIDS

ergonomi og kompakt størrelse
ºº Forbedret
klare forholdene på byggepladsen
ºº Kan
5-punkts
forstærket
ºº Bånd i 2G-nylon. ramme
ºº Super fleksibelt og flosser ikke.
ºº Overlever let fald fra 3 m
ºº Ikke magnetisk.
ºº Kraftig skrifttype på fronten for bedre læsbarhed.
ºº Lille kompakt bælteklips.
ºº Bred bund for bedre stabilitet.
ºº Bælteklips flosser ikke lommerne.
ºº

forbliver spids, deformeres ikke og skubbes ikke
ºº Akrylspids
tilbage under pres

spids - akrykspidsen er ideel til rug overflader såsom
ºº Slidstærk
OSB-plader beton, træ ,metal og plast
kan fortsat skrive efter 72+ timer uden hætte
ºº Markeren
med Stylus spids - Til brug med handsker på tablets og
ºº Marker
andre elektroniske enheder med touch screen
brug på beton, træ, metal, krydsfiner, OSB-plader, plast
ºº Til
bruges på overflader der er våde, fedtede, støvede, rustne
ºº Kan
eller snavsede

Længde (m)
Klingebredde (mm)
Varenummer

Kompakt Pro
målebånd C3/16
3
16
4932459591

Kompakt Pro
målebånd C5/19
5
19
4932459592

Kompakt Pro
målebånd C5/25
5
25
4932459593

Kompakt Pro
målebånd C8/25
8
8
4932459594

Kompakt Pro
Kompakt Pro
målebånd C5-16/25 målebånd C8-26/25
5 / 16˝
8 / 26˝
25
25
4932459595
4932459596

MAGNETISK
MÅLEBÅND

tørretid - nedsætter risikoen for udtværing af
ºº Hurtig
markeringer på PVC og metaloverflader

design - for nem adgang på steder med begrænset plads
ºº Slank
hætte med clip - kan sættes fast på kasketten/hjelmen, i
ºº Hård
bukserne eller overall.

ºº

Hætten er let at åbne - kan åbnes med én hånd

Marker med fin spids og Stylus
Farve
Varenummer

Sort
48223101

INKZALL™ LIQUID
PAINT MARKER
med flydende farve
ºº Arbejdsmarker
acryl-spids er lavet til at klare sig i de mest krævende
ºº Solid
miljøer: overfladetemperaturer fra -10° op til + 145° C

fingerstop-funktion
ºº Patenteret
og ergonomisk design
ºº Kompakt
Forbedret
mere
kompakt krog så skalaen bedre kan ses
ºº Forbedret bælteklips
ºº Nylonbeskyttet bånd uden genskær. Op til 10x mere holdbar.
ºº 27 mm båndbredde med skrift på begge sider
ºº Stærk dobbeltmagnet gør det let at hæfte på glatte overflader
ºº eller runde rør

ses på mørke overflader hvor normale tusser ikke kan
ºº Kan
bruges

bruges på beskidte og fedtede overflader
ºº Kan
brug på cement, rør, aluminium, PVC, stål & rustfrit stål,
ºº Til
gummi og dæk

gør det let at lave udregninger undervejs
ºº Arkitektskala
forstærket ramme giver ekstrem holdbarhed
ºº 5-punkts
Klasse
II
præcision
ºº

Længde (m)
Varenummer

5 m metrisk

8m

10 m metrisk

5 m metrisk / 16 fod imperisk

8 m metrisk / 26 fod imperisk

5
48227305

8
48227308

10
48227310

5 / 16‘
48227216

8 / 26‘
48227225

på kun 10 sekunder
ºº Tørretid
og UV-beskyttelse
ºº Vand
markeringer holder op til 6 måneder
ºº Dine
for ekstrem holdbarhed
ºº Metalbeholder
Farven
uden xylene
ºº VIGTIGT:er Skal
rystes
grundigt med hætten på inden brug.
ºº

