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HET ONTWIKKELEN EN PRODUCEREN VAN NOTHING 
BUT HEAVY DUTY™ GEREEDSCHAP IS SLECHTS 
ÉÉN DEEL VAN DE MILWAUKEE® BELOFTE.

Milwaukee Tool dienen dag in dag uit mee te 
gaan. Om die reden vormt een doeltreffende en 
kwalitatief hoogstaande serviceverlening een 
geïntegreerd onderdeel binnen het totale 
productontwikkelingsproces van iedere 
Milwaukee® machine.

Alle Milwaukee Tool machines verlaten de fabriek 
met een compleet documentatiepakket, inclusief 
gebruiksinstructies, lijsten met geautoriseerde 
servicecentra en veiligheidsinstructies.
Milwaukee® heeft een wereldwijd verkoop- en 
servicenetwerk.

Mocht er zich een probleem voordoen, waarbij u 
op korte termijn assistentie of ondersteuning 
nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op de 
officiële MILWAUKEE® verkooporganisaties en 
servicecentra over de gehele wereld.

Dit wereldwijde netwerk biedt tevens het 
voordeel dat de behoeften en wensen van onze 
klanten worden gedeeld, zodat we daar bij 
toekomstige productontwikkelingen rekening 
mee kunnen houden.

De jarenlange expertise en deskundigheid 
resulteren in een snelle, efficiënte en 
professionele reparatieservice met als doel u de 
beste service te bieden.

Milwaukee Tool heeft zich ten doel gesteld te voldoen aan álle internationale normen en 
richtlijnen betreffende ontwerp en veiligheid, en deze bij voorkeur zelfs te overtreffen. Bij 
MILWAUKEE® zijn de continue research- en productontwikkelingsprogramma’s erop gericht 
te anticiperen op alle (toekomstige) markttrends en uiteraard te voldoen aan de wensen van 
de gebruikers van ons gereedschap over de gehele wereld. Milwaukee Tool is actief lid van 
de EPTA (European Power Tool Association) en voldoet aan alle industriële meetrichtlijnen die 
door deze organisatie zijn vastgelegd.

ERVAAR HET 
HEAVY DUTY 
VERSCHIL.

TOOLS DIE HET WERK 
BETER KLAREN.

Bij Milwaukee Tool is Heavy Duty méér  
dan alleen een slogan. Het is een belofte 
uitsluitend topkwaliteit te leveren aan de 
professionele gebruikers. In het klakkeloos 
op de markt brengen van machines heeft 
Milwaukee Tool nooit veel heil gezien. 

Om de simpele reden dat u niet bent 
geïnteresseerd in een product, maar in de 
mate waarin de eigenschappen van dat 
product zich laten vertalen in termen van 
beter, sneller, betrouwbaarder en veiliger 
werken.

www.milwaukeetool.nl

REGISTREER UW MILWAUKEE® TOOLS EN ACCU’S 
ONLINE OM AANSPRAAK TE MAKEN OP DE 
VERLENGDE GARANTIE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANTIE:
Elk MILWAUKEE® gereedschap is getest volgens een 
uitgebreid gecertificeerd proces voordat de fabriek wordt 
verlaten en is gegarandeerd NOTHING BUT HEAVY DUTY™ 
gekwalificeerd. Bij Milwaukee Tool zijn we trots op de 
producten en diensten die wij aanbieden aan onze 
professionale klanten. 

De garantieverlenging is alleen beschikbaar in die landen 
vermeld op onze website voor garantieregistratie. De 
verlengde garantieaanbieding is exclusief producten die  
in de verhuurindustrie worden gebruikt, acculaders en 
accessoires. 

Ga naar www.milwaukeetool.eu voor de volledige 
algemene voorwaarden 

MILWAUKEE® gereedschappen en accu’s worden standaard 
geleverd met 1 jaar garantie. Garantieverlenging is mogelijk 
via www.milwaukeetool.nl.

MILWAUKEE® gereedschapsgarantie kan worden verlengd 
van 1 jaar tot maximaal 3 jaar (1 + 2). Met uitzondering van  
MX FUEL™ gereedschap waarvoor de garantie kan worden 
verlengd van 1 jaar tot maximaal 2 jaar (1 + 1). 

Alle MILWAUKEE® REDLITHIUM™ accu’s inclusief MX FUEL™ 
accu’s worden standaard geleverd met 1 jaar garantie die kan 
worden verlengd tot maximaal 2 jaar (1 + 1). 

Alle garantieverlengingen moeten online worden geregistreerd 
binnen 30 dagen na de aankoopdatum.
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ÉÉN SYSTEEM 
MEER DAN 165 

TOOLS
IF IT’S  IT FITS ALL 

PRESTATIEGERICHT. 
VOOR ALLE TOEPASSINGEN.

BREED ASSORTIMENT.

UPGRADE. 
OUTWORK. 
OUTLAST.
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NIEUW M18 FUEL™    
 PRESTATIEGERICHT ONTWERP
M18 FUEL™ is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers op de professionele 
markt. M18 FUEL™ levert uitstekende prestaties in een compacte structuur en beschikt 
over 3 exclusieve MILWAUKEE® innovaties - POWERSTATE™ koolborstelloze motor, 
REDLITHIUM™-ION accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software voor 
onovertroffen vermogen, werkduur en duurzaamheid.

Simpel gezegd is M18 FUEL™ de beste in zijn klasse met volledige cirkeltechnologie 
voor het aandrijven, beschermen en voeden van uw snoerloze machines.

HOGER VERMOGEN,
EFFICIENCY 

*

ONDER BELASTING

NIEUW
GEAVANCEERDE 

*

HEAVY DUTY BOORKOP

NIEUW
EXTREEM * 
COMPACT DESIGN

 ¡ Individuele celbewaking voor optimaliseren van 
werkduur en duurzaamheid van zowel machine 
als accu

 ¡ Meest geavanceerde elektronische systeem in 
snoerloos gereedschap voor het leveren van 
topprestaties

 ¡ Totale systeemcommunicatie met over-
belastingsbeveiliging vergroot de levensduur

REDLINK PLUS™ 
INTELLIGENTIE 2

POWERSTATE™ 
KOOLBORSTELLOZE
MOTOR

 ¡ Door Milwaukee Tool ontworpen en  
gefabriceerde koolborstelloze motor

 ¡ Zorgt voor verhoogde efficiëntie
 ¡ Heeft een langere levensduur en  
levert maximaal vermogen*

1
3  ¡ Totale systeemcommunicatie met over-

belastingsbeveiliging vergroot de levensduur
 ¡ Niet vervagende prestaties voor meer werktijd  
en langere levensduur

 ¡ Brandstofmeter geeft de resterende werktijd van 
de accu aan

 ¡ Probleemloze werking bij temperaturen tot -20°C

REDLITHIUM™-ION 
ACCU

* Vergeleken met de eerdere accutechnologie van MILWAUKEE®. Resultaten zijn afhankelijk van voltage, machine en toepassing.

165TOOLS
MEER DAN

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU
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GAAT LANGER MEE, DENKT SNELLER
EN WERKT HARDER*

REDLITHIUM™-ION ACCU  
SUPERIEURE CONSTRUCTIE

BRANDSTOFMETER 
ACCU

Toont de resterende werktijd

GEPATENTEERDE 
REDLINK™ 
INTELLIGENTIE

Beschermt de accu in ruwe 
werksituaties, levert optimale 
prestaties en controleert de 
accucellen voor optimale 
levensduur

SCHOK-
BESTENDIGE 
SEPARATOREN

Beschermt de accu optimaal 
bij trillingen en vallen

AFZONDERLIJKE 
CELDRAGER

Volledige sluiting beschermt 
cellen en biedt een stabiele 
structuur voor onovertroffen 
duurzaamheid

RUBBEREN 
BEKLEDING

Biedt optimale bescherming 
aan cellen en accu tijdens 
vallen voor maximale 
levensduur

REDLITHIUM™-ION 
ACCUCELLEN

Biedt superieure constructie, 
elektronica en niet-vervagende 
prestaties voor meer werktijd  
en een langere levensduur  
per accu

VEERSLOT DEKSEL

Voorkomt dat water de 
accu binnendringt via  
de veerknoppen

TEMPERATUUR-
CONTROLE 
CELLENFRAME

Biedt een sterke structuur 
en efficiënt energietransport 
voor maximale levensduur

WATER-
BESCHERMINGS-
BARRIÈRE 

Leidt water weg van de 
elektronica en uit de accu

ELEKTRONISCHE 
COATING

Beschermt de elektronica 
tegen water en condensatie

ELEKTRONICAWATER EFFECTTHERMISCH* Vergeleken met eerdere MILWAUKEE® accu-technologieën,  
  resultaten afhankelijk van voltage, tool en toepassing.

NIEUWE GENERATIE 
REDLITHIUM™-ION  
HIGH OUTPUT ™ ACCU'S

* In vergelijking met standaard REDLITHIUM™-ION accu's, gebruikt in toepassingen met hoge stroomafname* In vergelijking met standaard Lithium-ion technologieën

• De beste accu-constructie
• Langdurige betrouwbaarheid
• Bewezen duurzaamheid op de 

bouwplaats

+ Nieuwe krachtige processor
+ Hogere stroomafhandeling
+ Onderhoudt de bestaande  

M18™ systeem compatibiliteit

+ Nieuw ontworpen accu-constructie
+ Verbeterde stroomsterkte
+ Lagere temperatuurstijging

• Cellen met enorm vermogen
• Niet vervagende prestaties
• Blijft optimaal presteren  

onder extreme  
omstandigheden

• Levert tot 20% meer kracht*
• Meer dan 2x langere accu-

levensduur*

• Meer dan 2,5x langere 
looptijd*

• Werkt optimaal tot -20°C

+ Levert tot 50% meer kracht*
+ Werkt tot 50% koeler*

+ Tot 33% langere looptijd*
+ Werkt optimaal tot -28°C
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WERKT SNELLER, LANGER, 
HARDER EN EXTREMER*

ALLE PROFESSIONELE 
APPLICATIES

GESCHIKT VOOR ALLE 
TOEPASSINGEN DIE HET 
GROOTSTE VERMOGEN 
EISEN 

REDLITHIUM™-ION

VERDERE VOORDELEN:

VERDERE VOORDELEN:

+ Nieuwe grotere cellen
+ Hogere vermogens- 

dichtheid
+ Werkt koeler
+ Lagere elektrische  

weerstand

VERDERE VOORDELEN:

MEEST KRACHTIGE 
MILWAUKEE ® ACCU OOIT

BEKIJK DE LAATSTE VIDEO'S OVER 
DE VERBETERDE LOOPTIJD VAN ONZE 
ACCU'S OP MILWAUKEETOOL EUROPA

youtube.com/milwaukeetooleurope

IF IT’S  IT FITS

65 mm lengte 70 mm lengte

Ø 18 mm
Ø 21 mm

• Individuele celmonitoring
• Digitale overbelastingsbeveiliging
• Optimalisatie van systeemprestaties
• M18™ systeem compatibiliteit

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU
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DE KLUS UITVOEREN VIA  
EEN SOLIDE SYSTEEM

ONE-KEY™, het eerste digitale platform voor tools
en apparatuur, combineert een gratis te gebruiken 
inventaris programma met de slimste tools binnen 
de branche. ONE-KEY™ biedt een nieuw niveau 
van controle en toegang tot informatie die een 
revolutie teweegbrengt in de manier waarop  
een klus wordt geklaard.

DOWNLOAD DE GRATIS ONE-KEY™ APP VIA  
DE APP STORE OF DE GOOGLE PLAY STORE

ONTWERP EEN MEER VERBONDEN WERKPLEK
Met 40 tools via het ONE-KEY™ platform (wat blijft uitbreiden) is MILWAUKEE® de wereldleider 

in slimme oplossingen, gewijd aan het vooruit helpen en vereenvoudigen van klussen.

TRACEREN. BEHEREN. AANPASSEN.

TRACEREN.

BEHEREN.

AANPASSEN.

GROEIEND  
TRACKINGSNETWERKMet Bluetooth®* tracering, barcode scanning  

en geofencing blijft u eenvoudig op de hoogte  
waar uw gereedschap zich bevindt. 

ONE-KEY™ geeft volledige controle en zichtbaarheid 
over de inventaris tijdens elke klus, personeelsleden 
en plaats. Realtime meldingen helpen verlies en dure 
tegenslagen te voorkomen.

TICK™ tool en apparatuur traceermodule
Veelzijdige Bluetooth®** traceermodule die kan worden bevestigd  
met lijm, schroeven of blindklinknagels aan alles. Het biedt locatie-
updates (laatst gezien datum, tijd en locatie) wanneer deze binnen  
een bereik van 30 m komt van een telefoon met de ONE-KEY™ app.

EENVOUDIG INVENTARIS 
MANAGEMENT

ONE-KEY™ inventarisbeheer stroomlijnt het inventarisatieproces met één digitale catalogus waartoe het 
team overal toegang heeft. Het geeft meer inzicht in hoe de apparatuur werkt via:

ONE-KEY™ maakt het mogelijk om de inventaris te beheren vanaf een computer, tablet, smartphone, vanaf 
een mobiele werklocatie of kantoor. De inventaris is altijd toegankelijk voor het team waar ze ook zijn.

1. INVENTARIS DASHBOARD 2. ITEMS IN DETAILS BEKIJKEN 3. TOOL HISTORIE 4. SERVICE HERINNERINGEN

UITSTEKENDE AANPASSING  
VAN DE TOOL PER KLUSONE-KEY™ maakt het mogelijk om de uitvoer 

van de machines voor een specifieke toepassing  
aan te passen, met de mogelijkheid om op te slaan.  
Gebruik maken van maatwerk per klus verhoogt de  
werktijd van het gereedschap en levensduur van de 
accessoire, wat resulteert in tijdwinst en besparingen  
voor de eigenaar.

* Gebruikers binnen een bereik van 30 m van alle telefoons, die de ONE-KEY™-app gebruiken om hun tools te volgen, te beheren en aan te passen.  
**Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door (bedrijfsnaam TTI) is onder licentie.
  Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaars.
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M18 CHX-0X M18 CHX-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Machine opname SDS-Plus SDS-Plus

Slagenergie (EPTA) (J) 2.5 2.5

Max. slagfrequentie (per min) 0 - 5100 0 - 5100

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 1400 0 - 1400

Max. boor Ø in hout (mm) 30 30

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13

Max. boor Ø in beton (mm) 26 26

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 8.9 8.9

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 9.5 9.5

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933451430 4933451381

EAN-code 4002395162697 4002395160594

M18 CHPX-0X M18 CHPX-502X M18 CHPX-902X

Spanning (V) 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Machine opname SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus

Slagenergie (EPTA) (J) 4.0 4.0 4.0

Max. slagfrequentie (per min) 0 - 5000 0 - 5000 0 - 5000

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 1350 0 - 1350 0 - 1350

Max. boor Ø in hout (mm) 30 30 30

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in beton (mm) 28 28 28

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 8.6 8.6 8.6

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 7.1 7.1 7.1

Gewicht, incl. accu (kg)  - 4.3 4.6

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijge-
leverd, Geen lader 
bijgeleverd, HD Box

2 x 5.0 Ah Battery 
packs, M12-18 FC 
Lader, HD Box

2 x 9.0 Ah Battery 
packs, M12-18 FC 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933451431 4933451380 4933451469

EAN-code 4002395163304 4002395160587 4002395162192

M18 FHM-0C M18 FHM-121C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Machine opname SDS-Max SDS-Max

Slagenergie (EPTA) (J) 11.0 11.0

Belast aantal slagen (per min) 0 - 2900 0 - 2900

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 380 0 - 380

Max. boor Ø in beton (mm) 45 45

Max. boor Ø met freeskronen (mm) 65 65

Max. boor Ø met boorkronen (mm) 150 150

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 9.4 9.4

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 7.8 7.8

Gewicht, incl. accu (kg)  - 10.2

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Transportkoffer

1 x 12.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 FC Lader, Trans-
portkoffer

Artikelnummer 4933464893 4933464894

EAN-code 4058546228385 4058546228392

M18 CHM-0C M18 CHM-121C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Machine opname SDS-Max SDS-Max

Slagenergie (EPTA) (J) 6.1 6.1

Belast aantal slagen (per min) 0 - 3000 0 - 3000

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 450 0 - 450

Max. boor Ø in beton (mm) 40 40

Max. boor Ø met freeskronen (mm) 65 65

Max. boor Ø met boorkronen (mm) 100 100

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 10.6 10.6

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 9.6 9.6

Gewicht, incl. accu (kg)  - 7.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Transportkoffer

1 x 12.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 FC Lader, Trans-
portkoffer

Artikelnummer 4933451362 4933471284

EAN-code 4002395159208 4058546289126

M18 CHMM18 FHM
M18 FUEL™ SDS-MAX BOOR- EN 
BREEKHAMER

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-
MAX BOOR- EN BREEKHAMER

 º De M18 FHM is de meest productieve SDS-Max tool die Milwaukee Tool 
heeft geproduceerd en levert gesnoerde kracht met de flexibiliteit van 
het snoerloze M18™ platform

 º De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ 
elektronica en REDDLITHIUM™-ION - HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah  accu 
leveren superieure prestaties, duurzaamheid en looptijd in veeleisende 
toepassingen

 º ONE-KEY™ tool tracking & beveiliging biedt een cloud-gebaseerd 
inventaris management platform dat zowel locatie tracering en 
diefstalpreventie ondersteunt

 º AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te 
beschermen na een scherpe beweging van 45° 

 º Vergrendeling van de schakelaar voorkomt dat gebruikers de schakelaar 
moeten vasthouden bij lange beitelwerkzaamheden

 º Grote anti-vibratie handgreep ondersteunt tweehandige 
boortoepassingen terwijl de blootstelling aan vibratie wordt 
geminimaliseerd

 º Indicatielamp voor service brandt wanneer de tool onderhoud vereist
 º Anti-vibratie zijhandgreep voor lagere blootstelling aan trillingen

 º ’S werelds eerste 18V SDS-max hamer voor maximale veelzijdigheid en 
mobiliteit met dezelfde prestaties als een gesnoerde hamer

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert gesnoerde boorprestaties
 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 

overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º 9,0 Ah REDLITHIUM™-ION accu voor 5x langere werkduur, 35% méér 
vermogen, tot 2x langere levensduur van de accu en betere werking bij 
temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

 º Robuust magnesium tandwielhuis - bestand tegen zware 
werkomstandigheden met perfect passende tandwielcomponenten en 
betere koeling

 º Roto-stop en multifunctionele beitelfunctie met 12 verschillende standen 
voor de beste keuze van de beitelhoek en optimale werkhouding

 º Laag vibratieniveau van 10,6 m/s² zodat u langere tijd achtereen 
probleemloos aan het werk kunt

 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine als de 
boor vastloopt

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 CHXM18 CHPX
M18 FUEL™ SDS-PLUS 
BOORHAMER

M18 FUEL™ FIXTEC™ SDS-PLUS 
BOORHAMER

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 2x langere levensduur van 
de motor en tot 25% méér vermogen

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º De op één na sterkste SDS-hamer in zijn klasse. Krachtig 
hamermechanisme voor 2,5 J slagenergie bij laag vibratieniveau van 
slechts 8,9 m/s²

 º Compact, ergonomisch ontwerp voor extra gebruikscomfort
 º Volledig metalen tandwielhuis - optimale lagering van tandwielen voor 

superieure duurzaamheid
 º 4 standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale 

veelzijdigheid
 º FIXTEC-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder 

hulpgereedschap
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu

 º Door Milwaukee Tool ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze 
POWERSTATE™ motor

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Hoogproductieve motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer 
met snoer

 º Krachtigste snoerloze SDS Hamer in zijn klasse. Het krachtige 
hamermechanisme van 4,0 J slagenergie bij laag vibratieniveau van 
slechts 8,6 m/s² dankzij nieuw dubbel anti-vibratiesysteem

 º Volledig metalen tandwielhuis - optimale lagering van tandwielen voor 
superieure duurzaamheid

 º 4 standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale 
veelzijdigheid

 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - voor snel en gemakkelijk verwisselen van 
boren, zonder hulpgereedschap

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 CH-0X M18 CH-502C

Spanning (V) 18 18

Type accu − Li-ion

Machine opname SDS-Plus SDS-Plus

Slagenergie (EPTA) (J) 2.5 2.5

Max. slagfrequentie (per min) 0 - 4900 0 - 4900

Max. boor Ø in hout (mm) 30 30

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13

Max. boor Ø in beton (mm) 26 26

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 8.9 8.9

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 9.5 9.5

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Transportkoffer

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933471275 4933451518

EAN-code 4058546289034 4002395147151

M18 BH-0 M18 BH-402C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Machine opname SDS-Plus SDS-Plus

Slagenergie (EPTA) (J) 1.2 1.2

Max. slagfrequentie (per min) 7000 7000

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 1300 0 - 1300

Max. boor Ø in hout (mm) 16 16

Max. boor Ø in staal (mm) 10 10

Max. boor Ø in beton (mm) 16 16

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 10.3 10.3

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.5

Kit inbegrepen

Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery 
packs, M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933443320 4933443330

EAN-code 4002395003730 4002395003747

HD18 H-402C

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Machine opname SDS-Plus

Slagenergie (EPTA) (J) 2.4

Max. slagfrequentie (per min) 4200

Onbelast toerental (omw/min) 1400

Max. boor Ø in hout (mm) 30

Max. boor Ø in staal (mm) 13

Max. boor Ø in beton (mm) 24

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 12.2

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 7.4

Gewicht, incl. accu (kg) 3.5

Kit inbegrepen 2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933443468

EAN-code 4002395004355

HD18 HX-0 HD18 HX-402C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Machine opname SDS-Plus SDS-Plus

Slagenergie (EPTA) (J) 2.4 2.4

Max. slagfrequentie (per min) 4200 4200

Onbelast toerental (omw/min) 1400 1400

Max. boor Ø in hout (mm) 30 30

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13

Max. boor Ø in beton (mm) 24 24

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 12.2 12.2

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 7.4 7.4

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.7

Kit inbegrepen

Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery 
packs, M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933408320 4933441280

EAN-code 4002395239689 4002395001378

M18 CH HD18 HX
M18 FUEL™ SDS-PLUS 
BOORHAMER

M18™ 3-STANDEN HEAVY DUTY 
SDS-PLUS FIXTEC™ BOORHAMER

 º Krachtige motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer met 
snoer

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Krachtig hamermechanisme: levert 2,4 J (EPTA) impactenergie
 º Volledig metalen tandwielhuis - optimale bescherming van tandwielen
 º 4-standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale 

veelzijdigheid
 º Variolock en hamerstopfunctie
 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van boren 

zonder hulpgereedschap
 º Mechanische koppeling ter bescherming van de machine wanneer de 

boor vastloopt
 º AVS - Anti-Vibratie-Systeem voor maximaal comfort bij minimale 

vibraties
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor een tot 2x langere 
levensduur van de motor en tot 25% meer vermogen

 º REDLINK PLUS™  intelligentiesysteem levert de meest geavanceerde 
digitale overbelastingsbeveiliging voor gereedschap en accu en 
verbetert op unieke wijze de prestaties van het gereedschap onder 
belasting

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Tweede hardste slag van de SDS-hamer in zijn klasse. Het krachtige 
hamermechanisme levert 2,5 J slagkracht bij lage trillingen van 8.9 m/s² 

 º Compact, ergonomisch ontwerp voor meer comfort voor de 
eindgebruiker

 º Volledig metalen tandwielkast - optimale plaatsing van de tandwielen 
voor een langere levensduur

 º 4-standen: roterende hamer, alleen hamer, alleen rotatie en variolock 
voor een maximale veelzijdigheid

 º Individuele celbewaking optimaliseert de gebruikstijd van het 
gereedschap en garandeert een lange levensduur van de accu

 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu 
aan

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 BHHD18 H
M18™ SDS-PLUS 
COMPACTBOORHAMER

M18™ 4-STANDEN HEAVY DUTY 
SDS-PLUS BOORHAMER

 º Superieure vermogen-/gewichtsverhouding in z’n klasse, 2,5 kg bij 1,2 J 
EPTA

 º High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/
gewichtsverhouding

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º 2-standen: hamerboren of alleen normaalboren voor maximale 
flexibiliteit

 º Laag vibratieniveau van slechts 10,3 m/s²
 º Beste hamerboorprestaties van Ø 4 tot 10 mm, maximaal tot 16 mm
 º Rechts-/linksschakelaar voor hogere flexibiliteit bij 

montagetoepassingen
 º Spanhals 43 mm - geschikt voor gebruik met stofafzuigset M12 DE
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Krachtige motor - levert dezelfde prestaties als boorhamers met snoer
 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu 

voor onovertroffen duurzaamheid
 º Krachtig hamermechanisme - levert 2,4 J slagenergie
 º Volledig metalen tandwielhuis - optimale bescherming van tandwielen
 º 4-standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale 

veelzijdigheid
 º Variolock en hamerstopfunctie
 º Mechanische koppeling ter bescherming van de machine wanneer de 

boor vastloopt
 º AVS - Anti-Vibratie-Systeem voor maximaal comfort door minder 

vibraties
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 ONEDD2-0X M18 ONEDD2-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 550 0 - 550

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 2000 0 - 2000

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 89 89

Max. boor Ø in staal (mm) 16 16

Max. koppel (Nm) 135 135

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464524 4933464525

EAN-code 4058546224691 4058546224707

M18 ONEPD2-0X M18 ONEPD2-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 550 0 - 550

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 2000 0 - 2000

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 89 89

Max. boor Ø in staal (mm) 16 16

Max. boor Ø in steen (mm) 16 16

Max. slagfrequentie (per min) 0 - 32,000 0 - 32,000

Max. koppel (Nm) 135 135

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.2

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464526 4933464527

EAN-code 4058546224714 4058546224721

M18-28 CPDEX-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Boordiameter Ø (mm) 16

Max. boordiepte (mm) 90

Max. boorlengte (mm) 160

Slaglengte (mm) 100

Gewicht, excl. accu (kg) 1.6

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933446810

EAN-code 4002395005505

M18 CDEX-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Boordiameter Ø (mm) 16

Max. boordiepte (mm) 90

Max. boorlengte (mm) 160

Slaglengte (mm) 100

Gewicht, excl. accu (kg) 1.6

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933447450

EAN-code 4002395006243

M18 CDEXM18-28 CPDEX
M18-28 FUEL™  STOFAFZUIGSET M18 FUEL™ SDS-PLUS 

STOFAFZUIGSET

M18 FUEL™ SDS PLUS BOOR-
HAMER MET BIJBEHORENDE 
STOFAFZUIGSET

Artikelnummer 4933448185

M18 FUEL™ HEAVY DUTY 
SDS-PLUS BOORHAMER MET 
BIJBEHORENDE STOFAFZU-
IGSET

Artikelnummer 4933448180

 º Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking 
middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer

 º Hoogefficiënt 99,75% HEPA-filter - alom beschouwd als het meest 
ultieme stoffilter

 º Royale stofopvangbak
 º Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, 

max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
 º Geschikt voor M18 CHX
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking 
middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer

 º HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter met een 
efficiëntie rating van 99.75%

 º Royale stofopvangbak
 º Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, 

max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
 º Geschikt voor M18 CHPX & M28 CHPX
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 ONEPD2 M18 ONEDD2
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 
SLAGBOORMACHINE

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 
BOORSCHROEFMACHINE

 º Hoger vermogen, efficiency onder belasting - ongeëvenaard koppel van 
135 Nm

 º Extreem compact design - totale lengte van slechts 175 mm voor 
gebruik in krappe ruimtes

 º Geavanceerde heavy duty boorkop voor verbeterde bitgrip
 º Verbinding via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
 º Pas de anti-terugslag aan via de ONE-KEY™ app
 º De ONE-KEY™ app biedt een op de cloudgebaseerd 

voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie 
ondersteunt

 º Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines 
voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats

 º Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profielen 
voor perfecte resultaten

 º Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, 
anti-terugslag en LED verlichting

 º Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 135 Nm
 º Extreem compact formaat van slechts 175 mm voor gebruik in krappe 

ruimtes
 º Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
 º met de ONE-KEY™ app gereedschapsaanpassing kan de gebruiker zijn 

gereedschap optimaliseren voor een specifieke toepassing
 º Pas de anti-terugslag aan via de ONE-KEY™ app
 º ONE-KEY™ tracking & beveiliging van tools biedt een cloudgebaseerd 

voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie 
ondersteunt

 º Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines 
voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats

 º Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profielen 
voor perfecte resultaten

 º Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, 
anti-terugslag en LED-verlichting

 º Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 BLDD2-0X M18 BLDD2-402X M18 BLDD2-502X

Spanning (V) 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 550 0 - 550 0 - 550

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 76 76 76

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13 13

Max. koppel (Nm) 82 82 82

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.0 2.0

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 4.0 Ah Battery 
packs, M12-18 C 
Lader, HD Box

2 x 5.0 Ah Battery 
packs, M12-18 FC 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464514 4933464559 4933464515

EAN-code 4058546224592 4058546225049 4058546224608

M18 BLPD2-0X M18 BLPD2-402X M18 BLPD2-502X

Spanning (V) 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 550 0 - 550 0 - 550

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 76 76 76

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in steen (mm) 16 16 16

Max. slagfrequentie (per min) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Max. koppel (Nm) 82 82 82

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.1 2.1

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 4.0 Ah Battery 
packs, M12-18 C 
Lader, HD Box

2 x 5.0 Ah Battery 
packs, M12-18 FC 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464516 4933464560 4933464517

EAN-code 4058546224615 4058546225056 4058546224622

M18 FDD2-0X M18 FDD2-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 550 0 - 550

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 2000 0 - 2000

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 89 89

Max. boor Ø in staal (mm) 16 16

Max. koppel (Nm) 135 135

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464266 4933464267

EAN-code 4058546222116 4058546222123

M18 FPD2-0X M18 FPD2-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 550 0 - 550

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 2000 0 - 2000

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 89 89

Max. boor Ø in staal (mm) 16 16

Max. boor Ø in steen (mm) 16 16

Max. slagfrequentie (per min) 0 - 32,000 0 - 32,000

Max. koppel (Nm) 135 135

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.2

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464263 4933464264

EAN-code 4058546222086 4058546222093

M18 FPD2 M18 FDD2
M18 FUEL™ SLAGBOORMACHINE M18 FUEL™ 

BOORSCHROEFMACHINE

 º Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel van 135 Nm
 º Extreem compact design - lengte van slechts 175 mm voor gebruik in 

krappe ruimtes
 º Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder 

belasting
 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 

overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º 40 procent helderdere LED-verlichting van de werkruimte - vergeleken 

met het vorige model
 º Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 135 Nm
 º Extreem compact design - meet slechts 175 mm in lengte voor gebruik 

in krappe ruimtes
 º Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip 
 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder 

belasting
 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 

overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan 
 º 40 procent helderdere LED-verlichting van de werkruimte - vergeleken 

met het vorige model
 º Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 BLPD2 M18 BLDD2
M18™ KOOLBORSTELLOZE 
SLAGBOORMACHINE

M18™ KOOLBORSTELLOZE 
BOORSCHROEFMACHINE

 º Nieuwe koolborstelloze motor levert 40% meer koppel dan het 
voorgaande model - max. koppel 82 Nm

 º Compact ontwerp (180 mm lang) biedt een uitstekende balans en 
controle, ideaal voor toepassingen boven het hoofd of werk in krappe 
ruimtes

 º Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen 
snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren en bevestigen (0 – 550/0 
– 1800 omw/min)

 º Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
 º Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw 

gereedschap
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Nieuwe koolborstelloze motor levert 40% meer koppel dan het 
voorgaande model - max. koppel 82 Nm

 º De koolborstelloze boorschroefmachine heeft een lengte van slechts 
180 mm

 º Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen 
snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren en bevestigen (0 – 550/0 
– 1800 omw/min)

 º Ingebouwde brandstofmeter en verlichting
 º Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw 

gereedschap
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 BDD-0 M18 BDD-202C M18 BDD-402C

Spanning (V) 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 38 38 38

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13 13

Max. koppel (Nm) 50 50 60

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.8 2.0

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 2.0 Ah 
Battery packs, 
M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 4.0 Ah 
Battery packs, 
M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933443530 4933443555 4933443565

EAN-code 4002395003198 4002395003204 4002395003228

M18 BPD-0 M18 BPD-202C M18 BPD-402C

Spanning (V) 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 38 38 38

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in steen (mm) 16 16 16

Max. slagfrequentie (per min) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Max. koppel (Nm) 50 50 60

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.9 2.1

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 2.0 Ah 
Battery packs, 
M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 4.0 Ah 
Battery packs, 
M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933443500 4933443515 4933443520

EAN-code 4002395003143 4002395003167 4002395003174

M18 CBLDD-0 M18 CBLDD-202C M18 CBLDD-402C

Spanning (V) 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 500 0 - 500 0 - 500

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 52 52 52

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13 13

Max. koppel (Nm) 60 60 60

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.5 1.8

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of 
tas meegeleverd

2 x 2.0 Ah 
Battery packs, 
M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 4.0 Ah 
Battery packs, 
M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933464316 4933464317 4933464539

EAN-code 4058546222611 4058546222628 4058546224844

M18 CBLPD-0 M18 CBLPD-202C M18 CBLPD-402C

Spanning (V) 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 500 0 - 500 0 - 500

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 52 52 52

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in steen (mm) 16 16 16

Max. slagfrequentie (per min) 0 - 27,000 0 - 27,000 0 - 27,000

Max. koppel (Nm) 60 60 60

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.5 1.8

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of 
tas meegeleverd

2 x 2.0 Ah 
Battery packs, 
M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 4.0 Ah 
Battery packs, 
M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933464319 4933464320 4933464537

EAN-code 4058546222642 4058546222659 4058546224820

M18 CBLPD M18 CBLDD
M18™ COMPACTE 
KOOLBORSTELLOZE 
SLAGBOORMACHINE

M18™ COMPACTE 
KOOLBORSTELLOZE 
BOORSCHROEFMACHINE

 º Deze compacte koolborstelloze boorschroefmachine heeft een lengte 
van slechts 165 mm voor toegang tot minder toegankelijke ruimtes

 º Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen 
snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits

 º Koppel van 60 Nm, de beste vermogens-formaatverhouding
 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 

accu voor onovertroffen duurzaamheid
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur 

 º Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw 
gereedschap

 º Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Deze compacte koolborstelloze slagboormachine meet slechts 165 mm 
in lengte voor toegang tot minder toegankelijke ruimtes

 º Geavanceerde 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel 
verwisselen van schroefbits

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Koppel van 60 Nm, de beste vermogensformaatverhouding
 º Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw 

gereedschap
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 BDDM18 BPD
M18™ 
COMPACTBOORSCHROEFMACHINE

M18™ 
COMPACTSLAGBOORMACHINE

 º Compactboorschroefmachine - meet slechts 185 mm in lengte, ideaal 
voor werken op moeilijk toegankelijk plaatsen

 º Milwaukee heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/
gewichtsverhouding

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange 
levensduur

 º 13 mm metalen snelspanboorhouder
 º 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale 

flexibiliteit
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu‘s

 º Compactslagboormachine - meet slechts 198 mm in lengte, ideaal voor 
werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

 º High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/
gewichtsverhouding

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange 
levensduur

 º 13 mm metalen snelspanboorhouder
 º 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale 

flexibiliteit
 º 3-keuzestanden - snel en gemakkelijk switchen tussen de standen 

boren / schroeven / slagboren
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu‘s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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C18 RAD-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 1500

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 10

Max. koppel (Nm) 20

Max. boor Ø in hout (mm) 28

Max. boor Ø in staal (mm) 10

Gewicht, incl. accu (kg) 1.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933427189

EAN-code 4002395239085

M18 ONEID2-0X M18 ONEID2-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 1900/2800/3600/0-3600 1900/2800/3600/0-3600

Slagfrequentie (per min) 1200/3400/4300/0-4300 1200/3400/4300/0-4300

Max. koppel (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226

Machine opname ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Max. schroefmaat M16 M16

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.7

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464090 4933464091

EAN-code 4058546220358 4058546220365

M18 CRAD-0 M18 CRAD-0X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 1200 0 - 1200

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13

Max. boren in hout met slangenboor (mm) 26 26

Max. boren in hout met zelfvoedende boor 
(mm)

51 51

Max. boren in hout met gatzaag (mm) 102 102

Max. boor Ø in staal (mm) 8 8

Gewicht, incl. accu (kg) 4.1 4.1

Kit inbegrepen

Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, HD Box

Artikelnummer 4933447730 4933451451

EAN-code 4002395263516 4002395161416

M18 FRAD2-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 500

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1550

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13

Max. boren in hout met slangenboor (mm) 40

Max. boren in hout met zelfvoedende boor 
(mm)

117

Max. boren in hout met gatzaag (mm) 159

Max. boor Ø in staal (mm) 13

Gewicht, incl. accu (kg) 6.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933471207

EAN-code 4058546288358

M18 FRAD2 M18 CRAD
M18 FUEL™ SUPER HAWG®  
2-TOERIGE HAAKSE 
BOORMACHINE

M18 FUEL™ HAAKSE 
BOORMACHINE

 º Compact ontwerp voor gemakkelijk werken in krappe ruimtes
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert constant vermogen onder 

belasting voor het boren van 152 mm gaten
 º REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM-ION™ biedt een langere 

werkduur en meer werk per acculevensduur
 º Extreem lange werkduur tot 100 gaten met een 65 mm boor in hout
 º Mechanische koppeling ter bescherming bij vastslaan van de machine
 º Robuust metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder voor 

hoge duurzaamheid
 º Lage / hoge snelheid voor verschillende toepassingen
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Levert hetzelfde vermogen en toerental (1200 omw/min) bij boren in hout 
dan een machine met snoer

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 10x langere 
motorlevensduur en tot 25% méér vermogen

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º Metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder
 º Extreem lange werkduur tot 150 gaten met een 22 mm grondboor in 50 x 

100 mm hout
 º Tot 10% lichter en kleiner dan vergelijkbare AC machines van 

concurrerende merken
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONEID2C18 RAD
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4˝ HEX 
SLAGSCHROEVENDRAAIER

M18™ HAAKSE 
COMPACTBOORMACHINE

 º Hoger vermogen, efficiency onder belasting - ongeëvenaard koppel van 
226 Nm

 º Snellere aandrijving - tot en met 3600 omw/min en 4300 slagen/min
 º Extreem compact design - totale lengte van slechts 117 mm voor 

gebruik in krappe ruimtes
 º Verbinding via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
 º De ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een 

compleet overzicht van uw gereedschap
 º Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines 

voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
 º Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profielen 

voor perfecte resultaten
 º Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, 

anti-terugslag en LED verlichting
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Optimale prestaties - 1500 omw/min bij 20 Nm
 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu 

voor onovertroffen duurzaamheid
 º Perfecte snelheids-/vermogensverhouding voor de snelle klussen
 º 10 mm boorhouder voor maximale veelzijdigheid en betere grip
 º Kophoogte slechts 100 mm, ideaal voor werken op de lastigste plekken
 º Multipositionele handgreep voor perfecte grip en maximaal comfort 

onder alle werkhoeken
 º 10 + 1 elektronische koppeling voor complete controle bij 

montageklussen
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 BLID2-0X M18 BLID2-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 1700/2600/0-3400 1700/2600/0-3400

Slagfrequentie (per min) 1500/3400/0-4200 1500/3400/0-4200

Max. koppel (Nm) 180 180

Machine opname ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.7

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464519 4933464520

EAN-code 4058546224646 4058546224653

M18 CBLID-0 M18 CBLID-402C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 3400 0 - 3400

Slagfrequentie (per min) 0 - 4200 0 - 4200

Max. koppel (Nm) 180 180

Machine opname ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.7

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery packs, 
M12-18 C Lader, Transport-
koffer

Artikelnummer 4933464476 4933464534

EAN-code 4058546224219 4058546224790

M18 FQID-0X M18 FQID-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 900/2100/3000/0-3000 900/2100/3000/0-3000

Slagfrequentie (per min) 1800/2900/4000/0-4000 1800/2900/4000/0-4000

Max. koppel (Nm) 50 50

Machine opname ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Max. schroefmaat M14 M14

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.7

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459187 4933451790

EAN-code 4002395289226 4002395277636

M18 FID2-0X M18 FID2-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 1900/2800/3600/0-3600 1900/2800/3600/0-3600

Slagfrequentie (per min) 1200/3400/4300/0-4300 1200/3400/4300/0-4300

Max. koppel (Nm) 119/176/226/0-226 119/176/226/0-226

Machine opname ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Max. schroefmaat M16 M16

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.7

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464087 4933464088

EAN-code 4058546220327 4058546220334

M18 FQIDM18 FID2
M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ 
HEX HYDRAULISCHE 
SLAGSCHROEVENDRAAIER

M18 FUEL™ 1/4˝ HEX 
SLAGSCHROEVENDRAAIER

 º Hoger vermogensefficiëntie onder belasting - max. koppel van 226 Nm
 º Snellere aandrijving - tot en met 3600 omw/min en 4300 slagen/min
 º Extreem compact design - tool meet een totale lengte van slechts 117 

mm voor gebruik in krappe ruimtes
 º DRIVE CONTROL biedt flexibele keuze in snelheid en koppel voor 

maximale veelzijdigheid
 º Stand 1 voor precisiewerk
 º Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
 º Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
 º Stand 4 is het optimum tussen precisiewerk en maximale prestaties en 

past snelheid, impact en koppel automatisch aan
 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder 

belasting
 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 

overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º 1⁄4 ˝ Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º De M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex hydraulische slagschroevendraaier is 
Milwaukee Tool’s meest stille snoerloze bevestigingsoplossing

 º FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal-op-metaal 
contact in de machine en zorgt voor stillere werking, soepelere 
prestaties en hogere duurzaamheid dan een standaard 
slagschroevendraaier

 º Levert dezelfde prestaties in hout als standaard koolborstelloze 
slagschroevendraaiers

 º POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert tot 0 - 3000 omw/min met 
een constant vermogen voor snellere montageresultaten

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º 4 mode DRIVE CONTROL voor optimale keuze tussen verschillende 
snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid

 º De zelftappende schroefmodus is ontworpen om wegslippen, 
overbelasting en breken van schroeven te verminderen

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 CBLIDM18 BLID2
M18™ KOOLBORSTELLOZE 
SLAGSCHROEVENDRAAIER

M18™ COMPACTE 
KOOLBORSTELLOZE 
SLAGSCHROEVENDRAAIER

 º Koolborstelloze slagschroevendraaier meet slechts 130 mm in lengte 
waardoor het ideaal is voor het werken in krappe ruimtes

 º Koolborstelloze motortechnologie levert een koppel van 180 Nm, 3400 
omw/min en 4200 slagen/min

 º 3 mode DRIVE CONTROL voor optimale keuze tussen verschillende 
snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid

 º Schroefbits snel en gemakkelijk met één hand te verwisselen
 º Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure 

duurzaamheid en max. koppel
 º Uiterst felle LED werkplekverlichting
 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 

accu voor onovertroffen duurzaamheid
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw 
gereedschap

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Deze compacte slagschroevendraaier heeft een lengte van slechts 130 
mm

 º Koolborstelloze motortechnologie levert een koppel van 180 Nm, 3400 
omw/min en 4200 slagen/min

 º Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure 
duurzaamheid en max. koppel

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Uiterst felle LED werkplekverlichting
 º Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw 

gereedschap
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FSG-0X

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 4500

Houtschroeven tot (mm) 6

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 13

Machine opname ¼˝ Hex

Gewicht, incl. accu (kg) 1.6

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, HD Box

Artikelnummer 4933459201

EAN-code 4002395289967

M18 FSGC-202X

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 4500

Houtschroeven tot (mm) 6

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 13

Machine opname ¼˝ Hex

Gewicht, incl. accu (kg) 2.0

Kit inbegrepen
2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, 
HD Box

Artikelnummer 4933459199

EAN-code 4002395289943

M18 BRAID-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 1500 / 0 - 2250

Slagfrequentie (per min) 0 - 2400 / 0 - 3400

Machine opname ¼˝ Hex

Max. koppel (Nm) 41 / 81

Gewicht, incl. accu (kg) 1.8

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933447891

EAN-code 4002395006663

M18 BID-0 M18 BID-202C M18 BID-402C

Spanning (V) 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750

Slagfrequentie (per min) 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450

Machine opname ¼˝ Hex ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Max. koppel (Nm) 180 180 180

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.4 1.7

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 2.0 Ah 
Battery packs, 
M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 4.0 Ah 
Battery packs, 
M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933443570 4933443585 4933443580

EAN-code 4002395003235 4002395003259 4002395003242

M18 BRAIDM18 BID
M18™ HAAKSE COMPACT 
SLAGSCHROEVENDRAAIER

M18™ 1/4˝ HEX COMPACT 
SLAGSCHROEVENDRAAIER

 º Meet slechts 140 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig 
te bereiken plekken

 º High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/
gewichtsverhouding

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure 
duurzaamheid en maximum koppel

 º ¼” Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 307 mm in lengte, 
ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure 
duurzaamheid en maximum koppel

 º Compacte 53 mm kophoogte
 º Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal 

bedieningscomfort
 º 1/4˝ Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
 º 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 FSGC M18 FSG
M18 FUEL™ 
GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER

M18 FUEL™ 
GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 10x langere 
motorlevensduur en tot 60% méér vermogen

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º AUTO-START™ technologie: de gipsplaatschroevendraaier start alleen 
wanneer deze tegen het materiaal aangedrukt wordt voor het leveren 
van een onovertroffen werkduur

 º 1/4˝ Hex bithouder voor het gemakkelijk verwisselen van bits
 º Fijn af te stellen neusstuk voor het instellen van de gewenste diepte in 

enkele schroeftoepassingen
 º Afneembaar opzetstuk waarmee de gipsplaatschroevendraaier zowel 

met als zonder opzetstuk kan worden gebruikt
 º Intuïtief ontwerp van opzetstuk voor gemakkelijk reinigen van 

gipsplaatstof
 º Verstevigd opzetstuk ter bescherming tegen vallen van de machine
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu 

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 10x langere 
motorlevensduur en tot 60% méér vermogen

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º AUTO-START™ technologie: de gipsplaatschroevendraaier start 
uitsluitend als deze tegen het te bewerken materiaal wordt aangedrukt 
en levert een onovertroffen werkduur

 º 1/4˝ Hex bithouder voor het snel en gemakkelijk verwisselen van bits
 º Fijn af te stellen neusstuk voor het instellen van het gewenste 

afschuinniveau in niet-seriematige schroeftoepassingen
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu 
 º Ingebouwde brandstofmeter toont resterende accuwerkduur
 º Heldere LED voor het verlichten van de werkplek
 º Volledig metalen, omkeerbare riemclip om uw machine snel en 

gemakkelijk aan te hangen
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 ONEFHIWP12-0X M18 ONEFHIWP12-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 0-950/0-1500/0-1800/0-1800

Slagfrequentie (per min) 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400

Machine opname ½˝ vierkant ½˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017

Losbreekkoppel (Nm) 1491 1491

Max. schroefmaat M24 M24

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.2

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459724 4933459725

EAN-code 4058546028961 4058546028978

M18 ONEFHIWF1-0X M18 ONEFHIWF1-802X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0-950/0-1080/0-1370/0-1670 0-950/0-1080/0-1370/0-1670

Slagfrequentie (per min) 1350/1650/2100/0-2500 1350/1650/2100/0-2500

Machine opname 1˝ vierkant 1˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 530/1020/1800/2033 530/1020/1800/2033

Losbreekkoppel (Nm) 2400 2400

Max. schroefmaat M42 M42

Gewicht, incl. accu (kg)  - 5.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 8.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459732 4933459733

EAN-code 4058546029043 4058546029050

M18 ONEFHIWF34-0X M18 ONEFHIWF34-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 0-800/0-1300/0-1800/0-1800

Slagfrequentie (per min) 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 0-850/0-1850/0-2400/0-2400

Machine opname 3/4˝ vierkant 3/4˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 702/1138/1627/1627 702/1138/1627/1627

Losbreekkoppel (Nm) 2034 2034

Max. schroefmaat M33 M33

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459729 4933459730

EAN-code 4058546029012 4058546029029

M18 ONEFHIWF12-0X M18 ONEFHIWF12-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 0-550/0-1400/0-1750/0-1750

Slagfrequentie (per min) 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 0-950/0-1750/0-2100/0-2100

Machine opname ½˝ vierkant ½˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 130/400/1356/1356 130/400/1356/1356

Losbreekkoppel (Nm) 1898 1898

Max. schroefmaat M33 M33

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.3

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459726 4933459727

EAN-code 4058546028985 4058546028992

M18 ONEFHIWF1 M18 ONEFHIWF34
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1 ˝ 
SLAGMOERSLEUTEL HOOG 
KOPPEL MET FRICTIERING

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4˝ 
SLAGMOERSLEUTEL MET 
FRICTIERING

 º ’s Werelds eerste snoerloze M18™ 1˝ slagmoersleutel op de markt
 º De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 2033 Nm koppel in een compact 

formaat, zonder snoeren, benzine of pneumatiek
 º Levert tot wel 2400 Nm losbreekkoppel, mogelijk voor bouten tot M42 
 º Met de 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier 

verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de 
veelzijdigheid van de applicatie te benutten

 º De geïntegreerde snelheidssensor verbetert de consistente herhaling 
van de gekozen koppelinstelling

 º Met de ONE-KEY™ toolcontrole kunt u draadloos uw tools aanpassen 
voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten

 º ONE-KEY™ tool biedt, een op de cloud werkend online voorraadbeheer, 
die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º De M18 FUEL™ slagmoersleutel met ONE-KEY™ technologie levert 1627 
Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk 
bereikbare plaatsen toegankelijk maakt

 º De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende 
snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de 
applicatie te benutten

 º Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 2034 Nm en 
verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle

 º Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de 
gekozen koppelinstelling

 º Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen 
voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten

 º ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online 
voorraadbeheerplatform, die zowel het volgen van locatie als 
diefstalpreventie ondersteunt

 º 3/4˝ aandrijfvierkant met frictiering
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONEFHIWP12M18 ONEFHIWF12
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2 ˝ 
SLAGMOERSLEUTEL MET 
VERENDE BORGPEN

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2 ˝ 
SLAGMOERSLEUTEL MET 
FRICTIERING

 º De M18 FUEL™ slagmoersleutel met ONE-KEY™ technologie levert 1356 
Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk 
bereikbare plaatsen toegankelijk maakt

 º De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende 
snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de 
applicatie te benutten

 º Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en 
verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het 
verwijderen van bevestigingsmiddelen

 º Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de 
gekozen koppelinstelling

 º Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen 
voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten

 º ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend voorraadbeheerplatform, 
die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt

 º 1/2˝ aandrijfvierkant met frictiering 
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1017 Nm koppel in een compact 
formaat van 206 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen 
toegankelijk maakt

 º De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende 
snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de 
applicatie te benutten

 º Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1491 Nm en 
verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het 
verwijderen van bevestigingsmiddelen

 º Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de 
gekozen koppelinstelling

 º Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen 
voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten

 º ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online 
voorraadbeheerplatform, die zowel het volgen van locatie als 
diefstalpreventie ondersteunt

 º 1/2˝ aandrijfvierkant met verende borgpen
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FHIWF12-0X M18 FHIWF12-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 0-550/0-1400/0-1750/0-1750

Slagfrequentie (per min) 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 0-950/0-1750/0-2100/0-2100

Machine opname ½˝ vierkant ½˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 130/400/1356/1356 130/400/1356/1356

Losbreekkoppel (Nm) 1898 1898

Max. schroefmaat M33 M33

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.3

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459695 4933459696

EAN-code 4058546028671 4058546028688

M18 FHIWP12-0X M18 FHIWP12-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 0-950/0-1500/0-1800/0-1800

Slagfrequentie (per min) 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400

Machine opname ½˝ vierkant ½˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017

Losbreekkoppel (Nm) 1491 1491

Max. schroefmaat M24 M24

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.2

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459692 4933459693

EAN-code 4058546028640 4058546028657

M18 FMTIWF12-0X M18 FMTIWF12-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 510/2100/2400 510/2100/2400

Slagfrequentie (per min) 420/2700/3000 420/2700/3000

Machine opname ½˝ vierkant ½˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 130/550/610 130/550/610

Max. schroefmaat M20 M20

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459189 4933459185

EAN-code 4002395289240 4002395289202

M18 FMTIWP12-0X M18 FMTIWP12-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 1700/2100/2400 1700/2100/2400

Slagfrequentie (per min) 2300/2700/3000 2300/2700/3000

Machine opname ½˝ vierkant ½˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 430/550/610 430/550/610

Max. schroefmaat M20 M20

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459188 4933459183

EAN-code 4002395289233 4002395288588

M18 FHIWP12M18 FHIWF12
M18 FUEL™ 1/2 ˝ SLAGMOERSLEUTEL 
MET VERENDE BORGPEN

M18 FUEL™ 1/2 ˝ SLAGMOERSLEUTEL 
MET FRICTIERING

 º De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1356 Nm koppel in een compact 
formaat van 213 mm, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke 
plaatsen

 º Met de 4-mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier 
verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de 
veelzijdigheid van de applicatie te benutten

 º Mode 4 bout verwijderen zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en 
verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het 
verwijderen van bevestigingsmaterialen

 º 1/2˝ frictiering opname
 º Nieuw LED licht is 40% scherper dan vorig model
 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat 

langer mee en levert maximaal vermogen
 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 

overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Rubberen handgreep beschermd tegen corrosieve materialen en zorgt 
voor meer comfort tijdens gebruik

 º De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1017 Nm koppel in een compact 
formaat van 206 mm, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke 
plaatsen

 º Met de 4-mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier 
verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de 
veelzijdigheid van de applicatie te benutten

 º Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1491 Nm en 
verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het 
verwijderen van bevestigingsmiddelen

 º 1/2˝ aandrijfvierkant met verende borgpen
 º Nieuw LED licht is 40% scherper dan vorig model
 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat 

langer mee en levert maximaal vermogen
 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 

overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Rubberen handgreep beschermd tegen corrosieve materialen en zorgt 
voor meer comfort tijdens gebruik

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 FMTIWP12M18 FMTIWF12
M18 FUEL™ 1/2 ˝  
SLAGMOERSLEUTEL MET 
VERENDE BORGPEN

M18 FUEL™ 1/2 ˝ SLAGMOERSLEUTEL 
MET FRICTIERING

 º De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 610 Nm koppel in een compact 
formaat van slechts 170 mm

 º 3 mode DRIVE CONTROL voor optimale keuze tussen 3 verschillende 
snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en 
méér vermogen

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º 1/2˝ aandrijfvierkant met verende borgpen
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 610 Nm koppel in een compact 
formaat van slechts 170 mm

 º 3 mode DRIVE CONTROL voor optimale keuze tussen 3 verschillende 
snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en 
méér vermogen

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º 1/2˝ aandrijfvierkant met frictiering
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º Flexibel accusyteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FIWF12-0X M18 FIWF12-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 1700/2000/2500/2000 1700/2000/2500/2000

Slagfrequentie (per min) 2400/2600/3100/2600 2400/2600/3100/2600

Machine opname ½˝ vierkant ½˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 40/120/300/120 40/120/300/120

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.8

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933451448 4933451071

EAN-code 4002395164080 4002395810550

M18 FIWP12-0X M18 FIWP12-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 1700/2000/2500/2000 1700/2000/2500/2000

Slagfrequentie (per min) 2400/2600/3100/2600 2400/2600/3100/2600

Machine opname ½˝ vierkant ½˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 40/120/300/120 40/120/300/120

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.8

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933451449 4933451068

EAN-code 4002395164097 4002395810475

M18 ONEIWF12-0X M18 ONEIWF12-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500

Slagfrequentie (per min) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200

Machine opname ½˝ vierkant ½˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.8

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459198 4933451374

EAN-code 4002395289936 4002395160525

M18 ONEIWP12-0X M18 ONEIWP12-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500

Slagfrequentie (per min) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200

Machine opname ½˝ vierkant ½˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.8

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459197 4933451372

EAN-code 4002395289929 4002395160501

M18 ONEIWP12M18 ONEIWF12
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2 ˝ 
SLAGMOERSLEUTEL MET 
VERENDE BORGPEN

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2 ˝ 
SLAGMOERSLEUTEL MET 
FRICTIERING

 º M18™ FIWP12 met ONE-KEY™ technologie
 º Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
 º Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw 

behoeften middels de ONE-KEY™ app
 º Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid 

en LED verlichting
 º Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor 

continue nauwkeurigheid
 º Programmeren/opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
 º Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profiel 

voor perfecte resultaten
 º Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines 

voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
 º ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor compleet 

beheer van uw gereedschap
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º M18™ FIWF12 met ONE-KEY™ technologie
 º Aansluiting via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
 º Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw 

behoeften middels de ONE-KEY™ app 
 º Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid 

en LED verlichting
 º Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor 

continue nauwkeurigheid
 º Programmeren/opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
 º Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen profiel 

voor perfecte resultaten
 º Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines 

voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
 º ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet 

beheer van uw gereedschap
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 FIWP12M18 FIWF12
M18 FUEL™ 1/2 ˝ SD 
SLAGMOERSLEUTEL MET 
FRICTIERING 

M18 FUEL™ 1/2 ˝ SD 
SLAGMOERSLEUTEL MET 
VERENDE BORGPEN

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en 
tot 20% méér vermogen 

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º 4 modus DRIVE CONTROL biedt flexibele keuze in snelheid en koppel
 º Stand 1 voor precisiewerk
 º Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
 º Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
 º Stand 4 signaleert bevestigingsmaterialen en voorkomt beschadiging 

van het materiaal 
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu 

 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º Metalen verstelbare riemclip - snel en gemakkelijk ophangen van de 

machine 
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en 
tot 20% méér vermogen

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º 4 modus DRIVE CONTROL biedt flexibele keuze in snelheid en koppel
 º Stand 1 voor precisiewerk
 º Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
 º Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
 º Stand 4 signaleert bevestigingsmaterialen en voorkomt beschadiging 

van het materiaal
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu 

 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º Metalen verstelbare riemclip - snel en gemakkelijk ophangen van de 

machine 
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s 

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 BRAIW-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 1500 / 0 - 2250

Machine opname ⅜˝ vierkant

Slagfrequentie (per min) 0 - 2400 / 0 - 3400

Max. koppel (Nm) 40 / 76

Gewicht, incl. accu (kg) 1.8

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933447899

EAN-code 4002395006670

M18 FPM-0X

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 550

Machine opname M14

Max. roerderdiameter (mm) 120

Max. aanbevolen menghoeveelheid (l) 20

Gewicht, incl. accu (kg) 3.0

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, HD Box

Artikelnummer 4933459719

EAN-code 4058546028916

M18 BIW38-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 2450

Machine opname ⅜˝ vierkant

Slagfrequentie (per min) 0 - 3350

Max. koppel (Nm) 210

Gewicht, incl. accu (kg) 1.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933443600

EAN-code 4002395003273

M18 BIW12-0 M18 BIW12-402C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 2450 0 - 2450

Machine opname ½˝ vierkant ½˝ vierkant

Slagfrequentie (per min) 0 - 3350 0 - 3350

Max. koppel (Nm) 240 240

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery 
packs, M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933443590 4933443607

EAN-code 4002395003266 4002395003280

M18 BIW38M18 BIW12
M18™ 1/2 ˝ SD 
COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

M18™ 3/8 ˝ SD 
COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

 º Compacte 1/2˝ slagmoersleutel meet slechts 155 mm in lengte, ideaal 
voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken

 º High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/
gewichtsverhouding

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure 
duurzaamheid en maximum koppel

 º ½” aandrijfvierkant met verende borgpen
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Compacte 3/8˝ slagmoersleutel meet slechts 152 mm in lengte, ideaal 
voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure 
duurzaamheid en maximum koppel

 º 3/8” aandrijfvierkant met frictiering
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 FPMM18 BRAIW
M18 FUEL™ MIXERM18™ HAAKSE 

COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

 º Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkduur 
dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze 
POWERSTATE™ motor

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Ultieme snelheidscontrole: 3 verschillende manieren om de snelheid te 
controleren voor nette en consistente mixen (8 snelheden instelbaar, 
variabele snelheidshendel en een vergrendelingsknop

 º 180° verstelbaar handvat met 16 verschillende instellingen voor de 
gebruiker om de tool te perfectioneren naar persoonlijke voorkeur

 º M14 gereedschapsopname
 º Helder LED-werkruimteverlichting
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s
 º Geleverd met 150 mm verlengstuk (M14)

 º Compacte haakse slagmoersleutel meet slechts 307 mm in lengte, 
ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure 
duurzaamheid en maximum koppel

 º Compacte 53 mm kophoogte
 º Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal 

bedieningscomfort
 º 3/8˝ aandrijfvierkant met frictiering
 º 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FCOS230-0 M18 FCOS230-121

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 6600 6600

Zaagblad Ø (mm) 230 230

Max. doorslijpdiepte (mm) 85 85

Max. watertoevoer inlaat 
[bar|PSI]

6/ 90 6/ 90

Gewicht, incl. accu (kg) - 6.2

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox 
of tas meegeleverd

1 x 12.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 FC Lader, Geen kitbox 
of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933471696 4933471697

EAN-code 4058546295950 4058546295967

M18 FLAG180XPDB-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 6600

Schijf Ø (mm) 180

Max. doorslijpdiepte (mm) 40

Asaansluiting M14

Gewicht, incl. accu (kg) 5.1

Rem Ja

Type schakelaar Peddelschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja

Terugslagbeveiliging Ja

Line-Lock-Out functie Ja

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464112

EAN-code 4058546220570

M18 FLAG230XPDB-0C M18 FLAG230XPDB-121C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 6600 6600

Schijf Ø (mm) 230 230

Max. doorslijpdiepte (mm) 65 65

Asaansluiting M14 M14

Gewicht, incl. accu (kg)  - 5.3

Rem Ja Ja

Type schakelaar Peddelschakelaar Peddelschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja Ja

Terugslagbeveiliging Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Transportkoffer

1 x 12.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 FC Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933464114 4933464115

EAN-code 4058546220594 4058546220600

M18 FMDP-0C M18 FMDP-502C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 400 / 690 400 / 690

Max. boor Ø met freeskronen (mm) 38 38

Max. boordiepte met freeskronen (mm) 50 50

Max. boor Ø met boren (mm) 13 13

Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N) 8890 8890

Slaglengte (mm) 146 146

Gewicht, incl. accu (kg)  - 13.0

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Transportkoffer

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933451636 4933451012

EAN-code 4002395142330 4002395136650

M18 FMDPM18 FCOS230
M18 FUEL™ ACCU 
DOORSLIJPMACHINE 

M18 FUEL™ KERNBOORMACHINE 
MET MAGNEETVOET

 º De eerste 18V 230 mm doorslijpmachine op accu ter wereld, levert de 
kracht om door gewapend beton te zagen, terwijl hij 50% lichter is dan 
andere benzinevergelijkende modellen

 º Snelle start, geen mix van benzine en olie meer nodig en geen 
onderhoud van de benzinemotor

 º Kan indoor worden gebruikt vanwege de nul-emissie van rookgassen
 º Voorzien van RAPIDSTOP™  blad snelstop en belastingindicatorlampje, 

evenals bij de laagste trillingen bij 1.81 m/s²
 º 85 mm zaagdiepte voor toonaangevende prestaties in zijn klasse
 º Dubbelzijdige watertoevoer voor een geoptimaliseerde verwerking van 

het stof
 º De vernieuwde POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLINK PLUS™ 

elektronica en REDLITHIUM™-ION™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu levert 
superieure prestaties, duurzaamheid en werkduur in veeleisende 
toepassingen

 º ONE-KEY™ tool biedt, een op de cloud werkend online voorraadbeheer, 
die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt

 º Te gebruiken met het M18™ SWITCH TANK™ verwisselbare sproeier en 
watertoevoersysteem

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert spectaculaire 
boorprestaties met de sterkste hechtkracht op 1/4˝ staal en 40 x 18 mm 
gaten per acculading

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de 
machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming

 º Magneetvoet met 8.890 N klemkracht. De magneet functioneert 
autonoom en volkomen onafhankelijk van de accu

 º Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 400 en 600 
omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren

 º Maximale boorcapaciteit van 38 mm bij gebruik van kernboren en 13 
mm bij spiraalboren met cilindrische schacht

 º 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van 
accessoires, zonder sleutel

 º Kunststof reservoir voor snijvloeistof voorzien van sterke magneet
 º 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires 

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 FLAG180XPDBM18 FLAG230XPDB
M18 FUEL™ 180 MM GROTE 
HAAKSE SLIJPMACHINE MET 
PEDDELSCHAKELAAR

M18 FUEL™ 230 MM GROTE 
HAAKSE SLIJPMACHINE 

 º ’S werelds eerste enkele 18V accu aangedreven grote haakse slijper die 
het vermogen levert om te slijpen, lichter dan gereedschap met snoer en 
tot 68 sneden per lading maakt in 42 mm roestvrijstalen buis

 º De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ 
elektronica en REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu levert 
superieure prestaties, duurzaamheid en werkduur in veeleisende 
toepassingen

 º De schijfrem remt de schijf sneller af voor een verbeterde bescherming 
van de gebruiker

 º Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out 
functie ter voorkoming van automatisch starten

 º Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling beschermkap zonder 
sleutel

 º FIXTEC™-snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
 º Zijhendel met antivibratie voor minder trillingen
 º Verwijderbaar stofscherm om het binnendringen van vuil te voorkomen. 

Dit verlengt de levensduur van de motor

 º ’S werelds eerste door een enkele 18V accu bediende grote haakse 
slijpmachine. Deze levert slijpprestaties van 68 snedes in een 42 mm 
roestvrijstalen buis per acculading

 º De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ 
elektronica en REDLITHIUM™-ION - HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah accu 
leveren superieure prestaties, duurzaamheid en looptijd in veeleisende 
toepassingen

 º De schijfrem remt de schijf sneller af voor een verbeterde bescherming 
van de gebruiker

 º Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out 
functie ter voorkoming van automatisch starten

 º Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap 
zonder sleutel

 º FIXTEC™-snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
 º Zijhendel met antivibratie voor minder trillingen
 º Verwijderbaar stofscherm om het binnendringen van vuil te voorkomen. 