Farve
Varenummer

INKZALL™ Gul Liquid Paint Marker

INKZALL™ Hvid Liquid Paint Marker

INKZALL™ Sort Liquid Paint Marker

Gul
48223721

Hvid
48223711

Sort
48223731

MÅLEBÅND KOMPAKT SERIE

INKZALL™
OVERSTREGNINGSTUSSER

bånd beskytter mod støv, snavs og vand
ºº Nylonbelagte
ramme med hus af rustfrit stål giver optimal
ºº ABS-indre
beskyttelse på byggepladsen

solide spids holder sig skarp
ºº Den
ikke ud og farven går ikke igennem materialet
ºº Flyder
Ikke-giftig
blæk, ASTM D 4236 certificering
ºº Ideelt til arkitekttegninger
alm. kontorpapir
ºº Ikke skridbar design giver og
bedre greb
ºº Klips så den kan side på hjelm,
på arbejdsbukser m.m.
ºº Hul til bære-/nøglesnor
ºº

forstærket ramme holder målebåndet intakt hvis det
ºº 4-punkts
tabes
konstruktion giver forlænget levetid af bånd og
ºº Stødsikker
trækfjeder
kvalitetskroge giver præcis opmåling
ºº To
på alle gribeflader
ºº Gummi
Ergonomisk
og kompakt design
ºº Klasse II præcision
ºº Bestilles i colli á 6 eller 12 stk.
ºº

Længde (m)
Klingebredde (mm)
Varenummer

C3 / 16

C5 / 19

C5 / 25

C8 / 25

C5-16 / 25

C8-26 / 25

3
16
4932451637

5
19
4932451638

5
25
4932451639

8
25
4932451640

5 m / 16‘
25
4932451641

8 m / 26‘
25
4932451642

INKZALL™ MARKER
kan fortsat skrive efter 72+ timer uden hætte
ºº Markeren
brug på beton, træ, metal, krydsfiner, OSB-plader, plast
ºº Til
Kan
bruges
på overflader der er våde, fedtede, støvede, rustne
ºº eller snavsede

INKZALL™ overstregningstus - farvet

Gul
48223201

Gul, pink, orange, grøn og blå
48223206

- for nem adgang på steder med begrænset

hætte med clip ºº Hård
bukserne eller overall.

ºº
ºº

INKZALL™ overstregningstus - gul

ca. 0,6 mm
ºº Spids
ikke
ºº Tilstopper
ºº Kan anvendes til mærkning af etiketter til elektriske ledninger

tørretid - nedsætter risikoen for udtværing af
ºº Hurtig
markeringer på PVC og metaloverflader

ºº
ºº

Farve
Varenummer

INKZALL™ MARKER
MED FIN SPIDS

forbliver spids og skubbes ikke tilbage under pres
ºº Akrylspids
spids - akrykspidsen er ideel til rug overflader
ºº Slidstærk
såsom OSB-plader beton, træ ,metal og plast

design
ºº Slank
plads

WWW.MILWAUKEETOOL.DK

kan sættes fast på kasketten/hjelmen, i

Hætten er let at åbne - kan åbnes med én hånd
Hul til at fastgøre nøglesnor, fastgør f.eks. markeren til en
touchscreen enhed.
Skridsikkert design - for bedre greb.
Fin spids* - Bestilling er kun mulig i master-kartoner (indeholder
36 x 48223100). Minimum antal er 36 stk. (= 1 master-kartoner). Farve
Bestilles større mængder end 36 stk skal der bestilles i enheder Varenummer
af 36 stk (dvs. 72, 108, 144, 180…).

Fin spids

Marker med kantet spids

Fin spids i farver

Sort
48223100

Sort
48223103

Blå, rød, grøn og sort
48223106

Farve
Varenummer

INKZALL™ marker med fin spids

INKZALL™ marker med fin spids

INKZALL™ marker med fin spids

Sort
48223154

Sort
48223164

Sort, rød og blå
48223165
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FOLDBAR
ARBEJDSKNIV

FOLDBAR HÅNDSAV
savklinge uden brug af værktøj - 10x hurtigere klingeskift
ºº Skift
klinge - let og sikker opbevaring
ºº Foldbar
Gummigreb
god komfort
ºº Passer til alleforSawzall
klinger - ekstrem alsidighed
ºº Leveres med 18 TPi , 150
mm klinge
ºº