Dit verlengt de levensduur van de motor

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FH-
SAG125XB-0

M18 FH-
SAG125XB-0X

M18 FH-
SAG125XB-552X

Spanning (V) 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 9000 9000 9000

Schijf Ø (mm) 125 125 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 33 33 33

Asaansluiting M14 M14 M14

Gewicht, incl. accu (kg) 3.4 3.4 3.4

Rem Ja Ja Ja

Type schakelaar Schuifschakelaar Schuifschakelaar Schuifschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja Ja

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.5 Ah Battery 
packs, M12-18 FC 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933471075 4933471077 4933471079

EAN-code 4058546287030 4058546287054 4058546287078

M18 FHSAG125X-
PDB-0

M18 FHSAG125X-
PDB-0X

M18 FHSAG125X-
PDB-552X

Spanning (V) 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 9000 9000 9000

Schijf Ø (mm) 125 125 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 33 33 33

Asaansluiting M14 M14 M14

Gewicht, incl. accu (kg) 3.4 3.4 3.4

Rem Ja Ja Ja

Type schakelaar Peddelschakelaar Peddelschakelaar Peddelschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja Ja

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.5 Ah Battery 
packs, M12-18 FC 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933471076 4933471078 4933471080

EAN-code 4058546287047 4058546287061 4058546287085

M18 FHSAG150XB-0X

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 9000

Schijf Ø (mm) 150

Max. doorslijpdiepte (mm) 45

Asaansluiting M14

Gewicht, incl. accu (kg) 3.5

Rem Ja

Type schakelaar Schuifschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja

Line-Lock-Out functie Ja

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, HD Box

Artikelnummer 4933471084

EAN-code 4058546287122

M18 FHSAG150XPDB-0X

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 9000

Schijf Ø (mm) 150

Max. doorslijpdiepte (mm) 45

Asaansluiting M14

Gewicht, incl. accu (kg) 3.5

Rem Ja

Type schakelaar Peddelschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja

Line-Lock-Out functie Ja

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, HD Box

Artikelnummer 4933471085

EAN-code 4058546287139

M18 FHSAG150XBM18 FHSAG150XPDB
M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 
150 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 
MET SCHUIFSCHAKELAAR

M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 
150 MM HAAKSE SLIJPER MET 
PEDDELSCHAKELAAR

 º M18™ HIGH OUTPUT™  150 mm kleine haakse slijper levert forse kracht 
en slijpprestaties tot wel 145 snedes in een  pijp 2˝ per acculading (5.5 
Ah)

 º RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 3 seconden en de 
beste gebruikersbescherming

 º Vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ 
electronica en de REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu 
zorgen ervoor dat het gereedschap superieure prestaties levert, 
duurzaam is en werkduur heeft in veeleisende toepassingen

 º Anti-vibratie zijhandgreep voor minder trillingen
 º FIXTEC™ snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
 º Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap 

zonder sleutel
 º Afneembare stofkap om het binnendringen van vuil te voorkomen, 

waardoor de levensduur van de motor wordt verlengd
 º Line-lock-out functie voorkomt automatisch starten

 º M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm kleine haakse slijper levert forse kracht 
en slijpprestaties tot wel 145 snedes in een 2” pijp per acculading (5.5 
Ah)

 º RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 3 seconden en de 
beste gebruikersbescherming

 º Vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ 
electronica en de REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu 
zorgen ervoor dat het gereedschap superieure prestaties levert, 
duurzaam is en werkduur heeft in veeleisende toepassingen

 º Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out 
functie ter voorkoming van automatisch starten

 º Anti-vibratie zijhandgreep voor minder trillingen
 º FIXTEC™ snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
 º Afneembare stofkap om het binnendringen van vuil te voorkomen, 

waardoor de levensduur van de motor wordt verlengd
 º Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap 

zonder sleutel

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 FHSAG125XBM18 FHSAG125XPDB
M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 
125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 
MET SCHUIFSCHAKELAAR

M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 
125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 
MET PEDDELSCHAKELAAR

 º De M18 FUEL™ 125 mm kleine haakse slijpmachine levert forse kracht en 
slijpprestaties tot wel 145 snedes in een 2˝ stalen pijp per acculading

 º De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor is de krachtigste 
motor van Milwaukee® die magneten gebruikt van hogere kwaliteit en 
175% meer koper heeft ten opzichte van voorgaande motoren

 º Het vernieuwde REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert 
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als 
accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven 
behouden

 º RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 2,5 seconden en 
de beste gebruikersbescherming

 º De nieuwe REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu biedt een 
superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties 
voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur vergeleken 
met andere MILWAUKEE® accu’s

 º Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out 
functie ter voorkoming van automatisch starten

 º Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap 
zonder sleutel

 º FIXTEC™-snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap

 º M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm kleine haakse slijper levert forse kracht 
en slijpprestaties tot wel 145 snedes in een 2˝  pijp per acculading (5.5 
Ah)

 º RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 2.5 seconden en 
de beste gebruikersbescherming

 º Vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor, REDLINK 
PLUS™electronica en de REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah 
accu zorgen ervoor dat het gereedschap superieure prestaties levert, 
duurzaam is en werkduur heeft in veeleisende toepassingen

 º Anti-vibratie zijhandgreep voor minder trillingen
 º FIXTEC™ snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
 º Afneembare stofkap om het binnendringen van vuil te voorkomen, 

waardoor de levensduur van de motor wordt verlengd
 º Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap 

zonder sleutel
 º Line-lock-out functie voorkomt automatisch starten

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 CAG115XPDB-0X M18 CAG115XPDB-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 8500 8500

Schijf Ø (mm) 115 115

Max. doorslijpdiepte (mm) 28 28

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.7

Rem Ja Ja

Type schakelaar Peddelschakelaar Peddelschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933451426 4933451010

EAN-code 4002395162659 4002395136636

M18 CAG125X-
PDB-0X

M18 CAG125X-
PDB-502X

M18 CAG125X-
PDB-902X

Spanning (V) 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 8500 8500 8500

Schijf Ø (mm) 125 125 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 33 33 33

Asaansluiting M 14 M 14 M 14

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.7 3.0

Rem Ja Ja Ja

Type schakelaar Peddelschakelaar Peddelschakelaar Peddelschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja Ja

Kit inbegrepen

Geen accu's 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery 
packs, M12-18 FC 
Lader, HD Box

2 x 9.0 Ah Battery 
packs, M12-18 FC 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933451427 4933451544 4933451471

EAN-code 4002395162666 4002395145812 4002395162819

M18 CAG115XPD-0X

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 8500

Schijf Ø (mm) 115

Max. doorslijpdiepte (mm) 28

Asaansluiting M 14

Gewicht, incl. accu (kg) 2.5

Rem Nee

Type schakelaar Peddelschakelaar

FIXTEC™ Ja

Line-Lock-Out functie Ja

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, HD Box

Artikelnummer 4933451440

EAN-code 4002395163397

M18 CAG125XPD-0X M18 CAG125XPD-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 8500 8500

Schijf Ø (mm) 125 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 33 33

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.5

Rem Nee Nee

Type schakelaar Peddelschakelaar Peddelschakelaar

FIXTEC™ Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933451441 4933448864

EAN-code 4002395164004 4002395263479

M18 CAG125XPDB M18 CAG115XPDB
M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE 
SLIJPMACHINE MET SNELSTOP

M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE 
SLIJPMACHINE MET SNELSTOP

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor 10x langere 
levensduur van de motor

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º RAPIDSTOP™ snelstop in minder dan 2 seconden en biedt de beste 
beveiliging voor de gebruiker

 º Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out 
functie ter voorkoming van automatisch starten

 º Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de Heavy 
Duty gesnoerde haakse slijpmachines

 º Smalste handgreep op de markt met peddelschakelaar 
 º Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, 

verlengt daarmee de levensduur van de motor
 º 125 mm beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling beschermkap 

zonder sleutel
 º FIXTEC-snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
 º Anti-vibratie zijhangreep voor comfortabeler werken 

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor 10x langere 
levensduur van de motor

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º RAPIDSTOP™ snelstop in minder dan 2 seconden en biedt de beste 
beveiliging voor de gebruiker

 º Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out 
functie ter voorkoming van automatisch starten

 º Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de Heavy 
Duty gesnoerde haakse slijpmachines

 º Smalste handgreep op de markt met peddelschakelaar
 º Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, 

verlengt daarmee de levensduur van de motor
 º 115 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling 

beschermkap zonder sleutel 
 º FIXTEC-snelwisselsysteem voor slijpschijven zonder gereedschap
 º Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabeler werken

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 CAG115XPDM18 CAG125XPD
M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE 
SLIJPMACHINE

M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE 
SLIJPMACHINE

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor 10x langere 
levensduur van de motor 

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de 
hoogproductieve gesnoerde haakse slijpmachines

 º 115 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling 
beschermkap zonder sleutel

 º FIXTEC snelwisselsysteem - snel en eenvoudig slijpschijven verwisselen 
zonder hulpgereedschap

 º Slank handvatontwerp met peddelschakelaar
 º Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, 

verlengt daarmee de levensduur van de motor
 º Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out 

functie ter voorkoming van automatisch starten
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor 10x langere 
levensduur van de motor

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de 
hoogproductieve gesnoerde haakse slijpmachines

 º 125 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en snelverstelling 
beschermkap zonder sleutel

 º FIXTEC-snelwisselsysteem voor slijpschijven verwisselen zonder 
gereedschap

 º Meest smalle handgreep op de markt met peddelschakelaar
 º Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, 

verlengt daarmee de levensduur van de motor
 º Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out 

functie ter voorkoming van automatisch starten
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur 

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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HD18 AG-125-0 HD18 AG-125-402C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 9000 9000

Schijf Ø (mm) 125 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 33 33

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.2

Rem Nee Nee

Type schakelaar Peddelschakelaar Peddelschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Nee Nee

Line-Lock-Out functie Nee Nee

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery 
packs, M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933441502 4933441507

EAN-code 4002395002177 4002395002184

HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 9000 9000

Schijf Ø (mm) 115 115

Max. doorslijpdiepte (mm) 28 28

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.4

Rem Nee Nee

Type schakelaar Peddelschakelaar Peddelschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Nee Nee

Line-Lock-Out functie Nee Nee

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery 
packs, M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933411210 4933441300

EAN-code 4002395235681 4002395001415

M18 CAG115X-0X M18 CAG115X-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 8500 8500

Schijf Ø (mm) 115 115

Max. doorslijpdiepte (mm) 28 28

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.5

Rem Nee Nee

Type schakelaar Schuifschakelaar Schuifschakelaar

FIXTEC™ Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933451438 4933448861

EAN-code 4002395163373 4002395263462

M18 CAG125X-0X M18 CAG125X-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 8500 8500

Schijf Ø (mm) 125 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 33 33

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.5

Rem Nee Nee

Type schakelaar Schuifschakelaar Schuifschakelaar

FIXTEC™ Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933451439 4933448866

EAN-code 4002395163380 4002395263486

M18 CAG115XM18 CAG125X
M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE 
SLIJPMACHINE

M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE 
SLIJPMACHINE

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ ™ motor zorgt voor 10x langere 
levensduur van de motor

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Tandwielsysteem van topkwaliteit - hetzelfde systeem als gebruikt in de 
haakse slijpmachines met snoer

 º Snelverstelbare 115 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en 
snelverstelling beschermkap, zonder gereedschap

 º FIXTEC snelwisselsysteem - snel en eenvoudig slijpschijven verwisselen 
zonder hulpgereedschap

 º Meest smalle handgreep op de markt
 º Afneembare stofkap ter voorkoming van binnendringen van stofdeeltjes 

en verstopping, verlengt de levensduur van de motor
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu 

aan

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor 10x langere 
levensduur van de motor

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Tandwielsysteem van topkwaliteit - hetzelfde systeem als gebruikt in de 
haakse slijpmachines met snoer

 º Snelverstelbare 125 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en 
snelverstelling beschermkap, zonder hulpwerktuigen

 º FIXTEC snelwisselsysteem - snel en eenvoudig slijpschijven verwisselen 
zonder hulpgereedschap

 º Meest smalle handgreep op de markt
 º Afneembare stofkap ter voorkoming van binnendringen van stofdeeltjes 

en verstopping, verlengt de levensduur van de motor
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu 

aan

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

HD18 AG-115HD18 AG-125
M18™ HEAVY DUTY 115 MM 
HAAKSE SLIJPMACHINE

M18™ HEAVY DUTY 125 MM 
HAAKSE SLIJPMACHINE

 º Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/
gewichtsverhouding 

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu 
voor onovertroffen duurzaamheid  

 º Robuust metalen tandwielhuis voor Heavy Duty duurzaamheid
 º Slanke taille voor optimaal bedieningscomfort en perfecte controle
 º Niet-vergrendelbare schakelaar voor de beste gebruikersbeveiliging en 

ter voorkoming van automatisch starten
 º Barstbestendige beschermkap voor optimale veiligheid, met 

snelverstelling zonder hulpwerktuigen
 º Multipositionele zijhandgreep voor optimaal gebruik in alle werkposities
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Milwaukee Heavy Duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/
gewichtsverhouding

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid 

 º Volledig metalen tandwielhuis voor Heavy Duty duurzaamheid
 º Geringere hoogte en slanke taille voor optimale ergonomie en perfecte 

hanteerbaarheid
 º Niet-vergrendelbare schakelaar voor de beste gebruikersbeveiliging en 

ter voorkoming van automatisch starten
 º Barstbestendige beschermkap voor optimale veiligheid, met 

snelverstelling zonder hulpwerktuigen
 º Multipositionele zijhandgreep voor optimaal gebruik in alle werkposities
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 CBS125-0 M18 CBS125-502C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Bandsnelheid (m/min) 0 - 116 0 - 116

Zaagcapaciteit (b x h) (mm) 125 x 125 125 x 125

Bladlengte (mm) 1139.83 1139.83

Gewicht, incl. accu (kg)  - 7.3

Kit inbegrepen

Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933447150 4933448195

EAN-code 4002395006038 4002395262779

HD18 BS-0 HD18 BS-402C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 146 146

Zaagcapaciteit (b x h) (mm) 85 x 85 85 x 85

Bladlengte (mm) 898.52 898.52

Gewicht, incl. accu (kg)  - 4.8

Kit inbegrepen

Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery 
packs, M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933419122 4933441415

EAN-code 4002395238224 4002395001644

M18 BMS12-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 2500

Max. zaagdiepte in staal (mm) 1.2

Max. knipcapaciteit in aluminium (mm) 2.0

Min. snijradius (mm) 180

Gewicht, incl. accu (kg) 2.3

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933447925

EAN-code 4002395006731

M18 BMS20-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Capaciteit accu (Ah) Geen accu’s bijgeleverd

Aantal meegeleverde accu's 0

Lader meegeleverd Geen lader bijgeleverd

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 2500

Max. zaagdiepte in staal (mm) 2.0

Max. knipcapaciteit in aluminium (mm) 3.2

Min. snijradius (mm) 180

Gewicht, incl. accu (kg) 2.6

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933447935

EAN-code 4002395006748

M18 BMS20M18 BMS12
M18™ COMPACTMETAALSCHAARM18™ COMPACTMETAALSCHAAR

 º Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 2,0 mm in staal
 º Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke 

toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 

accu voor onovertroffen duurzaamheid
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
 º Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
 º Riemclip voor extra mobiliteit
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 1,2 mm in staal
 º Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke 

toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 

accu voor onovertroffen duurzaamheid
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
 º Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
 º Riemclip voor extra mobiliteit
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

HD18 BSM18 CBS125
M18™ HEAVY DUTY 
METAALBANDZAAGMACHINE

M18 FUEL™ BANDZAAGMACHINE

 º 4,8 kg compact & lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en 
op krappe plaatsen zagen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu 
voor onovertroffen duurzaamheid

 º Zaagcapaciteit 85 mm - geschikt voor het zagen van de meeste 
materialen voor elektriciens, loodgieters en mechanische 
zaagtoepassingen

 º Zonder hulpgereedschap verstelbare zaagschoen - snel & gemakkelijk 
instelbaar voor soepel zagen in geïnstalleerde materialen tegen muren 
en plafonds

 º Uitwerpsysteem van de zaagband - snel verwisselen van de zaagband 
door de materiaalgeleider naar boven te bewegen en de 
zaagbanduitwerpknop in te drukken

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor 10x langere 
levensduur van de motor en 2x langere levensduur

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm 
materiaaldiameter

 º In 5 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 mm
 º Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de 

zaagband zonder hulpwerktuigen
 º Solide metalen ophanghaak voor snel en gemakkelijk opbergen
 º Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte 

verlichting van de werkplek
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu



46 47

M18 FMCS-0X M18 FMCS-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 3900 3900

Zaagblad Ø (mm) 150 150

Asgat Ø (mm) 20 20

Max. doorslijpdiepte (mm) 57 57

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.8

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459192 4933459193

EAN-code 4002395289271 4002395289288

M18 BMT-0 M18 BMT-421C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Oscillerende hoek links / rechts (°) 1.7 1.7

Onbelast toerental (omw/min) 12,000 - 18,000 12,000 - 18,000

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.7

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Battery 
packs, M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933446203 4933446210

EAN-code 4002395004928 4002395004911

M18 FDG-0X M18 FDG-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 27,000 27,000

Spantang (mm) 6 / 8 6 / 8

Max. diameter slijpaccessoires (mm) 50 50

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijge-
leverd, Geen lader 
bijgeleverd, HD Box

2 x 5.0 Ah Battery 
packs, M12-18 FC 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459190 4933459107

EAN-code 4002395289257 4002395287017

M18 FAP180-0 M18 FAP180-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 360 - 2200 360 - 2200

Schijf Ø (mm) 180 180

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.2

Variabele snelheid Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja

Soft Start functie Ja Ja

Standaard toebehoren
Polijststeunschijf, hand-
greep, AVS zijhandgreep

Polijststeunschijf, witte polijstspons, 
oranje polijstspons, lamswollen, 
handgreep, AVS zijhandgreep

Kit inbegrepen

Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933451549 4933451550

EAN-code 4002395144518 4002395144525

M18 FDGM18 FAP
M18 FUEL™ RECHTE 
SLIJPMACHINE

M18 FUEL™ POLIJSTMACHINE

 º Koolborstelloze  POWERSTATE™ motor om de ultieme mobiliteit te 
bieden bij het polijsten van auto’s

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º ’S werelds eerste snoerloze polijstmachine met 8 standen - variabele 
snelheid 360 - 2200 omw/min

 º Onovertroffen werkduur voor het polijsten van een volledige auto per 
acculading

 º Constante elektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º Maximale diameter polijstaccessoire 180 mm
 º Afneembare stofbeschermingskap: voorkomt het binnendringen van vuil, 

verlengt de levensduur van de motor 
 º Met rubber bekleed tandwielhuis voor méér comfort, vooral als u 

verticaal met de machine werkt
 º Lock-on functie voor comfortabeler werken bij langere perioden 

achtereen polijsten

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor meet zich met gesnoerde 
prestaties, kan tot wel 20 minuten slijpen met een 5,0 Ah accu en kent 
een tot 10x langere levensduur van de machine

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Universele opname, geschikt voor zowel 6 als 8 mm accessoires
 º Slanke handgreep
 º Verwijderbaar stofscherm ter voorkoming van binnendringen van vuil 

voor een langere motorlevensduur
 º Rubberen voorzijde biedt de meest comfortabele hanteerbaarheid
 º Line-lock out functie ter voorkoming van automatisch starten
 º Brandstofmeter toont de resterende werkduur
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s
 º Geleverd met 6 mm en 8 mm bout, 15 mm en 17 mm sleutel, 2 x 

stofschermen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 BMTM18 FMCS
M18™ COMPACTMULTITOOLM18 FUEL™ METAALZAAGMACHINE

 º Tot 50% snellere en flexibelere snoerloze oplossing voor zaag- en 
finishingtoepassingen met de prestaties van een gesnoerde machine

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiliging en constante snelheidselektronica 
in de tool voor de beste duurzaamheid en prestaties in z’n klasse

 º Toerental is op 12 standen in te stellen tussen 12000 en 18000 omw/min 
en in een oscillerende hoek van 1,7°, ideaal voor professionele resultaten 
in een grote variëteit van materialen

 º FIXTEC snelwisselsysteem om toebehoren snel en gemakkelijk te 
verwisselen zonder hulpgereedschap, incl. universele mes-
wisseladapter

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Unieke snijdiepte-stopadapter om over-snijden in materiaal te 
voorkomen

 º Stofafzuigingsset voor het stofvrij houden van de werkplek indien 
aangesloten op een AC of DC stofzuiger

 º Heldere LED voor optimale verlichting van de werkplek
 º Flexibel accusysteem: geschikt voor alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor superieure 
zaagsnelheid, lange machinelevensduur en tot 370 zaagsneden in 3/4” 
EMT

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Koude zaagsneden - vermindert vonken voor verhoogde veiligheid op 
de werkplaats

 º Diepte-instelling zonder hulpwerktuigen, zaagdiepte snel en gemakkelijk 
instellen van 0 tot 57 mm

 º Compact en lichtgewicht ontwerp voor comfortabel werken
 º Geïntegreerde spanthaak voor gemakkelijk opbergen tussen het gebruik
 º Ingebouwde en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor 

inbussleutel, voorkomt tevens het verlies van de sleutel
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Brandstofmeter geeft resterende lading weer
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FMS305-0 M18 FMS305-121

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 3600 3600

Zaagblad Ø (mm) 305 305

Afschuincapaciteit links (°) 48 48

Afschuincapaciteit rechts (°) 48 48

Verstekzaagcapaciteit links (°) 55 55

Verstekzaagcapaciteit rechts (°) 60 60

Max. zaagcapaciteit 45 verstek links 
|45 afschuining links [mm]

235 x 65 235 x 65

Max. zaagcapaciteit 45 verstek 
rechts | 45 afschuining rechts [mm]

235 x 40 235 x 40

Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° 
rechts (mm)

235 x 97 235 x 97

Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° 
rechts (mm)

343 x 65 343 x 65

Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° 
rechts (mm)

343 x 97 343 x 97

Max. zaagcapaciteit bij geleiding 90 
verstek | 90 afschuining [mm]

173 x 28 173 x 28

Asgat Ø (mm) 30 30

Gewicht, incl. accu (kg)  - 22.5

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 12.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 FC Lader, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933471205 4933471122

EAN-code 4058546288334 4058546287504

M18 SMS216-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 2700

Zaagblad Ø (mm) 216

Afschuincapaciteit links (°) 48

Afschuincapaciteit rechts (°) -2

Verstekzaagcapaciteit links (°) 50

Verstekzaagcapaciteit rechts (°) 50

Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm) 190 x 48

Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm) 190 x 60

Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm) 270 x 48

Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm) 270 x 60

Asgat Ø (mm) 30

Gewicht, incl. accu (kg) 14.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933471057

EAN-code 4058546286859

M18 FMS190-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 5000

Zaagblad Ø (mm) 190

Afschuincapaciteit links (°) 48

Afschuincapaciteit rechts (°) 48

Verstekzaagcapaciteit links (°) 48

Verstekzaagcapaciteit rechts (°) 48

Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm) 152.7 x 39.3 

Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm) 152.7 x 55.4

Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm) 215.5 x 39.3

Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm) 215.5 x 55.4

Max. zaagcapaciteit vanaf de aanslag 0° verstek / 0° 
schuin (mm)

90.9 x 21.8

Max. Zaagcapaciteit vanaf de aanslag L 45° verstek / 
0° schuin (mm)

90.9 x 20.3

Max. Zaagcapaciteit vanaf de aanslag R 45° verstek / 
0° schuin (mm)

90.9 x 17.8

Asgat Ø (mm) 30

Gewicht, incl. accu (kg) 12.7

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933459619

EAN-code 4058546027919

M18 FMS254-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 4000

Zaagblad Ø (mm) 254

Afschuincapaciteit links (°) 48

Afschuincapaciteit rechts (°) 48

Verstekzaagcapaciteit links (°) 50

Verstekzaagcapaciteit rechts (°) 60

Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm) 205.23 x 51.3

Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm) 205.23 x 91.2

Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm) 289.3 x 51.3

Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm) 289.3 x 91.2

Asgat Ø (mm) 30

Gewicht, incl. accu (kg) 20.0

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933451729

EAN-code 4002395279418

M18 FMS254M18 FMS305
M18 FUEL™ AFKORTZAAGMACHINEM18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM 

AFKORTZAAGMACHINE

 º Levert de kracht om te zagen met dezelfde snelheid als een 
gelijkwaardige gesnoerde machine met de mogelijkheid om tot 500 
stukken te zagen op een 12,0 Ah acculading

 º Vernieuwde POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLINK PLUS™ 
elektronica, REDLITHIUM™-ION - HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah leveren 
superieure prestaties, duurzaamheid en looptijd in veeleisende 
toepassingen

 º Grote rails geven maximale ondersteuning aan het te snijden materiaal 
en zorgen voor stabiliteit en nauwkeurigheid

 º Sleufstop met diepteaanpassing stelt de gebruiker in staat sleuven te 
zagen en sponningen te maken

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor tot 2x langere motorlevensduur 
en tot 25% méér vermogen

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º 254 mm zaagblad voor grote en nauwkeurige zaagsneden
 º Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel 

en gemakkelijk van links naar rechts kantelen 

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FMS190M18 SMS216
M18 FUEL™ 190 MM 
AFKORTZAAGMACHINE

M18™ AFKORT-/
VERSTEKZAAGMACHINE

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor tot 2x langere motorlevensduur 
en tot 25% méér vermogen

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º 190 mm zaagblad levert nauwkeurige zaagsneden
 º Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel 

en gemakkelijk van links naar rechts kantelen

 º Krachtige frameless motor levert 2700 omw/min voor snelle 
zaagresultaten

 º REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu 
voor onovertroffen duurzaamheid

 º Nauwkeurigheid en duurzaamheid dankzij verticale stalen rails met 
lineaire lagering voor een soepele schuifbeweging

 º Railvergrendeling - de zaagkop vergrendelt automatisch in de achterste 
stand

 º Laser voor snel en gemakkelijk instellen van kaarsrechte zaagsneden
 º Stalen pal met vaste instelbare hoeken voor nauwkeurige zaagsneden in 

serie

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FCSRH66-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 5800

Max. zaagdiepte bij 90° (mm) 66

Max. zaagdiepte bij 45° (mm) 48

Max. zaagdiepte 50 graden [mm] 45

Zaagblad Ø (mm) 190

Asgat Ø (mm) 30

Gewicht, incl. accu (kg) 5.2

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933471444

EAN-code 4058546290726

M18 BLCS66-0X M18 BLCS66-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 5000 5000

Max. zaagdiepte bij 90° (mm) 66 66

Max. zaagdiepte bij 45° (mm) 48 48

Zaagblad Ø (mm) 190 190

Asgat Ø (mm) 30 30

Gewicht, incl. accu (kg)  - 4.0

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464589 4933464590

EAN-code 4058546225346 4058546225353

M18 CCS55-0X M18 CCS55-502X M18 CCS55-902X

Spanning (V) 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 5000 5000 5000

Max. zaagdiepte bij 90° (mm) 55 55 55

Max. zaagdiepte bij 45° (mm) 41 41 41

Zaagblad Ø (mm) 165 165 165

Asgat Ø (mm) 15.87 15.87 15.87

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.2 3.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, HD Box

2 x 5.0 Ah Battery 
packs, M12-18 FC 
Lader, HD Box

2 x 9.0 Ah Battery 
packs, M12-18 FC 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933451429 4933451376 4933451468

EAN-code 4002395162680 4002395160549 4002395162185

M18 FCS66-0 M18 FCS66-121C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 5800 5800

Max. zaagdiepte bij 90° (mm) 66 66

Max. zaagdiepte bij 45° (mm) 48 48

Zaagblad Ø (mm) 190 190

Asgat Ø (mm) 30 30

Gewicht, incl. accu (kg)  - 5.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 12.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 FC Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933464725 4933464586

EAN-code 4058546226701 4058546225315

M18 FCS66M18 FCSRH66
M18 FUEL™ HOUTCIRKELZAAG M18 FUEL™ 66 MM 

CIRKELZAAGMACHINE VOOR 
HOUT EN KUNSTSTOF

 º De M18 FUEL™ cirkelzaagmachine levert het vermogen om op dezelfde 
snelheid te schulpen als een gelijkwaardige gesnoerde 
cirkelzaagmachine - deze kan 570 sneden van 90 mm x 45 mm 
vurenhout zagen op één 12.0 Ah acculading

 º Vernieuwde POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLINK PLUS™ 
elektronica en REDLITHIUM™-ION - HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu levert 
superieure prestaties, duurzaamheid en werkduur in veeleisende 
toepassingen

 º Cirkelzaag met achterhandgreep en zaagblad links zorgt voor uitstekend 
zicht op de zaaglijn

 º Blad van 190 mm voor een zaagdiepte van 66 mm, geschikt voor het 
zagen van 3 op elkaar gestapelde OSB-platen

 º Ophanghaak voor gemakkelijke opslag en veiligheid van de machine
 º Meegeleverde vacuümadapter past direct op alle stofzuigers van 

MILWAUKEE® 
 º Magnesium schoen vermindert gewicht en maximaliseert duurzaamheid
 º Geïntegreerde LED verlichting voor het verlichten van de werkplek
 º Verstekzagen tot 53°

 º De M18 FUEL™ cirkelzaagmachine levert het vermogen om op dezelfde 
snelheid te schulpen als een gelijkwaardige gesnoerde 
cirkelzaagmachine - deze kan 750 sneden van 90 mm x 45 mm 
vurenhout zagen op één 12.0 Ah acculading

 º De vernieuwde POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLINK PLUS™ 
elektronica en REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu levert 
superieure prestaties, duurzaamheid en werkduur in veeleisende 
toepassingen

 º Zaagblad van 190 mm met een snijdiepte van 66 mm, waardoor de zaag 
3 gestapelde OSB-platen kan zagen

 º Ophanghaak voor gemakkelijke opslag en veiligheid van de machine
 º Meegeleverde vacuümadapter past direct op alle stofzuigers van 

MILWAUKEE®

 º Magnesium schoen vermindert gewicht en maximaliseert duurzaamheid
 º Geïntegreerde verlichting voor het verlichten van de werkplek
 º 56° afschuincapaciteit

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 BLCS66M18 CCS55
M18™ KOOLBORSTELLOZE 66MM 
CIRKELZAAGMACHINE VOOR 
HOUT EN KUNSTSTOF

M18 FUEL™ CIRKELZAAGMACHINE

 º M18™ koolborstelloze zaagmachine heeft een zaagblad van 190 mm voor 
een zaagdiepte van 66 mm, geschikt voor het zagen van 3 op elkaar 
gestapelde 19 mm OSB platen

 º REDLINK™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Duurzame metalen ophanghaak voor werkruimtebeheer en veiligheid
 º Meegeleverde vacuümadapter past direct op alle stofzuigers van 

MILWAUKEE®

 º Van aluminium geperste schoen voor maximale duurzaamheid
 º Geïntegreerde LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek
 º 50° afschuincapaciteit met een zaagdiepte van 46 mm
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor tot 3x langere levensduur 
van de motor en tot 2x meer sneden per lading

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º Verstekzagen tot 50° 
 º Magnesium beschermafdekking aan boven-/onderzijde voor 

onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
 º Magnesium schoen voor geringer gewicht en maximale duurzaamheid
 º -Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor perfect zicht op de zaaglijn
 º Ophanghaak voor gemakkelijke opslag van de machine
 º Ingebouwde brandstofmeter - toont de resterende werktijd van de accu
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s
 º Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FTR-0X

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Spantang (mm) 6/ 6.35

Invalzaagcapaciteit (mm) 50

Onbelast toerental (omw/min) 10,000 - 31,000

Snelheidsinstellingen 6

Gewicht, incl. accu (kg) 3.6

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, HD Box

Artikelnummer 4933471604

EAN-code 4058546295035

M18 ONESX-0X M18 ONESX-502X M18 ONESX-902X

Spanning (V) 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Max. zaagdiepte in zacht hout (mm) 300 300 300

Max. zaagdiepte in staal (mm) 20 20 20

Max. zaagdiepte in aluminium (mm) 25 25 25

Max. zaagdiepte in non-ferro 
metaal (mm)

25 25 25

Max. zaagdiepte in metalen buis 
(mm)

150 150 150

Onbelast aantal slagen (per min) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Slaglengte (mm) 28.6 28.6 28.6

Gewicht, incl. accu (kg)  - 4.0 4.3

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of 
tas meegeleverd

2 x 5.0 Ah Battery 
packs, M12-18 FC 
Lader, HD Box

2 x 9.0 Ah Battery 
packs, M12-18 FC 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459203 4933451666 4933459220

EAN-code 4002395289981 4002395275540 4002395287956

M18 FTS210-0 M18 FTS210-121B

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 6300 6300

Zaagblad Ø (mm) 210 210

Verstekzaagcapaciteit (°) 47 47

Zaagcapaciteit (mm) 622 622

Zaagdiepte (mm) 63.5 63.5

Gewicht, incl. accu (kg)  - 22.3

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 12.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 FC Lader, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464722 4933464225

EAN-code 4058546226671 4058546221706

HD18 CS-0 HD18 CS-402B

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 3500 3500

Max. zaagdiepte bij 90° (mm) 55 55

Max. zaagdiepte bij 45° (mm) 39 39

Zaagblad Ø (mm) 165 165

Asgat Ø (mm) 15.87 15.87

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.8

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery packs, 
M12-18 C Lader, Transporttas

Artikelnummer 4933419134 4933441400

EAN-code 4002395238248 4002395001613

HD18 CS M18 FTS210
M18™ HEAVY DUTY 
CIRKELZAAGMACHINE VOOR 
HOUT & KUNSTSTOF

M18 FUEL™ ONE-KEY™ TAFELZAAG

 º Krachtige MILWAUKEE® motor met 3500 omw/min voor gemakkelijk 
zagen door de meeste houten constructiematerialen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu 
voor onovertroffen duurzaamheid

 º Verstekzagen tot 50°
 º Magnesium beschermafdekking en stabiele aluminium bodemplaat voor 

onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
 º Perfect zicht op de zaaglijn
 º Elektronische motorrem – zaagblad stopt binnen luttele seconden
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s
 º Incl. zaagblad (24 tanden), parallelgeleider, stofpoort en sleutel

 º De M18 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag levert het vermogen voor schulpen 
op dezelfde aanvoersnelheid als een vergelijkbare gesnoerde zaag met 
de mogelijkheid om 190 meter OSB-plaat van 19 mm te zagen op één 
12.0 Ah acculading

 º De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™,  REDLINK PLUS™ 
elektronica en REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah accu leveren 
superieure prestaties, duurzaamheid en looptijd in veeleisende 
toepassingen

 º Door de tandwieloverbrenging is de geleider nauwkeurig en gemakkelijk 
af te stellen vanaf de voorkant van de zaag, met een schulpcapaciteit 
van 622 mm

 º Het blad van 210 mm maakt een zaagdiepte van 63 mm bij 90 graden 
mogelijk

 º ONE-KEY™ gereedschaptracering en -beveiliging biedt een 
inventarismanagementplatform in de cloud dat zowel traceren op locatie 
als diefstalpreventie ondersteunt

 º Door het snel verwisselen van de beschermkap en het spouwmes kan 
de gebruiker het spouwmes en de beschermkap verwijderen en afstellen 
zonder de steekplaat te moeten verwijderen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FTR M18 ONESX
M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™M18 FUEL™ KANTENFREES

 º POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert het vermogen van AC 
trimfrezen. Met maximaal 31.000 omw/min voor krachtig en soepel 
frezen

 º Met de variable snelheidsknop kan de gebruiker de snelheid tussen 
10.000 en 31.000 omw/min instellen om de beste regeling voor de 
toepassing in kwestie te kiezen

 º De hele dag werken op één enkele lading van een M18™ 5.0 Ah accu (tot 
115 m)

 º Innovatief hoogteverstelsysteem met een 0,4 mm microverstelling
 º De actieve rem zet de frees snel tot stilstand
 º Inbegrepen dompelbasis met 3 stoppen voor meervoudig doorvoeren
 º Dubbele LED-verlichting om het werkoppervlak te verlichten
 º Te gebruiken met de DEK 26 stofafzuigkap
 º Geleverd met 2x stofafzuigingstoebehoren, 146 mm ondergrondplaat die 

geschikt is voor 31,75 mm doorvoeringen, 6 mm en 6,35 mm 
spantangen, dompelbodem, 2 x een zijafscherming

 º M18 CSX met ONE-KEY™ technologie
 º Aansluiting via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
 º Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw 

behoeften middels de ONE-KEY™ app
 º Instelbare zaagregeling voor geavanceerde controle van de 

zaagsnelheid
 º Verstelbare zachte aanloop voor nauwkeurig starten in diverse 

materialen, minimaliseert ratelen van het zaagblad en zorgt voor zuivere, 
snelle zaagsneden

 º Optimalisatie van de zaagsnede voor een langere levensduur van het 
zaagblad en gemakkelijker zagen in verschillende materialen

 º Automatische rem stopt de machine zodra het zaagblad door het 
materiaal breekt en voorkomt onbedoelde zaagsneden in aangrenzende 
materialen

 º Invalzaagsnede zorgt ervoor dat het zaagblad met een lagere snelheid in 
het materiaal start om vervolgens naar topsnelheid te accellereren  

 º Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machine 
voor snelle en gemakkelijke selectie van de meest gebruikte 
toepassingen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FHZ-0X M18 FHZ-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast aantal slagen (per min) 0 - 3000 0 - 3000

Slaglengte (mm) 22 22

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.6

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459887 4933459885

EAN-code 4058546030599 4058546030575

M18 BSX-0 M18 BSX-402C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Max. zaagdiepte in zacht hout (mm) 300 300

Max. zaagdiepte in staal (mm) 20 20

Max. zaagdiepte in aluminium (mm) 25 25

Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm) 25 25

Max. zaagdiepte in metalen buis (mm) 150 150

Onbelast aantal slagen (per min) 3000 3000

Slaglengte (mm) 28.6 28.6

Gewicht, incl. accu (kg)  - 4.0

Kit inbegrepen

Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery 
packs, M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933447275 4933447285

EAN-code 4002395006113 4002395006120

M18 FSX-0C M18 FSX-121C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Max. zaagdiepte in zacht hout (mm) 300 300

Max. zaagdiepte in staal (mm) 20 20

Max. zaagdiepte in aluminium (mm) 25 25

Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm) 25 25

Max. zaagdiepte in metalen buis (mm) 150 150

Onbelast aantal slagen (per min) 0 - 3000 0 - 3000

Slaglengte (mm) 32 32

Gewicht, incl. accu (kg)  - 5.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Transportkoffer

1 x 12.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 FC Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933464724 4933464484

EAN-code 4058546226695 4058546224295

M18 CSX-0X M18 CSX-502X M18 CSX-902X

Spanning (V) 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Max. zaagdiepte in zacht hout (mm) 300 300 300

Max. zaagdiepte in staal (mm) 20 20 20

Max. zaagdiepte in aluminium (mm) 25 25 25

Max. zaagdiepte in non-ferro metaal 
(mm)

25 25 25

Max. zaagdiepte in metalen buis (mm) 150 150 150

Onbelast aantal slagen (per min) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Slaglengte (mm) 28.6 28.6 28.6

Gewicht, incl. accu (kg)  - 4.1 4.4

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah 
Battery packs, 
M12-18 FC 
Lader, HD Box

2 x 9.0 Ah 
Battery packs, 
M12-18 FC 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933451428 4933451378 4933451470

EAN-code 4002395162673 4002395160563 4002395162802

M18 CSXM18 FSX
M18 FUEL™ SAWZALL™ 
RECIPROZAAGMACHINE

M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor wel 5x langere 
levensduur van de motor en tot 30% sneller zagen

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º Gepatenteerde tandwielbeschermingskoppeling - verlengde levensduur 
van tandwielen en motor door absorberen van slagkrachten veroorzaakt 
ingeval het zaagblad vastloopt

 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen 
verwisselen, zonder sleutel

 º Verstelbare schoen voor optimaal gebruik van zaagbladen
 º Ergonomische handgreep met softgrip
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s
 º Ophanghaak voor gemakkelijke opslag van de machine

 º De M18 FUEL™ Super Sawzall™ levert het vermogen om op dezelfde 
snelheid te zagen als een gelijkwaardige gesnoerde reciprozaagmachine 
- deze zaagt 150 sneden van 290 mm x 45 mm vurenhout op één 12,0 Ah 
acculading

 º De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™, REDLINK PLUS™ 
elektronica en REDLITHIUM™-ION - HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah accu 
leveren superieure prestaties, duurzaamheid en looptijd in veeleisende 
toepassingen

 º Door de orbitale werking kan de zaag gruis uit de snede verwijderen, 
waardoor deze sneller zaagt in houten materialen

 º 3000 slagen per minuut met een slaglengte van 32 mm biedt snel en 
moeiteloos zagen in een grote reeks materialen

 º 5 variabele snelheidsinstellingen van 1500 – 3000 slagen per minuut om 
de gewenste snelheid mogelijk te maken voor het te zagen materiaal

 º FIXTEC™ snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen, zonder sleutel
 º Duurzame metalen ophanghaak voor gemakkelijke opslag & veiligheid 

van de machine
 º Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van bladen
 º Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FHZM18 BSX
M18 FUEL™ HACKZALL™M18™ HEAVY DUTY SAWZALL™ 

RECIPROZAAGMACHINE

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor <span style=”font-
size: var(--font-height); caret-color: var(--anchor-colour);”>verhoogde 
efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen</span>

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º 22 mm slaglengte voor optimale controle met een slagfrequentie van 
3000 slagen/min

 º Verstelbare handgreep stelt de gebruiker in staat om zijn snijpositie te 
optimaliseren

 º Ingebouwd LED-licht verbetert de zichtbaarheid bij toepassingen met 
weinig licht

 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen 
verwisselen, zonder sleutel

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/
gewichtsverhouding

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu 
voor onovertroffen duurzaamheid

 º gepatenteerd FIXTEC™ snelwisselsysteem voor snel en gemakkelijk 
verwisselen van zaagbladen zonder sleutel

 º Contragewichtsmechanisme voor het reduceren van vibraties in houten 
balken tot 15,2 m/s²

 º 28,6 mm slaglengte & 3000 slagen per minuut voor extreem snel zagen
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 BJS-0 M18 BJS-402C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast aantal slagen (per min) 0 - 2800 0 - 2800

Max. zaagdiepte in hout (mm) 135 135

Max. zaagdiepte in staal (mm) 10 10

Slaglengte (mm) 25 25

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.5

Kit inbegrepen

Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery packs, 
M12-18 C Lader, Trans-
portkoffer

Artikelnummer 4933451391 4933451389

EAN-code 4002395157990 4002395157976

M18 FJS-0X M18 FJS-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast aantal slagen (per min) 0 - 3500 0 - 3500

Max. zaagdiepte in hout (mm) 135 135

Max. zaagdiepte in staal (mm) 10 10

Verstekzaagcapaciteit (°) 45 45

Slaglengte (mm) 25 25

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464726 4933464727

EAN-code 4058546226718 4058546226725

C18 HZ-0 C18 HZ-402B

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast aantal slagen (per min) 0 - 3000 0 - 3000

Slaglengte (mm) 20 20

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery packs, 
M12-18 C Lader, Transporttas

Artikelnummer 4933416785 4933441340

EAN-code 4002395237982 4002395001491

M18 FBJS-0X M18 FBJS-502X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast aantal slagen (per min) 800 - 3500 800 - 3500

Max. zaagdiepte in hout (mm) 100 100

Max. zaagdiepte in staal (mm) 10 10

Verstekzaagcapaciteit (°) 45 45

Slaglengte (mm) 25 25

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.8

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464799 4933464800

EAN-code 4058546227449 4058546227456

M18 FBJSC18 HZ
M18 FUEL™ 
DECOUPEERZAAGMACHINE

M18™ 1-HAND COMPACT 
HACKZALL™

 º Meet slechts 375 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere 
lastige plaatsen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu 
voor onovertroffen duurzaamheid

 º Contragewichtmechanisme voor minder vibraties en langere levensduur
 º Milwaukee® gepantenteerd FIXTEC snelwisselsysteem om zaagbladen 

snel en gemakkelijk te verwisselen zonder sleutel
 º 20 mm slaglengte voor optimale controle met een slagfrequentie van 

3000 slagen/min
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor snel zagen, een lange 
levensduur en tot 32 mm in 19 mm OSB (op een 5,0 Ah accu)

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk 
verwisselen van zaagbladen

 º Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
 º Ambidexter aan/uit schakelaar stelt de gebruiker in staat om het 

gereedschap te draaien in elke positie
 º 6-snelheden met automatische gestuurde startmodus laat het 

gereedschap langzaam starten en oplopen tot volle snelheid wanneer 
nodig

 º 3500 slagen/min voor soepel zagen met minimale versplintering en 
vibratie

 º Stofblazer houdt de zaagsnede vrij van houtstof
 º LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 BJSM18 FJS
M18™ DECOUPEERZAAGMACHINEM18 FUEL™ 

DECOUPEERZAAGMACHINE

 º High performance motor levert 2800 slagen per minuut voor snelle 
zaagprestaties

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van 
zaagblad

 º Zool snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0° en 45°, zonder 
hulpwerktuigen

 º Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties 
 º LED verlichting voor het verlichten van de werkplek
 º Spaanblaasinrichting houdt de zaaglijn vrij van houtstof
 º Afneembare, zachte glijschoen voorkomt krassen en schuren tijdens het 

zagen in zachte materialen
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor snel zagen, een lange 
levensduur en tot 32 mm in 19 mm OSB (op een 5,0 Ah accu)

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Milwaukee® gepatenteerd FIXTEC-systeem voor snel en gemakkelijk 
verwisselen van zaagbladen

 º Zool snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0° en 45°, zonder 
hulpwerktuigen

 º Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
 º Stofblazer houdt de zaagsnede vrij van houtstof
 º LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek
 º Afneembare, zachte glijschoen voorkomt krassen en schuren tijdens het 

zagen in zachte materialen
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FFN-0C M18 FFN-502C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Hoek (°C) 30 - 34 30 - 34

Diameter nagel (mm) 2.9 - 3.32 2.9 - 3.32

Nageltype (mm) 50 - 90 50 - 90

Magazijncapaciteit nagels 57 57

Gewicht, incl. accu (kg)  - 5.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Transport-
koffer

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, Transport-
koffer

Artikelnummer 4933471406 4933471404

EAN-code 4058546290344 4058546290320

M18 FN18GS-0X M18 FN18GS-202X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Hoek (°C) 0 0

Diameter nagel (mm) 1.2 1.2

Nageltype (mm) 16 / 54 16 / 54

Magazijncapaciteit nagels 110 110

Cyclus rate (uur) 900 900

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, HD Box

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933471409 4933471407

EAN-code 4058546290375 4058546290351

M18 BP-0 M18 BP-402C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 14,000 14,000