- brugeren kan åbne kniven med en hånd for
ºº Enhåndsbetjening
hurtig aktivering

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

®

Integreret skærefunktion - giver mulighed for at skære uden at
folde kniven ud
Skift knivblad uden brug af værktøj - hurtigt og nemt
Afisolering af ledninger - eliminerer behovet for at finde et
andet værktøj i værktøjskassen
Tynd konstruktion - passer i brugerens lomme
Bælteholder for nem opbevaring

Foldbar arbejdskniv
Varenummer

Foldbar gipsstiksav

48221901

Varenummer

FASTBACK™
FOLDEKNIV
MED KNIVBLADOPBEVARING

48220305

NEDSTRYGER
metalramme, klarer høj spænding (25,000 PSi / 250 lbs).
ºº Solid
håndtag for sikkert greb og god komfort.
ºº Gummibelagt
opbevaring af ekstra klinger.
ºº Integreret
Leveres
med
12˝
/ 24 Tpi klinge.
ºº

- brugeren kan åbne kniven med én hånd.
ºº Énhåndsbetjening
skærekrog - brugen kan lave små snit uden at åbne
ºº Integreret
kniven.
blad uden brug af værktøj.
ºº Skift
ºº Kabel-stripper.
Slank
design - passer i lommen.
ºº Bælteklips.
ºº Integreret af 4 ekstra blade.
ºº 45° lås for let adgang ved trang plads.
ºº

FASTBACK™ foldekniv med knivblad-opbevaring
Varenummer

Nedstryger

48221903

Varenummer

FASTBACK™
KOMPAKT
FOLDEKNIV

48220050

KOMPAKT
NEDSTRYGER
uden brug af værktøj skift klinge op til 10x hurtigere.
ºº Klingeskift
design, ideel sav til arbejde på trang plads.
ºº Kompakt
Justerbar
klingelængde
ºº Komfortabelt softgreb for let dyksavning.
ºº Passer til 12" klinger.
ºº

åbning af kniven.
ºº Énhåndsbetjent
knivblad uden brug af værktøj.
ºº Skift
og letvægts gør den optimal til at bære i lommen.
ºº Kompakt
ºº Bælteklips.
Hul
til
nøglesnor.
ºº Passer med standard knivblade.
ºº

Fastback™ kompakt foldekniv
Varenummer

Kompakt nedstryger

48221906

Varenummer

UNIVERSALKNIV
BRÆK-AF

SKÆVBIDER LANG
NÆSE

for maksimal holdbarhed og længere levetid
ºº Metallås
med gevind, giver mulighed for hurtigere justering af
ºº Lås
knivbladet

med lang næse: Specialdesignet til opgaver ved
ºº Skævbider
trang plads.

wire op til 2,5 mm
ºº Klipper
Klarer rør op til 20 mm - intet behov for ekstra værktøj.
ºº Afgrater:
ºº Søm-udtrækker
kæber for bedre greb og kontrol.
ºº Savtakkede
skærekanter - 64 HRC.
ºº Laserhærdede
Lavet
af
vanatium-krom
for optimal holdbarhed og
ºº rustbeskyttelse.

låsefunktion for hurtigere justering af knivbladet
ºº Automatisk
med bræk af funktion til knivblade
ºº Hætte
greb for et skridsikkert greb. Tåler acetone
ºº Gummibelagt
med microcarbide metalaflejringer for lang levetid,
ºº Knivblad
øget skarphed og rent snit
mm / 25 mm universalkniv bræk-af
ºº ***189 mm
universalkniv bræk-af
ºº

ºº Ergonomisk og holdbart håndtag med gummibelægning.