Doorslijp-breedte (mm) 82 82

Max. doorslijpdiepte (mm) 2 2

Sponningsdiepte (mm) 10.7 10.7

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.7

Kit inbegrepen

Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery packs, 
M12-18 C Lader, Trans-
portkoffer

Artikelnummer 4933451113 4933451114

EAN-code 4002395137374 4002395137381

M18 BOS125-0 M18 BOS125-502B

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 12,000 12,000

Aantal schuurbewegingen (per 
min)

14,000 - 24,000 14,000 - 24,000

Schuurkring Ø (mm) 2.4 2.4

Maat schuurzool (mm) 125 125

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.6

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 C Lader, Transporttas

Artikelnummer 4933464228 4933464229

EAN-code 4058546221737 4058546221744

M18 BOS125M18 BP
M18™ 125 MM EXCENTRISCHE 
SCHUURMACHINE

M18™ SCHAAFMACHINE

 º High performance 4-polige motor levert 14000 omw/min om een 
optimale afwerking te verwezenlijken

 º REDLINK™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Sneller verwijderen van materiaal met twee hardmetalen schaafmessen 
voor 82 mm schaafbreedte

 º Verstelbare schaafdiepte van 0 tot 2 mm met 20 vergrendelposities voor 
het nauwkeurig verwijderen van materiaal in één keer

 º Tot 10,7 mm sponningdiepte
 º Linker of rechter spaanafvoer houdt spanen uit het gezicht tijdens 

schaven
 º Verstelbare schoen om de machine zo nauwkeurig en snel mogelijk op 

het oppervlak te plaatsen
 º Beveiliging aan de onderzijde beschermt het materiaal tegen 

beschadiging
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º De krachtige motor van MILWAUKEE® levert 14.000 tot 24.000 
schuurbewegingen per minuut voor snellere materiaalverwijdering

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Variabele snelheid met 6 snelheidsinstellingen waarmee de juiste 
snelheid kan worden ingesteld voor verschillende soorten materiaal

 º Stofbox met filter houdt stof binnen
 º Klittenbandhechting voor het eenvoudig wisselen van schuurpapier
 º Lichtgewicht - 1,6 kg
 º De meegeleverde vacuümadapter past op alle MILWAUKEE® stofzuigers
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FN18GSM18 FFN
M18 FUEL™ 18 GS 
AFWERKINGSTACKER

M18 FUEL™ CONSTRUCTIE TACKER

 º De beste kracht in zijn klasse om nagels in hardhout consequent vlak 
onder de oppervlakte te plaatsen

 º Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere 
afgeschoten nagel

 º Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om 
duurzaamheid en betrouwbaarheid te bieden aan de meest veeleisende 
gebruikers met zeer weinig onderhoud

 º Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur 
voor snelheid

 º Gereedschapsloze, snelle en eenvoudige diepte-instelling om er zeker 
van te zijn dat de nagels sub-flush worden aangedreven

 º De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen 
nagels meer in het magazijn zitten

 º Schiet tot 750 nagels per acculading op een REDLITHIUM™-ION 5.0 Ah 
accu voor maximale productiviteit

 º Schiet standaard lijstnagels die in een hoekig magazijn van 30° of 34° 
passen

 º Snel toegankelijk en gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
 º LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels 

gemakkelijk kunt verwisselen 

 º Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in 
hardhout

 º Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere 
afgeschoten nagel

 º Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - onworpen om 
duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud

 º Kleinere nagelopening, de exacte maat van de nagelopening zorgt voor 
een nette afwerking

 º Verschillende ontworpen neusstukken kunnen de gebruiker de beste 
afwerking bieden, ongeacht de toepassing

 º Kleine contactbeugel stelt de gebruiker in staat om nagels onder een 
scherpere hoek te schieten

 º Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen 
voor gelijkmatig inschieten van nagels

 º De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen 
nagels meer in het magazijn zitten

 º Tot 1200 nagels per acculading op een REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu 
voor maximale productiviteit

 º Gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
 º LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels 

gemakkelijk kunt verwisselen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 VC2-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Capaciteit vaste stoffen (l) 9.79

Capaciteit vloeistoffen (l) 7.5

Slangdiameter Ø 41

Slanglengte (m) 0.47

Max. onderdruk (mbar) 80

Luchtvolume (l/min) 1300

Type filter Nat / Droog

Gewicht, incl. accu (kg) 5.3

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464029

EAN-code 4058546219741

M18 FBPV-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Tankinhoud (l) 3.8

Slangdiameter Ø 36

Max. onderdruk (mbar) 189

Luchtvolume (l/min) 1557.43

Type filter HEPA-filter

Afzuiging (mm) 1905 v H2O

Gewicht, incl. accu (kg) 8.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464483

EAN-code 4058546224288

M18 CN15GA-0X

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Hoek (°C) 34

Diameter nagel (mm) 1.8

Nageltype (mm) 32 / 63

Magazijncapaciteit nagels 110

Cyclus rate (uur) 900

Gewicht, incl. accu (kg) 3.3

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, HD Box

Artikelnummer 4933459633

EAN-code 4058546028053

M18 CN16GA-0X M18 CN16GA-202X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Hoek (°C) 20 20

Diameter nagel (mm) 1.6 1.6

Nageltype (mm) 32 / 63 32 / 63

Magazijncapaciteit nagels 110 110

Cyclus rate (uur) 900 900

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.3

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, HD Box

Artikelnummer 4933451958 4933451570

EAN-code 4002395282289 4002395140718

M18 CN15GAM18 CN16GA
M18 FUEL™ 16 GA BRAD TACKER M18 FUEL™ 15 GA 

AFWERKINGSTACKER

 º Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in 
hardhout

 º Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere 
afgeschoten nagel

 º Geen gaspatronen - onworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te 
leveren met weinig onderhoud 

 º Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur 
voor snelheid

 º Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen 
voor gelijkmatig inschieten van nagels

 º De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen 
nagels meer in het magazijn zitten

 º Schiet tot 800 nagels per acculading met een REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah 
accu voor maximale productiviteit

 º Snel toegankelijk en gemakkelijk te herstellen bij vastlopen 
 º LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels 

gemakkelijk kunt verwisselen
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™

 º Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in 
hardhout

 º Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere 
afgeschoten nagel

 º Geen gaspatronen - ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid 
te leveren met weinig onderhoud 

 º Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur 
voor snelheid

 º Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen 
voor gelijkmatig inschieten van nagels

 º De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen 
nagels meer in het magazijn zitten

 º Schiet tot 700 nagels per acculading met een REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah 
accu voor maximale productiviteit

 º Snel toegankelijk en gemakkelijk te herstellen bij vastlopen 
 º LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels 

gemakkelijk kunt verwisselen
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 VC2M18 FBPV
M18 FUEL™ BACKPACK 
STOFZUIGER

M18™ NAT/DROOG ZUIGER

 º Krachtige 18V motor met een maximale luchtstroom van 1300 l/min en 
80 bar zuigkracht voor zowel natte als droge toepassingen

 º HEPA-filter verzamelt 99,97% van de luchtdeeltjes tot 0,03 micron voor 
het verzamelen van fijn stof

 º Tot 30 minuten werkduur met de M18™ 9.0 Ah accu
 º Ingebouwd magazijn voor accessoires en slang - snelle toegang tot 

accessoires
 º DEK 26 aansluiting zorgt voor gemakkelijke aansluiting van de zuiger op 

een powertool
 º In handige koffervorm voor gemakkelijk transport en opslag
 º Ingebouwde ventilator om vuil weg te blazen van het werkgebied
 º Waterdichte schakelaar voorkomt schade en vermindering van de 

levensduur van het gereedschap
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor geavanceerde zuigkracht en 
langere kevensduur van de motor

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m³
 º HEPA-filter verzamelt 99,97% van de stofdeeltjes in de lucht tot 0,3 

micron
 º Compatibel met DEK 26 en kan hiermee eenvoudig worden aangesloten 

op een powertool
 º Laag geluidsniveau van slechts 76 db (werkgeluidsniveau)
 º Cyclonische technologie voor langere levensduur van het filter, 

verlengde topprestaties en verzameling van puin zonder zak
 º Geïntegreerde ophanghaak voor ladders en steigers
 º Afneembaar harnas
 º Geleverd met 1 x vloermondstuk, 1 x spleetmondstuk, 1 x telescopisch 

verlengstuk, 1 x flexibele slang, 1 x stofafzuigadapter

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 BHG-0 M18 BHG-502C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Temperatuurbereik (°C) 470 470

Luchtvolume (l/min) 170 170

Toegestane omgevingstemper-
atuur (°)

-18 - +52 -18 - +52

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.4

Kit inbegrepen

Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas mee-
geleverd

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 C Lader, Trans-
portkoffer

Artikelnummer 4933459771 4933459772

EAN-code 4058546029432 4058546029449

M18 AF-0

Spanning DC (V) 18

Spanning (AC) (V) 220 - 240

Type accu Li-ion

Luchtstroom stand 1 (m³/h) 760

Luchtstroom stand 2 (m³/h) 1000

Luchtstroom stand 3 (m³/h) 1290

Gewicht, incl. accu (kg) 2.7

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933451022

EAN-code 4002395136971

M18 BBL-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Luchtvolume (m³/min) 0 - 2.9

Blaassnelheid (km/h) 0 - 42.8

Ventilatortoerental (omw/min) 0 - 18,700

Lengte zonder nozzle (mm) 375

Gewicht, incl. accu (kg) 1.2

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933446216

EAN-code 4002395004942

M18 CV-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Capaciteit vaste stoffen (l) 2.5

Slangdiameter Ø 32

Slanglengte (m) 1.2

Max. onderdruk (mbar) 84.8

Luchtvolume (l/min) 1019.33

Type filter Droog

Gewicht, incl. accu (kg) 1.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459204

EAN-code 4002395289998

M18 BBLM18 CV
M18™ COMPACTBLAZERM18™ COMPACTE 

HANDSTOFZUIGER

 º Compacte machine voor verwijderen van stof en puin op moeilijk 
bereikbare plekken

 º Optimale vermogenscontrole - regelbaar op 3 standen middels 
snelheidsschakelaar

 º Handige toebehoren zoals neusverlengstuk (228,6 mm) en universeel 
hulpstuk voor opblazen of ontluchten

 º Afneembaar neusstuk voor gemakkelijk opbergen
 º Vergrendelbare schakelaar
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil 
 º Hoogefficiënt 99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof tot 0,3 

micron
 º Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu 

gebruik 
 º Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine/grote oppervlakken 
 º Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling 
 º Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil 
 º Tot 23 minuten ononderbroken werkduur met een 5,0 Ah accu
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 BHGM18 AF
M18™ COMPACT 
HETELUCHTPISTOOL

M18™ VENTILATOR 

 º Hoogwaardige warmteontwikkeling in spoel laat de machine een 
temperatuur van 470°C bereiken

 º Bereikt de operationele temperatuur in zes seconden waardoor u de 
klus snel kunt voltooien

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º Haak voor eenvoudig opbergen en extra veiligheid
 º Geïntegreerde LED verlichting voor het verlichten van de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Werkt op M18™ REDLITHIUM™-ION accu’s of het lichtnet
 º 3 standen voor een geoptimaliseerde luchtstroom tot 1290 meter per uur
 º Efficiënte luchtstroom verspreidt de lucht binnen een 3,6 m x 4 m kamer
 º Verstelbare kop voor gebruik van de ventilator op verschillende standen 

tot 120°
 º Werkt 3 uur op de hoogste stand met een M18™ REDLITHIUM™-ION 4,0 

accu
 º Compact ontwerp met geïntegreerd handvat om draagbaarheid te 

maximaliseren 
 º Rubberen voet biedt stabiliteit en geen krassen op het oppervlak
 º Bevestigingspunten geven de mogelijkheid de ventilator op te hangen
 º Geleverd inclusief lichtnet-adapter
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MiILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 GG-0 M18 GG-201C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Werkdruk (bar) 562 562

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.9

Kit inbegrepen

Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas mee-
geleverd

1 x 2.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 C Lader, Trans-
portkoffer

Artikelnummer 4933440493 4933440490

EAN-code 4002395000357 4002395000340

C18 PCG/310C-0B C18 PCG/310C-201B

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Max. drukkracht (N) 4500 4500

Snelheidsinstellingen 6 6

Standaard toebehoren 310 ml patroonhouder 310 ml standaard

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.3

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Transporttas

1 x 2.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 C Lader, Trans-
porttas

Artikelnummer 4933459637 4933441310

EAN-code 4058546028091 4002395001439

C18 PCG/400T-201B

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Max. drukkracht (N) 4500

Snelheidsinstellingen 6

Standaard toebehoren 400 ml transparant

Gewicht, incl. accu (kg) 2.3

Kit inbegrepen
1 x 2.0 Ah Accu-pack, M12-18 C Lader, 
Transporttas

Artikelnummer 4933441812

EAN-code 4002395002368

C18 PCG/600A-201B C18 PCG/600T-201B

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Max. drukkracht (N) 4500 4500

Snelheidsinstellingen 6 6

Standaard toebehoren 600 ml aluminium 600 ml transparant

Gewicht, incl. accu (kg) 2.3 2.3

Kit inbegrepen
1 x 2.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 C Lader, 
Transporttas

1 x 2.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 C Lader, 
Transporttas

Artikelnummer 4933441305 4933441808

EAN-code 4002395001422 4002395002375

C18 PCG/400C18 PCG/600
M18™ HEAVY DUTY KIT-/
LIJMPISTOOL MET 600 ML 
PATROONHOUDER

M18™ HEAVY DUTY KIT-/
LIJMPISTOOL MET 400 ML 
PATROONHOUDER

 º Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® 
kit-/lijmpistolen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu 
voor onovertroffen duurzaamheid

 º Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij 
koude temperaturen

 º Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
 º Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor 

gecontroleerde kitstroom
 º Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale 

terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® 
kit-/lijmpistolen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu 
voor onovertroffen duurzaamheid

 º Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij 
koude temperaturen

 º Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
 º Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor 

gecontroleerde kitstroom
 º Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale 

terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 GGC18 PCG/310
M18™ HEAVY DUTY KIT-/
LIJMPISTOOL MET 310 ML 
PATROONHOUDER

M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT

 º Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® 
kit-/lijmpistolen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu 
voor onovertroffen duurzaamheid

 º Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij 
koude temperaturen

 º Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
 º Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor 

gecontroleerde kitstroom
 º Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale 

terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Krachtige 18 Volt motor voor een maximale werkdruk van 562 bar
 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 

accu voor onovertroffen duurzaamheid
 º Beste werkduur in zijn klasse - tot 7 vetpatronen per acculading
 º Superieure balans en ergonomie - meet slechts 355 mm in lengte, en 3,9 

kg in gewicht
 º Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming
 º Geïntegreerde slangopslag, schouderlus en LED-brandstofmeter - zorgt 

voor extra gebruikersgemak en minder stilstandtijd - extra 
gebruiksgemak en hogere productie door minder werkonderbrekingen 

 º Bulkfilterventiel
 º capaciteit vetpatroon 400 ml, 473 ml volume
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s
 º Geleverd met 1219 mm hogedrukslang met veerbescherming

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 JSR-0

Spanning DC (V) 18

Spanning (AC) (V) 220 - 240

Type accu Li-ion

Radiofrequentie AM (kHz) 522 - 1629

Radiofrequentie FM (MHz) 87.5 - 108

Afmetingen (mm) 402 x 197 x 197 

Gewicht, incl. accu (kg) 4.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933451250

EAN-code 4002395167753

M18 JSR DAB+-0

Spanning DC (V) 18

Spanning (AC) (V) 220 - 240

Type accu Li-ion

Radiofrequentie AM (kHz) -

Radiofrequentie FM (MHz) 87.5 - 108

Radiofrequentie DAB+ (MHz) 174.928 - 239.20

Afmetingen (mm) 402 x 197 x 197 

Gewicht, incl. accu (kg) 4.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933451251

EAN-code 4002395167760

M12-18 JSSP-0

Spanning (V) 12, 18

Type accu Li-ion

Afmetingen (mm) 360 x 165 x 165

Afgegeven vermogen speaker (W) 40

Gewicht, incl. accu (kg) 2.3

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459275

EAN-code 4058546002411

M18 RC-0

Spanning DC (V) 18

Spanning (AC) (V) 220 - 240

Type accu Li-ion

Afmetingen (mm) 300 x 307 x 370

Afgegeven vermogen speaker (W) 40

Gewicht (kg) 7.7

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933446639

EAN-code 4002395005420

M12-18 JSSPM18 RC
M18™ JOBSITE RADIO/LADER M12™ - M18™ BLUETOOTH® 

SPEAKER

 º Ingebouwde lader voor het snel en gemakkelijk laden van iedere 
MILWAUKEE® M18™ accu of elektronische apparaten via de USB-poort

 º Digitale Bluetooth® ontvanger - tot een afstand van 30 meter muziek 
afspelen op uw smartphone, computer of tablet

 º AC/DC compatibel - gevoed door een MILWAUKEE® M18™ accu of via 
230 V netstroom

 º Exclusieve AM/FM tuner met digitale processor voor optimale 
ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid

 º Topkwaliteit luidsprekers en 40 Watt versterker voor een rijk en vol 
geluid

 º Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 spelers en 
andere audioapparatuur

 º Versterkte rolkooi en metalen handgrepen voor optimale bescherming 
tegen de meest extreme omstandigheden op de werkplek

 º Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
 º Beschermde 2,1 Amp USB poort voor het laden van toestellen in zowel 

AC als DC
 º Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. MILWAUKEE® accu’s als 

extra toebehoren leverbaar
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
 º Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ & M18™ accu’s
 º IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
 º Luid, helder geluid op alle volumes
 º 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en mediaspelers
 º Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 JSRM18 JSR DAB+
M18™ JOBSITE RADIO DAB+ M18™ JOBSITE RADIO

 º Hoogwaardig audiosysteem - DAB+/FM tuner met digitale processor 
voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid 

 º DAB+ geeft de beste geluidskwaliteit en aanvullende informatie zoals: 
titel van het nummer, zanger/band, zender, tijd

 º Dubbele speaker met passieve radiatoren voor luid en helder geluid met 
diepe, nauwkeurige bastonen

 º Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders 
 º Schokabsorberende eindkappen en metalen luidsprekerroosters voor 

optimale bescherming tegen vallen, water en vuil op de bouwplaats
 º Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
 º Gevoed door MILWAUKEE® M18™ accu’s of netstroom. Tot 12 uur 

werkduur met een M18™ REDLITHIUM™-ION 5,0 Ah accu
 º Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele 

apparatuur
 º 2.1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten - AC/DC 

compatibel
 º Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. MILWAUKEE® accu’s zijn 

niet inclusief maar apart leverbaar 

 º Hoogwaardig audiosysteem - AM/FM tuner met digitale processor voor 
optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid

 º Dubbele speaker met passieve radiatoren voor een luid en helder geluid 
met diepe, nauwkeurige bastonen

 º Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
 º Schokabsorberende eindkappen en metalen luidsprekerroosters voor 

optimale bescherming tegen vallen, water en vuil op de bouwplaats
 º Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
 º Gevoed door MILWAUKEE® M18™ accu’s of netstroom. Tot 12 uur 

werkduur met een M18™ REDLITHIUM™-ION 5,0 Ah accu
 º Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele 

apparatuur
 º 2.1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten - AC/DC 

compatibel

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FPP5K-502B

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, 
Transporttas

Artikelnummer 4933471209

EAN-code 4058546288372

M18 FPP6C2-502B

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, 
Transporttas

Artikelnummer 4933464592

EAN-code 4058546225377

M18 FPP4F2-502B

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, 
Transporttas

Artikelnummer 4933471208

EAN-code 4058546288365

M18 FPP2C2-502X

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, 
HD Box

Artikelnummer 4933464270

EAN-code 4058546222154

M18 FPP2A2-502X

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, 
HD Box

Artikelnummer 4933464268

EAN-code 4058546222130

M18 ONEPP2B2-502X

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, 
HD Box

Artikelnummer 4933464595

EAN-code 4058546225407

M18 FHPP3A-122B

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 12.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, 
Transporttas

Artikelnummer 4933464831

EAN-code 4058546227760

M18 ONEPP2A2-502X

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, 
HD Box

Artikelnummer 4933464529

EAN-code 4058546224745

M18 FHPP3A M18 ONEPP2A2
M18™ HIGH PERFORMANCE 
POWERPACK

M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

 º M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ 
ONE-KEY™ slagboormachine

 º M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-
KEY™ 1/4˝ Hex slagschroevendraaier

 º M18 FLAG230XPDB - M18 FUEL™ 
230 mm grote haakse slijpmachine 
met peddelschakelaar

 º M18 FSX - M18 FUEL™ Super 
SAWZALL™

 º M18 FCS66 - M18 FUEL™ 66 mm 
cirkelzaagmachine voor hout en 
kunststof

M18 ONEPP2B2 M18 FPP2A2
M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK M18 FUEL™ POWERPACK

 º M18 FPD2 - M18 FUEL™ 
slagboormachine

 º M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4˝ Hex 
slagschroevendraaier

 º M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ 
ONE-KEY™ slagboormachine

 º M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ 
ONE-KEY™ 1/2˝ slagmoersleutel met 
frictiering

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FPP2C2 M18 FPP4F2
M18 FUEL™ POWERPACKM18 FUEL™ POWERPACK

 º M18 FPD2 - M18 FUEL™ 
slagboormachine

 º M18 FIWF12 - M18 FUEL™ 1/2˝ 
slagmoersleutel met frictiering

 º M18 FPD2 - M18 FUEL™ 
slagboormachine

 º M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4˝ Hex 
slagschroevendraaier

 º M18 FBJS - M18 FUEL™ 
decoupeerzaagmachine

 º M18 BMT - M18™ multi-tool
 º 5 m rolbandmaat

M18 FPP6C2M18 FPP5K
M18 FUEL™ POWERPACKM18 FUEL™ POWERPACK

 º M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
 º M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4˝Hex 

slagschroevendraaier
 º M18 CSX - M18 FUEL™ SAWZALL™

 º M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm haakse 
slijpmachine met schuifschakelaar

 º M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm 
cirkelzaagmachine voor hout en kunststof

 º M18 TLED - M18™ LED torch

 º M18 CBLDD - M18™ compacte 
koolborstelloze boorschroefmachine

 º M18 CBLID - M18™ compacte 
koolborstelloze slagschroevendraaier

 º M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm 
cirkelzaagmachine voor hout en 
kunststoffen

 º M18 BMT - M18™ compactmultitool
 º M18 FBJS - M18 FUEL™ 

decoupeerzaagmachine

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu



70 71

M18 BPP2C-402C

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933443552

EAN-code 4002395003419

M18 CBLPP2B-402C M18 CBLPP2B-502C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 4.0 Ah Battery packs, 
M12-18 C Lader, Transport-
koffer

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 C Lader, Transport-
koffer

Artikelnummer 4933464593 4933464718

EAN-code 4058546225384 4058546226633

M18 CBLPP2A-402C

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 4.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933464536

EAN-code 4058546224813

M18 BLPP2A2-502X

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, 
HD Box

Artikelnummer 4933464522

EAN-code 4058546224677

M18 BLPP2B2-502X

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, 
HD Box

Artikelnummer 4933464594

EAN-code 4058546225391

M18 BLPP2A2 M18 BLPP2B2
M18™ KOOLBORSTELLOZE 
POWERPACK

M18™ KOOLBORSTELLOZE 
POWERPACK

 º M18 BLDD2 - M18™ koolborstelloze 
boorschroefmachine

 º M18 BLID2 - M18™ koolborstelloze 1/4˝ 
Hex slagschroevendraaier

 º M18 BLPD2 - M18™ koolborstelloze 
slagboormachine

 º M18 BLID2 - M18™ koolborstelloze 1/4˝ 
Hex slagschroevendraaier

M18 CBLPP2A M18 CBLPP2B
M18™ COMPACTE 
KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

M18™ COMPACTE 
KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

 º M18 CBLDD - M18™ compacte 
koolborstelloze boorschroefmachine

 º M18 CBLID - M18™ compacte 
koolborstelloze 1/4˝ Hex 
slagschroevendraaier

 º M18 CBLPD - M18™ compacte 
koolbostelloze slagboormachine

 º M18 CBLID - M18™ compacte 
koolborstelloze 1/4˝ Hex 
slagschroevendraaier

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 BPP2C
M18™ POWERPACK

 º M18 BPD - M18™ 
compactslagboormachine

 º M18 BID - M18™ 1/4˝ Hex 
compactslagschroevendraaier

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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DRAAGBARE KRACHT. 
VOOR ALLE TOEPASSINGEN.