Klingebredde (mm)
Antal knivbladsspidser
Varenummer

Universalkniv
bræk-af
9
13
48221960

Universalkniv
bræk-af
18
8
48221961

Universalkniv
bræk-af
25
7
48221962

48220012

Skævbider lang næse
Totallængde (mm)
Skærekapacitet i hårdt kabel (mm)
Skærekapacitet i mellemstore kabler (mm)
Kabeldiameter (mm)
Kæbelængde (mm)
Vægt (g)
Afgratning hovedet maks. diameter (mm)
Varenummer

210
2.5
2.5
6.0
51
255
18
48226101
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SKÆVBIDERE

TORQUE LOCK™
SPÆNDETÆNGER

generelle klippeopgaver
ºº Til
– spidsen er vinklet for at beskytte skærene
ºº Spidsbeskyttelse
mod beskadigelse hvis den tabes

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.DK

LOCK : Hurtig fastspænding og frigørelse. Krog til
ºº TORQUE
manuel justering af gribekraften - Krogen kan også bruges til at
™

Design med højt udvekslingsforhold – langt håndtag for
maksimal klippekraft og udveksling
Afgratning – afgratningsriller på hovedet for afgratning af rør op
til 25 mm – uden brug af ekstra værktøj
Hovedet er vinklet 15º for klipning helt tæt på kanter og til f.eks.
sømudtrækning, da man nemmere kan vride og trække, uden at
hånden er i vejen
Holdbare laserhærdede skærekanter med en hårdhed op til 64
HRC – klarer både tråd, bolte, skruer og søm
Fremstillet af krom-vanadium stål for optimal holdbarhed og
Totallængde (mm)
rustbeskyttelse
Skærekapacitet i mellemstore kabler (mm)
Ergonomisk og robust håndtag med softgreb for optimal
Skærekapacitet i hårdt kabel (mm)
brugerkomfort og lang levetid
Skærekapacitet i bløde kabler (mm)
Kæbelængde (mm)
Varenummer

hænge værktøjet

kæber: Aggressive kæber for maksimalt greb
ºº Hærdede
kæber: Aggressive kæber for maksimalt greb
ºº Hærdede
åbning af kæber: Fjedersystem åbner automatisk
ºº Automatisk
kæberne for optimal komfort

ºº

Kæbetype

Maxbite™ Maxbite™ Buet

Buet

Buet

Flad

Kæbekapacitet flad (mm)
Kæbernes åbningskapacitet for
rør (mm)
Varenummer

−

−

−

−

-

30

100 mm
TORQUE
LOCK™
lang næse
100
4
Lang flad
næse
42

38

50

26

38

51

-

−

Totallængde (mm)
Totallængde (cm)

Skævbider 160 mm Skævbider 180 mm
160
2.5
2.5
4.0
22
48226106

170 mm
250 mm
127 mm
TORQUE
TORQUE
TORQUE
LOCK™
LOCK™
LOCK™
MAXBITE™ MAXBITE™ buet kæbe
170
250
127
7
10
5

MAXBITE™ tængerne har specialkæber der giver maksimalt
greb om materialet.

180
3.0
3.0
4.0
26
48226107

170 mm
TORQUE
LOCK™
buet kæbe
170
7

250 mm
TORQUE
LOCK™
buet kæbe
250
10

250 mm
TORQUE
LOCK™
lige kæbe
250
10

150 mm
TORQUE
LOCK™
lang næse
150
6
Lang flad
næse
52

230 mm
TORQUE
LOCK™
lang næse
230
9
Lang flad
næse
76

−

−

48223607 48223610 48223422 48223421 48223420 48223510 48223504 48223506 48223509

TORQUE LOCK™
SVEJSETANG

KABELSAKS
bedste skæreresultat: vinklet kæbehoved. Præcis og
ºº Klassens
let kabelskæring.
softgreb. Flosser ikke.
ºº Komfortabel
design: ekstrem holdbarhed.
ºº Smedet
ºº Ruster ikke: sort-oxideret beskytter mod rust.