BREED ASSORTIMENT.

 ÉÉN SYSTEEM
MEER DAN80
         TOOLS

UPGRADE. 
OUTWORK. 
OUTLAST.
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* Vergeleken met voorgaande MILWAUKEE® accutechnologie. Resultaten afhankelijk van voltage, machine en toepassing. 

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ is ontworpen voor de professionele markt. M12 FUEL™ levert
uitstekende prestaties in een compacte structuur en beschikt over 3 
exclusieve MILWAUKEE® innovaties - POWERSTATE™ koolborstelloze motor, 
REDLITHIUM™-ION accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en 
software voor onovertroffen vermogen, werkduur en duurzaamheid.

Simpel gezegd is M12 FUEL™ de beste in zijn klasse met volledige 
cirkeltechnologie voor het aandrijven, beschermen en voeden van uw 
snoerloze machines.

POWERSTATE™ 
KOOLBORSTELLOZE
MOTOR1

REDLINK PLUS™ 
INTELLIGENTIE2

REDLITHIUM™-ION 
ACCU3

OVER

TOOLS

 ¡ Innovatieve door Milwaukee Tool ontworpen en 
gefabriceerde koolborstelloze motor

 ¡ Zorgt voor verhoogde efficiëntie
 ¡ Gaat langer mee en levert  
maximale kracht*

 ¡ Individuele celbewaking voor optimaliseren van 
werkduur en duurzaamheid van zowel machine  
als accu 

 ¡ Meest geavanceerde elektronische systeem in 
snoerloos gereedschap voor het leveren van 
topprestaties 

 ¡ Totale systeemcommunicatie met 
overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur

 ¡ Totale systeemcommunicatie met over-
belastingsbeveiliging vergroot de levensduur 

 ¡ Niet vervagende prestaties voor meer werktijd  
en langere levensduur

 ¡ Brandstofmeter geeft de resterende werktijd   
van de accu aan 

 ¡ Probleemloze werking bij temperaturen tot -20°C

KRACHTIGER *

LICHTER * 
  
COMPACTER *

NIEUW

80
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M12 DE-0C M12 DE-201C

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Boordiameter Ø (mm) 4 - 16 4 - 16

Max. boordiepte (mm) 120 120

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.7

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Transportkoffer

1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C 
Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933440510 4933440500

EAN-code 4002395000395 4002395000234

M12 FPD-0 M12 FPD-202X M12 FPD-602X

Spanning (V) 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 35 35 35

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in steen (mm) 13 13 13

Max. slagfrequentie (per min) 0 - 25,500 0 - 25,500 0 - 25,500

Max. koppel (Nm) 44 37 44

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.2 1.5

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, HD Box

2 x 6.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459801 4933459802 4933459806

EAN-code 4058546029739 4058546029746 4058546029784

M12 CH-0 M12 CH-202C M12 CH-602X

Spanning (V) 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Machine opname SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus

Slagenergie (EPTA) (J) 1.1 1.1 1.1

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 900 0 - 900 0 - 900

Belast aantal slagen (per min) 0 - 6575 0 - 6575 0 - 6575

Max. boor Ø in hout (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in staal (mm) 10 10 10

Max. boor Ø in beton (mm) 13 13 13

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 4.4 4.4 4.4

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.7 1.9

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, HD Box

2 x 6.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933441947 4933441997 4933451510

EAN-code 4002395002719 4002395002665 4002395161584

M12 H-0 M12 H-202C M12 H-402C

Spanning (V) 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Machine opname SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus

Slagenergie (EPTA) (J) 0.9 0.9 0.9

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 800 0 - 800 0 - 800

Belast aantal slagen (per min) 0 - 5350 0 - 5350 0 - 5350

Max. boor Ø in hout (mm) 10 10 10

Max. boor Ø in staal (mm) 8 8 8

Max. boor Ø in beton (mm) 13 13 13

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 6.7 6.7 6.7

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.6 1.8

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, Transport-
koffer

2 x 4.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, Transport-
koffer

Artikelnummer 4933431355 4933431340 4933441164

EAN-code 4002395243679 4002395243693 4002395001149

M12 HM12 CH
M12™ SDS-PLUS 
SUBCOMPACTBOORHAMER

M12 FUEL™ SDS-PLUS 
COMPACTBOORHAMER

 º De eerste koolborstelloze 12V compactboorhamer met 1,1 J slagenergie 
(EPTA), 0 - 6575 slagen per min & 0 - 900 omw/min

 º Uitzonderlijk laag vibratieniveau van slechts 4,4 m/s²
 º Boort méér dan 60 50 mm gaten (6 mm) per acculading
 º Beste vermogen-/gewichtsverhouding in z’n klasse dankzij de door 

Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze 
POWERSTATE™ motor voor 3x langere motorlevensduur en tot 2x méér 
vermogen

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º 2-standen: normaalboren & hamerboren voor maximale veelzijdigheid
 º Beste boorhamerprestaties tussen 6 en 10 mm (max. 13 mm)
 º Dankzij spanhals van Ø 43 mm geschikt voor toepassing met 

stofafzuigset M12 DE
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Ergonomisch, compact en lichtgewicht ontwerp voor werken in krappe 
ruimtes met minder vermoeidheid gedurende de gehele dag

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º L-vormige, 2-standen boorhamer voor hameren & boren voor maximale 
veelzijdigheid

 º Laag trillingsniveau van slechts 6,7 m/s²
 º Geoptimaliseerd hamerboren tot Ø 4 - 8 mm (max. 13 mm)
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED-lampje - voor méér gebruiksgemak 

en perfecte verlichting van de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 FPDM12 DE
M12 FUEL™ SLAGBOORMACHINEM12™ UNIVERSELE 

HAMERSTOFAFZUIGSET

 º Geschikt voor alle SDS-plus boorhamers van zowel MILWAUKEE® als de 
meeste concurrerende merken met een spanhals van 43 tot 59 mm

 º Afzuigen van 65 gaten tijdens boren - 6 mm bij 50 mm diep per 
acculading

 º Te gebruiken met boren tot 160 mm lengte en max. Ø16 mm
 º Multifunctioneel gebruik - niet alleen in combinatie met een boorhamer 

maar ook als losse handstofzuiger te gebruiken
 º Hoog efficiënt 99,7% HEPA filter
 º Automatische 5 sec nalooptijd om er zeker van te zijn dat het boorgat 

volledig vrij is van boorstof
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 

accu voor onovertroffen duurzaamheid
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een 
compacter formaat

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º 13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk 
verwisselen van toebehoren

 º Elektronische koppeling met 16 koppelinstellingen, waarvan één 
instelling voor vergrendelde boring en één instelling voor vergrendelde 
hamerslagen

 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º LED verlichting voor goed zicht op de werkplek
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 FDDX-0 M12 FDDXKIT-0X M12 FDDXKIT-202X

Spanning (V) 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1600 0 - 1600 0 - 1600

Max. boorhoudercapaciteit 
(mm)

10 10 10

Max. boor Ø in hout (mm) 28 28 28

Max. boor Ø in staal (mm) 10 10 10

Max. koppel (Nm) 34 34 34

Gewicht, incl. accu (kg)  -  - 0.9

Standaard toebehoren
10 mm metalen 
boorhouder

10 mm metalen 
boorhouder, 
haakse boorkop, 
excenteraanzetstuk 
en 6mm hex 
aanzetstuk

10 mm metalen 
boorhouder, 
haakse boorkop, 
excenteraanzetstuk 
en 6mm hex 
aanzetstuk

Kit inbegrepen

Geen accu‘s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen accu‘s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, 
HD Box

Artikelnummer 4933464978 4933471332 4933464979

EAN-code 4058546229238 4058546289607 4058546229245

M12 FDD-0 M12 FDD-202X M12 FDD-602X

Spanning (V) 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 35 35 35

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13 13

Max. koppel (Nm) 44 37 44

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.2 1.5

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, HD Box

2 x 6.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459815 4933459816 4933459820

EAN-code 4058546029876 4058546029883 4058546029920

M12 FPDX-0 M12 FPDX-202X M12 FPDXKIT-202X

Spanning (V) 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 35 35 35

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13 13

Max. boor Ø in steen (mm) 13 13 13

Max. slagfrequentie (per min) 0 - 25,500 0 - 25,500 0 - 25,500

Max. koppel (Nm) 44 37 37

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.2 1.2

Standaard toebehoren
Verwisselbare 
kop

Verwisselbare kop
Verwisselbare kop, 
toebehoren offset en 
rechte hoekopzetstuk

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of 
tas meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, HD Box

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, 
HD Box

Artikelnummer 4933464135 4933464136 4933464138

EAN-code 4058546220808 4058546220815 4058546220839

M12 FPDXM12 FDD
M12™ SUBCOMPACTE 
BOORMACHINE MET 
VERWISSELBARE KOP

M12 FUEL™ COMPACTE 
BOORSCHROEFMACHINE

 º MILWAUKEE® hoogwaardig compact 6-in-1 boorsysteem voor extreme 
veelzijdigheid

 º Verwisselbaar boorkopsysteem met 3 verschillende boorkoppen voor 
diverse toepassingen

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert een koppel tot 44 Nm
 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 

overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Standaard 13 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse 1/4˝ hex 
bithouder en volledig metalen 1/4˝ hex bithouder

 º Directe bitopname in de booras reduceert, indien nodig, de totale 
machinelengte tot 138 mm 

 º Volledige metalen transmissie zorgt voor extreme levensduur
 º LED licht voor goede werkplekverlichting
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een 
compacter formaat

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu 

 º 13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk 
verwisselen van toebehoren

 º Elektronische koppeling met 16 koppelinstellingen, waarvan 1 instelling 
voor vergrendelde koppelingsboring

 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º LED verlichting voor goed zicht op de werkplek

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 FDDX
M12 FUEL™ INSTALLATIEBOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOPPEN

 º Zeer krachtig, compact 4-in-1 wisselsysteem voor een zeer veelzijdige 
inzetbaarheid

 º Wisselsysteem met 4 verschillende koppen voor verschillende 
toepassingen

 º ¼˝ Hex opname in de booras reduceert, indien nodig, de totale 
boorlengte tot 130 mm

 º Inline grip voor uitstekende controle

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 34 Nm koppel

 º Magnetische bithouder voor makkelijk gebruik

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Inline grip Magnetische bithouder voor makkelijk gebruik 2-toerig

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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C12 RAD-0 C12 RAD-202B

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 800 0 - 800

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 10 10

Max. boor Ø in hout (mm) 22 22

Max. boor Ø in staal (mm) 10 10

Max. koppel (Nm) 12 12

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.1

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, 
Transporttas

Artikelnummer 4933416900 4933441215

EAN-code 4002395237678 4002395001248

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

Spanning (V) 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 10 10 10

Max. boor Ø in hout (mm) 22 22 22

Max. boor Ø in staal (mm) 10 10 10

Max. koppel (Nm) 30 30 38

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.2 1.4

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, Transport-
koffer

2 x 4.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, Transport-
koffer

Artikelnummer 4933441930 4933441915 4933441925

EAN-code 4002395002658 4002395002627 4002395002634

M12 BDDX-202C M12 BDDXKIT-202C

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 400 0 - 400

Toerental stand 2 (omw/min) 0 -1500 0 -1500

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 10 10

Max. boor Ø in hout (mm) 25 25

Max. boor Ø in staal (mm) 10 10

Max. koppel (Nm) 32 32

Gewicht, incl. accu (kg) 1.2 1.2

Standaard toebehoren

Afneembare 
FIXTEC-boorhouder, 
riemclip, 25 mm 
schroefbit PZ2

Afneembare FIXTEC-boorhouder, 
excenteraanzetstuk, haakse 
boorkop, riemclip, 25 mm 
schroefbit PZ2

Kit inbegrepen
2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C 
Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933447830 4933447836

EAN-code 4002395005963 4002395006601

M12 BPD-0 M12 BPD-202C M12 BPD-402C

Spanning (V) 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 10 10 10

Max. boor Ø in hout (mm) 22 22 22

Max. boor Ø in staal (mm) 10 10 10

Max. boor Ø in steen (mm) 10 10 10

Max. slagfrequentie (per min) 22,500 22,500 22,500

Max. koppel (Nm) 30 30 38

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.2 1.5

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, Transport-
koffer

2 x 4.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, Transport-
koffer

Artikelnummer 4933441950 4933441940 4933441935

EAN-code 4002395002702 4002395002641 4002395002672

M12 BPDM12 BDDX
M12™ 
SUBCOMPACTSLAGBOORMACHINE

M12™ 
SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE 
MET AFNEEMBAAR 

 º Hoogproductieve subcompactslagboormachine - meet slechts 190 mm 
in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º 10 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk 
verwisselen van toebehoren

 º Geoptimaliseerde handgreep voor optimale handgreep en betere grip
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér 

gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º MILWAUKEE® 5-in-1 subcompactboorschroefsysteem voor ultieme 
veelzijdigheid

 º Afneembaar boorhoudersysteem met 3 verschillende koppen voor legio 
toepassingen

 º Standaard 10 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse 1/4˝ hex 
bithouder en volledig metalen 1/4˝ hex bithouder

 º Directe bitopname in de booras reduceert, indien nodig, de totale 
machinelengte tot 153 mm

 º REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu 
voor onovertroffen duurzaamheid

 º Volledig metalen tandwielhuis voor ongekende duurzaamheid
 º Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

C12 RADM12 BDD
M12™ HAAKSE 
SUBCOMPACTBOORMACHINE

M12™ 
SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE

 º Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure 
duurzaamheid en maximum koppel

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Lange bedieningsschakelaar voor prettiger werken in iedere werksituatie
 º 10 mm snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van 

toebehoren
 º Slimline softgrip handgreep
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér 

gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º MILWAUKEE® subcompactboorschroefmachine - meet slechts 187 mm 
in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º 10 mm snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van 
toebehoren

 º Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting voor méér 

gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 BSD-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 500

Max. boor Ø in hout (mm) 16

Max. boor Ø in staal (mm) 10

Max. koppel (Nm) 20

Machine opname ¼˝ Hex

Gewicht, incl. accu (kg) 0.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933447135

EAN-code 4002395006021

M12 FID-0 M12 FID-202X

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min)
0-1300 / 0-2400 / 0-3300 
/ 0-3300

0-1300 / 0-2400 / 0-3300 
/ 0-3300

Machine opname ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Slagfrequentie (per min) 0 - 4000 0 - 4000

Max. koppel (Nm) 147 147

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459822 4933459823

EAN-code 4058546029944 4058546029951

M12 CD-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 450

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1700

Machine opname ¼˝ Hex

Max. boor Ø in hout (mm) 25

Max. boor Ø in staal (mm) 10

Max. koppel (Nm) 37

Gewicht, incl. accu (kg) 1.2

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933440450

EAN-code 4002395000968

M12 BD-0 M12 BD-202C

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 400 0 - 400

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1500 0 - 1500

Machine opname ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Max. boor Ø in hout (mm) 22 22

Max. boor Ø in staal (mm) 10 10

Houtschroeven tot (mm) 6 6

Max. koppel (Nm) 30 30

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.0

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933441910 4933441900

EAN-code 4002395002566 4002395002559

M12 BDM12 CD
M12™ 
SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER

M12 FUEL™ 2-TOERIGE 
COMPACTSCHROEVENDRAAIER

 º Tot 10x langere levensduur van de motor, tot 2x méér vermogen en tot 
2x langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en 
gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º 1/4” Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º LED verlichting voor perfect zicht op het werkoppervlak
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Hoogproductieve subcompactschroevendraaier - meet slechts 175 mm 
in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor beste duurzaamheid in z’n klasse

 º ¼” Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
 º Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér 

gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M12 FIDM12 BSD
M12 FUEL™ 1/4˝ COMPACTE HEX 
SLAGSCHROEVENDRAAIER 

M12™ 1-TOERIGE 
SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER

 º Hoogproductieve Milwaukee® compactschroevendraaier - meet slechts 
169 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

 º Metalen planetaire tandwielen voor superieure duurzaamheid en 
maximum koppel tot 20 Nm

 º ¼˝ Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
 º REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor 

onovertroffen duurzaamheid
 º 15-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale 

flexibiliteit
 º Ergonomische slimline softgrip
 º Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE®M12™ accu’s

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een 
compacter formaat van 130 mm

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º 4-Mode DRIVE CONTROL™ stelt de gebruiker in staat om te kiezen 
tussen drie verschillende snelheden en koppelinstellingen voor 
maximale veelzijdigheid

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu 

 º ¼˝ Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits 
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle  MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 BRAID-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 2425

Slagfrequentie (per min) 0 - 3300

Machine opname ¼˝ Hex

Max. koppel (Nm) 68

Gewicht, incl. accu (kg) 1.2

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933451247

EAN-code 4002395167715

M12 FIWF12-0 M12 FIWF12-422X

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 1200/1800/2700/2700 1200/1800/2700/2700

Machine opname ½˝ vierkant ½˝ vierkant

Slagfrequentie (per min) 1100/2100/3200 1100/2100/3200

Max. koppel (Nm) 339 339

Max. schroefmaat M16 M16

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464615 4933464616

EAN-code 4058546225605 4058546225612

M12 FQID-0 M12 FQID-202X

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 1100/2200/3200/3200 1100/2200/3200/3200

Machine opname ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Slagfrequentie (per min) 950/2200/3400/3400 950/2200/3400/3400

Max. koppel (Nm) 50 50

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464972 4933464973

EAN-code 4058546229177 4058546229184

M12 BID-0 M12 BID-202C

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 2500 0 - 2500

Slagfrequentie (per min) 0 - 3300 0 - 3300

Machine opname ¼˝ Hex ¼˝ Hex

Max. koppel (Nm) 112 112

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.0

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933441955 4933441960

EAN-code 4002395002689 4002395002696

M12 BIDM12 FQID
M12™ 1/4˝ HEX 
SUBCOMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

M12 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ 
HEX HYDRAULISCHE 
SLAGSCHROEVENDRAAIER

 º De M12 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex hydraulische slagschroevendraaier is 
Milwaukee Tool’s stilste 12V slagschroevendraaier met een 
geluidsniveau van slechts 76 dB(A) bij houtverbindingstoepassingen

 º FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal op metaal 
contact in het gereedschap, werkt stiller, levert soepele prestaties en is 
duurzamer dan een standaard slagschroevendraaier

 º MILWAUKEE® DRIVE CONTROL laat de gebruiker toe om in 4 
verschillende snelheids- en koppelinstellingen te schakelen

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 0 - 3.200 omw/min met 
constant vermogen om schroeven sneller aan te drijven

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º 1/4˝ Hex opname voor snel en eenvoudig wisselen van bits
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Hoogproductieve MILWAUKEE® subcompactslagschroevendraaier - 
meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk 
toegankelijke plaatsen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure 
duurzaamheid en maximum koppel

 º 1/4˝Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits 
 º Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér 

gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M12 FIWF12M12 BRAID
M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/2 ˝ 
SLAGMOERSLEUTEL

M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE 
SLAGSCHROEVENDRAAIER 

 º Meer vermogen, compacter, meer controle
 º Max. koppel 339 Nm
 º 1/2˝ aandrijfvierkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke 

verwisseling van doppen
 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een 

compacter formaat
 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 

overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van slechts 124.5 
mm

 º 4-mode DRIVE CONTROL - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
 º Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 287 mm in lengte, 
ideaal voor werken in krappe ruimtes

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiliging voor onovertroffen duurzaamheid
 º Volledig metalen tandwielhuis voor superieure duurzaamheid en 

maximum koppel tot 68 Nm
 º Compacte 35,6 mm kophoogte
 º Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal 

bedieningscomfort
 º 1/4˝ Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 BIW38-0 M12 BIW38-202C

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 2500 0 - 2500

Machine opname ⅜˝ vierkant ⅜˝ vierkant

Slagfrequentie (per min) 0 - 3300 0 - 3300

Max. koppel (Nm) 135 135

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.0

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933441985 4933441990

EAN-code 4002395002603 4002395002597

M12 BIW12-0 M12 BIW12-202C

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 2550 0 - 2550

Machine opname ½˝ vierkant ½˝ vierkant

Slagfrequentie (per min) 0 - 3400 0 - 3400

Max. koppel (Nm) 138 138

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.0

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933447134 4933447133

EAN-code 4002395006014 4002395006007

M12 FIW14-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 1300/1900/3200/3200

Machine opname ¼˝ vierkant

Slagfrequentie (per min) 1300/2000/4300

Max. koppel (Nm) 136

Max. schroefmaat M12

Gewicht, incl. accu (kg) 0.9

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464611

EAN-code 4058546225568

M12 FIW38-0 M12 FIW38-422X

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 1200/1800/2700/2700 1200/1800/2700/2700

Machine opname ⅜˝ vierkant ⅜˝ vierkant

Slagfrequentie (per min) 1100/2100/3200 1100/2100/3200

Max. koppel (Nm) 339 339

Max. schroefmaat M16 M16

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.1

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1x 2.0/1x 4.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464612 4933464613