LOCK : Hurtig opsætning og afmontering på fladt
ºº TORQUE
materiale. Spændekraften kan justeres med TORQUE LOCK
™

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

skruen for optimalt greb om arbejdsemnet. Kan også bruges til
praktisk ophængning af materialer ved opbevaring.
Hærdede kæber: bedre og mere stabilt greb.
Rustbeskyttelse: Krombelægning giver optimal beskyttelse
mod korrosion.
Praktisk design: Slipper trykket via ét håndtag.
Svejsetangen er det optimale hjælperedskab til næsten alle
svejseopgaver.
Perfekt til at fastholde plademateriale.
TORQUE LOCK™ svejsetang
Totallængde (mm)
Totallængde (cm)
Kæbekapacitet flad (mm)
Varenummer

Kabelsaks
Varenummer

48226104

TANG

200
8
42
48223540

TORQUE LOCK™
SVEJSETÆNGER

af jernkarbid for længere levetid.
ºº Skær
greb der ikke flosser.
ºº Gummibelagt
Glat
hoved
- ridser ikke arbejdsemnet
ºº Helstøbt design
holdbarhed
ºº Rustbeskyttelse -- ekstrem
belægning sort oxid
ºº

LOCK : Hurtig fastspænding og frigørelse. Krog til
ºº TORQUE
manuel justering af gribekraften - Krogen kan også bruges til at
™

hænge værktøjet.

kæber: Aggressive kæber for maksimalt greb
ºº Hærdede
Øger levetid ved at reducere korrosion
ºº Forkromet:
Automatisk
af kæber: Fjedersystem åbner automatisk
ºº kæberne foråbning
optimal komfort

Tang
Længde (mm)
Varenummer

480 mm svejsetang
230 mm svejsetang 280 mm Svejsetang 480 mm svejsetang
230 mm
280 mm
480 mm
med ekstra
med bevægelige
med bevægelige
med bevægelige
svejsetang
Svejsetang svejsetang
rækkevidde
tryksko
tryksko
tryksko
Totallængde (mm)
Totallængde (cm)

230
9

Kæbetype

Ekstra
Ekstra rækkevidde Tryksko
rækkevidde

Kæbekapacitet flad
(mm)
Varenummer

180
48226407

480
18

480
18

230
280
480
9
11
18
Bevægelige
Alm. tryksko tryksko med ekstra Bevægelige tryksko Bevægelige tryksko
rækkevidde

114

170

90

170

114

100

170

48223533

48223529

48223531

48223530

48223523

48223521

48223520

TORQUE LOCK™
SPÆNDETANG MED KÆDE

SKIFTENØGLER
solid justerinsskrue med høj tryktolerance. Kæberne
ºº Ekstremt
vil IKKE give sig under belastning.

giver klassens bedste rustbeskyttelse og øger
ºº Krom-belægning
holdbarheden markant.

LOCK : Hurtig opsætning og afmontering.
ºº TORQUE
Spændekraften kan justeres med TORQUE LOCK skruen for

hoveddesign giver gode muligheder for at arbejde
ºº Slankt
ugeneret ved trang plads.

ºº
ºº

lasered inch and mm markings for accurate
ºº Permanent
adjustment.

ºº
ºº
ºº

™

™

afrundet håndtag giver mindre belastning for
ºº Ergonomisk
håndfladen.
parallel-placerede kæber giver et stabilt greb og
ºº Præcist
minimerer materialeskader.

mm skiftenøgle (48227508) har ekstra bred kæbe (38 mm)
ºº 200
for øget stabilitet og kapacitet.

optimalt greb om arbejdsemnet. Kan også bruges til praktisk
ophængning af materialer ved opbevaring.
Hærdede kæber: bedre og mere stabilt greb.
Rustbeskyttelse: Krombelægning giver optimal beskyttelse
mod korrosion.
Praktisk design: Slipper trykket via ét håndtag.
Spændekæden låser omkring objektet uanset formen.
Justeres hurtigt i begge retninger.

ºº Hul til bære-/nøglesnor
Totallængde (mm)
Varenummer

280
11

TORQUE LOCK™ spændetang med kæde

150 mm skiftenøgle

200 mm skfitenøgle

200 mm skiftenøgle - Bred 250 mm skiftenøgle

300 mm skiftenøgle

380 mm skiftenøgle

Skiftenøgle-sæt

150
48227406

200
48227408

200
48227508

300
48227412

380
48227415

150 & 200
48227400

250
48227410

Totallængde (mm)
Totallængde (cm)
Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)
Varenummer

270
9
79
48223542
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PLADESAKSE

ARBEJDSHANDSKER
TIL NEDRIVNING

design med plads til tommel- og pegefinger for
ºº Ergonomisk
optimal brugerkomfort og mindre anstrengelse. Brugeren kan

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

klippe igennem plademetal med lethed og med mindre risiko
for at skære sig selv
Savtakkede skær der forhindrer at den glider under klipning
Mindre håndtræthed ved klipning i tykkere materialer. Design
med udveksling for høj klippekraft
Fjedren åbner kæberne automatisk for hurtigere klipning og
mindre anstrengelse
Forkromede og rustbehandlede skær for lang levetid. Ekstra
hærdet op til 65 HRC
Fremstillet af smedet legeringsstål med krom for optimal
holdbarhed
Énhånds låsemekanisme
Smalt design for at undgå at saksen sætter sig fast og
ødelægger materialet
Klipperetningen kan ses 3 steder – på hovedet, håndtaget og
på håndtagets farvekode
Ergonomisk og robust håndtag med softgreb for optimal
brugerkomfort og lang levetid

forstærket materiale i håndflader og på
ºº Armortex
fingerspidser. Forbedret holdbarhed og beskyttelse.
®

brug touch uden at svine skærmen til.
ºº Smartswipe
tri-cot lining. Provides ultimate comfort and
ºº Breathable
breathability.
™

Pladesaks
lige
Lige (gul)
260
31

Klipperetning
Totallængde (mm)
Kantlængde (mm)
Maks. skærekapaci1.0
tet i aluminium (mm)
Maks. skærekapaci1.0
tet i stål (mm)
Maks. klippekapacitet
0.6
- rustfrit stål (mm)
Varenummer
48224030

Pladesaks
højre
Højre (grøn)
260
31

Pladesaks
venstre
Venstre (rød)
260
31

Pladesaks
til lige klip
Lige (gul)
260
37

Vinklet pladesaks Vinklet pladesaks Ekstra lange
- højre
- venstre
pladesaks - lige
Højre (grøn)
Venstre (rød)
Lige (gul)
260
260
310
30
30
76

Ekstra lange pladesaks - venstre
Venstre (vinklet)
290
63

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

48224012

48224037

48224038

48224020 48224010

48224032 48224022

beskyttelse på knoerne.
ºº Ekstra
stykke egnet til sved-aftørring.
ºº Særligt
Velcro-lukning.
ºº Opfylder sikkerhedskravene CE kategori 2, EN 420 og EN 388
ºº – 2221.

SAKSE

FINGERHANDSKER

med microkarbid metalaflejringer for maksimal
ºº Skærekant
holdbarhed og længere levetid sammenlignet med rustfrit stål

til at give maksimal præcision når der arbejdes med
ºº Designet
små objekter.

og rustbehandlede skær for maksimal holdbarhed
ºº Forkromede
i metal: For længere holdbarhed og beskyttelse
ºº Konstrueret
mod brud på håndtaget

Str. M

Str. L

Str. XL

Str. XXL

Størrelse
Varenummer

M
48229731

L
48229732

XL
48229733

XXL
48229734

Str. M

Str. L

Str. XL

Str. XXL

Størrelse
Varenummer

M
48229741

L
48229742

XL
48229743

XXL
48229744

Str. M

Str. L

Str. XL

Str. XXL

Størrelse
Varenummer

M
48229711

L
48229712

XL
48229713

XXL
48229714

syninger i håndfladen og ved tommeltot.
ºº Forstærkede
letvægtsmateriale.
ºº Åndbart
for optimal komfort.
ºº Fugt-transporterende
til at aftørre sved med.
ºº Stykke
Velcro-lukning.
ºº Opfylder sikkerhedskrav CE kategori 2, EN 420 og EN 388
ºº

sikre præcise skæringer
ºº Tilspændingsbolt
håndtag for optimalt brug med handsker
ºº Stort
Ergonomisk
design
med plads til pegefinger for øget
ºº brugerkomfort

på bladet gør det muligt at måle og skære på
ºº Linealmærkerne
én gang
sakse med med savtakket skær for maksimal
ºº Vinklet
holdbarhed og bedre greb

vinklet håndtag – holder hånden oven over materialet under
ºº 60°
klipning
Totallængde (mm)
Klingelængde (mm)
Varenummer

Saks vinklet

Saks lige

240
115
48224043

230
95
48224044

HOLLOWCORE™ MAGNETISKE
HEX-SKRUETRÆKKERE

LETVÆGTS
ARBEJDSHANDSKER

ubegrænset dybde ved lange bolte og
ºº Hollowcore
gevindstænger (patentansøgt).

på kno, håndflade og fingerspidser.
ºº SMARTSWIPE
og elastiske handsker.
ºº Fleksible
Åndbart
letvægts-materiale.
ºº Forstærket syning ved tommelfinger.
ºº Stor følsomhed i fingerspidserne - god til præcisionsarbejde.
ºº Stykke til aftørring af sved.
ºº Opfylder sikkerhedskrav CE kategori 2, EN 420 og EN 388
ºº

™

™

HEX-hoved for øget brugervenlighed når der skal
ºº Magnetisk
strammes.
PÅ MARKEDET - universal HEX-hoved passer 4x flere
ºº NYT
bolte - 4-kant, 12-kant, 8-kant, HEX.
let rustne og afgrattede bolte.
ºº Fjerner
at identificere udfra farvekoder.
ºº Lette
giver mulighed for yderligere kraft fra eks.
ºº HEX-skaft
svensknøgle.
i krom giver maksimal holdbarhed.
ºº Legering
ºº Smedet stålskaft sikrer lang levetid.

Størrelse (mm)
Til boltstørrelser
Farvekode
Varenummer

HEX-skruetræk- HEX-skruetræk- HEX-skruetrækker 5 mm
ker 5,5 mm
ker 6 mm
5
5.5
6
M3
M3.5
Sort
Brun
Rød
48222531
48222532
48222533

HEX-skruetrækker 7 mm
7
M4
Orange
48222534

10 IN 1 MULTI-BIT
SKRALDESKRUETRÆKKER
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

HEX-skruetrækker 10 mm
10
M6
Blå
48222536

HEX-skruetrækker 13 mm
13
M8
Orange
48222537

RYGSÆK

152 mm lang skruetrækker med / ˝ Hex
ºº Ergonomisk
bitoptagelse og indbygget kabelstripper og kabelbøjer.
1

HEX-skruetrækker 8 mm
8
M5
Gul
48222535

4

Lavet af 1680D ballistisk nylon. Robust og tyk kvalitet
ºº Holdbar:
bund gør det muligt at stille rygsækken op, hvilket giver
ºº Hård
god beskyttelse mod barske vejrforhold

Krop i metal for ekstra kraft og 2 x hastighed og kontrol.
88 mm lange bits som er kompatible med elværktøj.
Præcisionshærdede bitspidser: holdbare spidser for sikker
pasform og lang levetid.
Revolverstils bitopbevaring i håndtag.
Krombelægning på bits for rustbeskyttelse.

åndbare remme: For ultimativ komfort
ºº Polstrede
opbevaringsrum - 35 lommer i alt
ºº Store
Foldbar
forlomme:
For let adgang og opbevaring af større
ºº genstande. Sidelomme
til flaske

inddeler maksimere opbevaringspladsen, men giver
ºº Lodret
samtidig mulighed for at opbevare flere eller større ting
10 i 1 Multi-Bit scruetrækker 10 i 1 Multi-Bit scruetrækker
med skraldefunktion - universal med skraldefunktion - Hex
Indhold

PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 /
TX20 / spor 0,8 x 5,5 mm.

Antal pr. pakke
Varenummer

1
48222311

Hex 1,5 mm / Hex 2 mm / Hex
2,5 mm / Hex 3 mm / Hex 4
mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm
1
48229306

til bærbar: Til sikker opbevaring af computer, tablet eller
ºº Plads
andet følsomt udstyr
til opbavaring på skulderremme: Gør det muligt at
ºº Stropper
sætte ekstra løsdele fast til rygsækken

Rygsæk
Varenummer

48228200
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