EAN-code 4058546225575 4058546225582

M12 FIW14M12 FIW38
M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/4˝ 
SLAGMOERSLEUTEL

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 3/8 ˝ 
SLAGMOERSLEUTEL

 º Meer vermogen, compacter, meer controle
 º Max. montagekoppel 115 Nm
 º Max. losbreekkoppel 136 Nm
 º 1/4˝ aandrijfvierkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke 

verwisseling van doppen
 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een 

compacter formaat
 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 

overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van 129.5 mm
 º 4-mode DRIVE CONTROL - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
 º Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Meer vermogen, compacter, meer controle
 º Max. koppel 339 Nm
 º 3/8˝ aandrijfvierkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke 

verwisseling van doppen
 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een 

compacter formaat
 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 

overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van 121.9 mm
 º 4-mode DRIVE CONTROL - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
 º Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 BIW38M12 BIW12
M12™ 3/8 ˝ 
SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL

M12™ 1/2 ˝ 
SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL

 º Hoogproductieve subcompactslagmoersleutel - meet slechts 165 mm in 
lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure 
duurzaamheid en maximum koppel

 º 3/8˝ aandrijfvierkant met frictiering
 º Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér 

gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

 º Hoogproductieve subcompactslagmoersleutel - meet slechts 171 mm in 
lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor 
onovertroffen duurzaamheid

 º Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure 
duurzaamheid en maximum koppel

 º 1/2˝ aandrijfvierkant met verende borgpen
 º Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 FIR38LR-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Machine opname ⅜˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 75

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 200

Lengte (mm) 363

Gewicht, incl. accu (kg) 1.4

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933471500

EAN-code 4058546293994

M12 ONEFTR38-0C M12 ONEFTR38-201C

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Koppelreeks [Nm] 13.6 - 135.6 13.6 - 135.6

Nauwkeurigheid CW± 2%, CCW ± 3% CW± 2%, CCW± 3%

Machine opname ⅜˝ vierkant ⅜˝ vierkant

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 100 0 - 100

Gewicht, incl. accu (kg) - 2.5

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Transport-
koffer

1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C 
Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933464966 4933464967

EAN-code 4058546229115 4058546229122

M12 ONEFTR12-0C M12 ONEFTR12-201C

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Koppelreeks [Nm] 16.9 - 203.4 16.9 - 203.4

Nauwkeurigheid CW ± 2%, CCW ± 3% CW ± 2%, CCW ± 3%

Machine opname ½˝ vierkant ½˝ vierkant

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 100 0 - 100

Gewicht, incl. accu (kg) - 2.6

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Transportkoffer

1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C 
Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933464969 4933464970

EAN-code 4058546229146 4058546229153

M12 ONEFTR12
M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ DIGITALE MOMENTSLEUTEL

 º Milwaukee Tool’s eerste digitale momentsleutel, levert tot 50% snellere 
installatie door het handgereedschap te vervangen

 º Biedt 16,9 - 203,4 Nm koppelbereik en nauwkeurigheid binnen ±2% 
voor koppelbevestigingsmiddelen

 º Snellere, productievere koppelrapportage met ONE-KEY™ voor 
koppelgegevens en aanpasbare rapporten voor gebruikers

 º Verstelbaar koppel om overkoppel te voorkomen

 º Vier meetmodi (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) en 15 beschikbare ingestelde 
koppelinstellingen

 º Duurzaam ontwerp dat bestand is tegen de meest veeleisende 
werkomgevingen

 º Vier meldingsmodi die de tool bereiken bij het bereiken/overschrijden 
van het draaimoment. (geluid, LED, LCD en vibrerend)

 º Zes voorgeprogrammeerde talen

 º Drie exclusieve MILWAUKEE® technologieën - de POWERSTATE™ 
koolborstelloze motor, REDLITHIUM™-ION accu en REDLINK PLUS™ 
intelligentie hardware en software die uitstekende kracht, werkduur en 
duurzaamheid op de werkplaats leveren

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Snellere, productievere koppelrapportage met ONE-KEY™ 15 beschikbare, ingestelde koppelinstellingenEenvoudig te gebruiken met twee handen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 FIR38LRM12 ONEFTR38
M12 FUEL™ 3/8 ˝ VERLENGDE 
RATELSLEUTEL

M12 FUEL™  ONE-KEY™ 3/8 ˝ 
DIGITALE MOMENTSLEUTEL 

 º Milwaukee Tool’s eerste digitale momentsleutel, levert tot 50% snellere 
installatie door het handgereedschap te vervangen

 º Biedt 13,6 - 135,6 Nm koppelbereik en nauwkeurigheid binnen ± voor 
koppelbevestigingsmiddelen

 º Snellere, productievere koppelrapportage met ONE-KEY™ voor 
koppelgegevens en aanpasbare rapporten voor gebruikers

 º Verstelbaar koppel om overkoppel te voorkomen
 º Vier meetmodi (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
 º Duurzaam ontwerp dat bestand is tegen de meest veeleisende 

werkomgevingen
 º Vier meldingsmodi die de tool bereiken bij het bereiken/overschrijden 

van het draaimoment (geluid, LED, LCD en vibrerend)
 º Zes voorgeprogrammeerde talen, waaronder Engels, Spaans en Frans
 º Drie exclusieve MILWAUKEE® technologieën - de POWERSTATE™ 

koolborstelloze motor, REDLITHIUM™-ION accu en REDLINK PLUS™ 
intelligentie hardware en software die uitstekende kracht, werkduur en 
duurzaamheid op de werkplaats leveren

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Met 75 Nm max. koppel en 200 omw/min is dit gereedschap de ideale 
oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers

 º De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt 
mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid 
voor de professionele gebruiker

 º Verlengde halslengte van 82 mm voor de beste toegang in krappe 
ruimtes

 º Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het 
gereedschap

 º Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt 
meer comfort tijdens gebruik

 º Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de 
resterende looptijd weergeeft 

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Geleverd met 1/4˝ adapter
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 FIR14-0 M12 FIR14-201B

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Machine opname ¼˝ vierkant ¼˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 54 54

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 250 0 - 250

Lengte (mm) 266 266

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C 
Lader, Transporttas

Artikelnummer 4933459795 4933459796

EAN-code 4058546029678 4058546029685

M12 FIR38-0 M12 FIR38-201B

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Machine opname ⅜˝ vierkant ⅜˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 75 75

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 200 0 - 200

Lengte (mm) 281 281

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C 
Lader, Transporttas

Artikelnummer 4933459797 4933459798

EAN-code 4058546029692 4058546029708

M12 FIR14LR-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Machine opname ¼˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 54

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 250

Lengte (mm) 348

Gewicht, incl. accu (kg) 1.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933471499

EAN-code 4058546293987

M12 FIR12-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Machine opname ½˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 81

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 175

Lengte (mm) 290

Gewicht, incl. accu (kg) 1.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459800

EAN-code 4058546029722

M12 FIR12M12 FIR14LR
M12 FUEL™ 1/2 ˝ 
SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

M12 FUEL™ 1/4˝ VERLENGDE 
RATELSLEUTEL

 º Met 81 Nm max. koppel en 175 omw/min is dit gereedschap de ideale 
oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers

 º Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
 º De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt 

mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid 
voor de professionele gebruiker

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het 
gereedschap

 º Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt 
meer comfort tijdens gebruik

 º Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de 
resterende looptijd weergeeft

 º Geleverd met 3/8˝ en 1/4˝ adapter
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Met 54 Nm max. koppel en 250 omw/min is dit gereedschap de ideale 
oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers

 º De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt 
mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid 
voor de professionele gebruiker

 º Verlengde halslengte van 82 mm voor de beste toegang in krappe 
ruimtes

 º Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het 
gereedschap

 º Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt 
meer comfort tijdens gebruik

 º Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de 
resterende looptijd weergeeft

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Geleverd met 3/8˝ adapter
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 FIR14M12 FIR38
M12 FUEL™ 3/8 ˝ 
SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

M12 FUEL™ 1/4˝ 
SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

 º Met 75 Nm max. koppel en 200 omw/min is dit gereedschap de ideale 
oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers

 º Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
 º De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt 

mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid 
voor de professionele gebruiker

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het 
gereedschap

 º Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt 
meer comfort tijdens gebruik

 º Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de 
resterende looptijd weergeeft 

 º Geleverd met 1/4˝ adapter
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Met 54 Nm max. koppel en 250 omw/min is dit gereedschap de ideale 
oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers

 º Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
 º De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt 

mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid 
voor de professionele gebruiker

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het 
gereedschap

 º Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt 
meer comfort tijdens gebruik

 º Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de 
resterende looptijd weergeeft

 º Geleverd met 3/8˝ adapter
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 CHZ-0 M12 CHZ-402C M12 CHZ-602X

Spanning (V) 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Onbelast aantal slagen (per min) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Slaglengte (mm) 15.9 15.9 15.9

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.6 1.6

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 6.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933446960 4933446950 4933451511

EAN-code 4002395005727 4002395005710 4002395161591

M12 BI-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Slanglengte (mm) 660

Max. druk 8.27 / 120 

Luchttoevoer 24.9

Arbeidscyclus 50% bij 10 min aan en 10 min uit

Nauwkeurigheid meter (%) ±3%

Gewicht, incl. accu (kg) 1.6

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464124

EAN-code 4058546220693

M12 SI-0 M12 SI-201C

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Verwarmingsvermogen (W) 90 90

Temperatuurbereik (°C) 400 400

Gewicht, incl. accu (kg)  - 0.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C 
Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933459760 4933459761

EAN-code 4058546029326 4058546029333

M12 IR-201B 1/4 M12 IR-201B 3/8

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Machine opname ¼˝ vierkant ⅜˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 40 47

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 250 0 - 250

Lengte (mm) 274 274

Gewicht, incl. accu (kg) 0.9 0.9

Kit inbegrepen
1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C 
Lader, Transporttas

1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C 
Lader, Transporttas

Artikelnummer 4933441725 4933441720

EAN-code 4002395002030 4002395002023

M12 SIM12 IR
M12™ SUBCOMPACTE 
SOLDEERBOUT

M12™ 
SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

 º De beste in zijn klasse qua vermogen en snelheid met 47 Nm koppel en 
onbelast toerental van 250 omw/min

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Robuuste behuizing - voor hoge duurzaamheid, vergelijkbaar met 
luchtsleutels

 º Compact ontwerp - ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
 º Metalen bedieningschakelaar - voor optimale controle bij het indraaien 

van moeren en bouten
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér 

gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Snelle opwarmtijd, het gereedschap is klaar om te gebruiken binnen 20 
tot 30 seconden

 º 3 vergrendelende hoofdposities om in meerdere posities te werken: 0°, 
45°, 90°

 º Verwisselbare soldeerpunten
 º Dubbele kleur LED-lampjes om de gebruiker in te lichten: knipperend 

helder groen als het gereedschap opwarmt, helder groen wanneer het 
gereedschap klaar is voor gebruik en helder rood wanneer het 
gereedschap uitstaat, maar het uiteinde nog warm is

 º Temperatuurbewaking om de warmte te behouden tijdens zware 
toepassingen

 º Helder LED-licht voor meer zichtbaarheid tijdens het solderen
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 BI M12 CHZ
M12™ SUBCOMPACTE POMP M12 FUEL™ COMPACT HACKZALLL™

 º Compact lichtgewicht design voor snel pompen van auto-, 
bestelbusbanden en banden van compacte apparatuur

 º Zeer efficiënte motor en pomp
 º Antitrilstandaard - volledig rubberen voeten voor bewegingsloos 

pompen
 º Automatische uitschakeltechnologie pompt op tot de door de gebruiker 

voorgeselecteerde druk voor zeer nauwkeurig oppompen
 º Verlicht LCD-display met digitale drukmeter
 º Mondstuk- en slangopslag voor het gemakkelijk opslaan van de 66 cm 

slang en accessoires
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur (accu apart verkrijgbaar)

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s
 º Geleverd met een balpompnaald, opblaasbaar mondstuk en Presta 

ventiel

 º Tot 6x langere levensduur van de motor en tot 70% sneller zagen dankzij 
de door MILWAUKEE® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze 
POWERSTATE™ motor

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º Gepatenteerd FIXTEC™-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te 
verwisselen

 º Contragewichtmechanisme voor laag vibratieniveau van 6,5 m/s², 
waardoor u langere tijd achtereen kunt doorwerken zonder 
vermoeidheid

 º Gesloten tandwielhuis ter voorkoming van binnendringend water/vuil
 º LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
 º Compacte lichtgewicht, ideaal voor werken op krappe en andere 

moeilijk toegankelijke plaatsen
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 BST-0 M12 BST-202X

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Soort nieten Type 50 Type 50

Niethouder breedte (mm) 11.4 11.4 

Niethouder lengte (mm) 6 - 14 6 - 14

Magazijncapaciteit 89 89

Cyclus snelheid [min] 140 140

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.6

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459634 4933459635

EAN-code 4058546028060 4058546028077

M12 JS-0 M12 JS-402B

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast aantal slagen (per min) 0 - 2800 0 - 2800

Slaglengte (mm) 19 19

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, Transporttas

Artikelnummer 4933431305 4933441700

EAN-code 4002395242085 4002395001965

C12 HZ-0 C12 HZ-202C

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast aantal slagen (per min) 0 - 3000 0 - 3000

Slaglengte (mm) 13 13

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.2

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933411925 4933441195

EAN-code 4002395236367 4002395001200

M12 CCS44-0 M12 CCS44-402C M12 CCS44-602X

Spanning (V) 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 3600 3600 3600

Max. zaagdiepte bij 90° (mm) 44 44 44

Max. zaagdiepte bij 45° (mm) 33 33 33

Zaagblad Ø (mm) 140 140 140

Asgat Ø (mm) 20 20 20

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.7 2.7

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 6.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933448225 4933448235 4933451512

EAN-code 4002395262809 4002395262816 4002395162208

M12 CCS44C12 HZ
M12 FUEL™ 
COMPACTCIRKELZAAGMACHINE

M12™ SUBCOMPACT HACKZALL™

 º Tot 2x langere levensduur van de motor en tot 2x méér zaagsneden per 
acculading dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde 
koolborstelloze POWERSTATE™ motor

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º Verstekzagen tot 50°
 º Magnesium beschermafdekking aan boven-/onderzijde voor 

onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
 º Magnesium schoen voor geringer gewicht en maximale duurzaamheid
 º Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor perfect zicht op de zaaglijn
 º LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Compactreciprozaagmachine, meet slechts 280 mm in lengte, ideaal 
voor werken op krappe en andere slecht toegankelijke plaatsen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Gepatenteerd Milwaukee FIXTEC™-systeem om zaagbladen snel en 
gemakkelijk te verwisselen

 º Laag trillingsniveau van slechts 10,5 m/s²
 º Individuele celbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér 

gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 BSTM12 JS
M12™ TACKER MET 
KOOLBORSTELS

M12™ 
SUBCOMPACTDECOUPEERZAAGMACHINE

 º Baanbrekende prestatie beperkt vermoeidheid van de gebruiker door de 
herhalende beweging van handgereedschap te elimineren

 º Schietklare technologie voorkomt aanlooptijd tussen ieder afgeschoten 
nietje

 º Snelvuur voor snelheid en opeenvolgend schieten voor snel en 
nauwkeurig schieten

 º 2000 afgeschoten nietjes met een 2,0 Ah accu
 º Schiet standaard T50 nietjes van 6 tot 14 mm
 º De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen 

nietjes meer in het magazijn zitten
 º Compacte lengte, hoogte en breedte voor gemakkelijke toegankelijkheid 

in compacte ruimtes
 º Verstelbare riemclip voor groter gebruiksgemak
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Innovatief en revolutionair palmgreepontwerp - combineert de 
uitstekende eigenschappen van zowel knopgreep- als 
beugelgreepmodellen voor superieure zaagcontrole en perfecte balans

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Variabele snelheid - elektronische regeling van het aantal 
zaagbewegingen voor hogere flexibiliteit en betere controle

 º Uiterst zuivere zaagsneden dankzij laag trillingsniveau tijdens het zagen
 º Exacte, duurzame rollergeleiding voor optimale bedieningscontrole en 

minder slijtage van zaagbladen
 º LED verlichting voor optimale verlichting van de zaaglijn
 º Verstekhoek snel en gemakkelijk instelbaar tot 45˚, zonder 

hulpwerktuigen
 º Snelspansysteem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen, 

zonder hulpwerktuigen
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu 

aan
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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C12 RT-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 5000 - 32,000

Spantang (mm) 3.2

Gewicht, incl. accu (kg) 0.6

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933427183

EAN-code 4002395239030

C12 MT-0 C12 MT-202B C12 MT-402B

Spanning (V) 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Oscillerende hoek links / rechts (°) 1.5 1.5 1.5

Onbelast toerental (omw/min) 5000 - 20,000 5000 - 20,000 5000 - 20,000

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.0 1.2

Kit inbegrepen

Geen accu’s 
bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, Transporttas

2 x 4.0 Ah Battery 
packs, C12 C 
Lader, Transporttas

Artikelnummer 4933427180 4933441710 4933441705

EAN-code 4002395239276 4002395002009 4002395001989

M12 BPRT-0 M12 BPRT-201X

Spanning (V) 12 12

Type accu − Li-ion

Max. trekkracht (N) 9000 9000

Max. aantal nagels met M12 
B2 accu

325 x 4.8 325 x 4.8

Diameterreeks nagels (mm) 2.4 - 4.8 2.4 - 4.8

Slaglengte (mm) 20.32 20.32

Afmetingen (mm) 273 x 66 x 8 x 230 273 x 66 x 8 x 230 

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464404 4933464405

EAN-code 4058546223496 4058546223502

C12 PN-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Max. slagfrequentie (per min) 2700

Max. nagelmaat (mm) 90

Slagenergie (EPTA) (J) 2.9

Gewicht, incl. accu (kg) 1.6

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933427182

EAN-code 4002395239238

C12 PNM12 BPRT
M12™ 
SUBCOMPACTPALMSPIJKERMACHINE

M12™ SUBCOMPACTE 
BLINDKLINKNAGELTANG

 º Met professioneel vermogen worden gemakkelijk 100 mm spijkers in 
minder dan drie seconden geschoten

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Superieure ergonomische palmgreep voor onovertroffen comfort en 
perfecte controle

 º Ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen, waar het gebruik van een 
hamer niet mogelijk is

 º Hogere werkduur - tot 100 x 90 mm spijkers met slechts één acculading
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Tot wel 325 x 4,8 mm roestvrijstalen klinknagels op een enkele 
acculading met een 2.0 Ah accu

 º Geschikt voor aluminum, staal, roestvrij staal en koperen klinknagels tot 
4,8 mm

 º Klinknagels in één slag bevestigen met een slaglengte van 20,32 mm
 º Bevestigingsneusstukken houden klinknagels in iedere richting vast
 º Toegang zonder gereedschap voor gemakkelijk reinigen van de bek. 

Inwendige opslag voor opzetstukken voor verhoogd gebruikersgemak
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - meer gebruikersgemak 

en verlichting op een slecht verlichte werkplek
 º Ergonomisch design met 273 mm h x 66,8 mm b - zonder opvangbakje 

slechts 165 mm in lengte
 º Geïntegreerde ceintuurhaak
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

electronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s 
 º Geleverd met 4 bevestigingsclips

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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C12 RTC12 MT
M12™ SUBCOMPACTMULTITOOL M12™ SUBCOMPACTROTATIETOOL

 º Universele snoerloze oplossing voor allerlei verbouwings- en 
renovatietoepassingen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu zorgen voor onovertroffen duurzaamheid

 º Professionele prestaties in materialen zoals metaal, hout, PVC, gipsplaat 
en kunststof dankzij instelbare toerentalregeling (5000 - 20000 omw/
min) + 1,5º rechts/links oscillerende beweging

 º Geschikt voor toebehoren van andere merken
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s
 º Geleverd met adapter, insteekblad OSC 112, schuurzool, 5 vellen 

schuurpapier

 º Universele snoerloze oplossing voor zaag- en 
verwijderingstoepassingen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Elektronisch regelbaar toerental (5000 - 32000 omw/min)
 º Dankzij 0,8 - 3,2 mm spanhals geschikt voor alle gangbare toebehoren 

op de markt
 º Asvergrendeling voor gemakkelijk verwisselen van toebehoren
 º Superieure ergonomische eigenschappen
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 FDGA-0 M12 FDGA-422B

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Spantang (mm) 6 & 8 6 & 8

Schijf Ø (mm) 50 50

Onbelast toerental (omw/min)
0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 
0 - 20,000/ 0 -  24,500 

0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 
0 - 20,000/ 0 -  24,500 

Gewicht, incl. accu (kg) - 0.8/ 1.0

Kit inbegrepen

Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah 
Battery packs, C12 C 
Lader, Transporttas

Artikelnummer 4933471438 4933471439

EAN-code 4058546290665 4058546290672

M12 FCOT-0 M12 FCOT-422X

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 20,000 20,000

Max. doorslijpdiepte (mm) 16.3 16.3

Schijf Ø (mm) 76 76

Asgat Ø (mm) 10 10

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.1

Kit inbegrepen
Geen accu‘s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464618 4933464619

M12 BS-0 M12 BS-402C

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 85 0 - 85

Max. zaagcapaciteit (mm) 41 x 41 41 x 41

Bladlengte (mm) 687.57 687.57

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.2

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 4.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933431310 4933441805

EAN-code 4002395242092 4002395002344

M12 FDGAM12 BS
M12 FUEL™ HAAKSE STIFTSLIJPERM12™ 

SUBCOMPACTBANDZAAGMACHINE

 º De eerste snoerloze haakse stiftslijper die meer kracht levert dan 
pneumatische modellen

 º De beste in zijn klasse (slechts 119 mm lang) voor gemakkelijk werken in 
krappe ruimtes en eenvoudige toegankelijkheid

 º 4 snelheden met elektronische toerentalregeling voor uitstekende 
controle

 º Te gebruiken met schijven tot Ø50 mm
 º Geleverd met 6 en 8 mm spantangen
 º Drie exclusieve MILWAUKEE® technologieën - de POWERSTATE™ 

koolborstelloze motor, REDLITHIUM™-ION accu en REDLINK PLUS™ 
intelligentie hardware en software voor uitstekende kracht, werkduur en 
duurzaamheid op de werkplaats

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Compact, lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en op 
krappe plaatsen zagen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Uiterst veelzijdig - zaagt staal, roestvrijstaal, koper, kunststof en 
aluminium

 º Koud zagen - vonk- en braamvrij zagen
 º Zuivere zaagsneden - gebalanceerd handgreepontwerp in combinatie 

met 8 ruim bemeten kogellagers voor de hoogst mogelijke zaagkwaliteit
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s
 º Geleverd met een 18 Tpi zaagblad

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 FCOT
M12 FUEL™ SUBCOMPACTE SLIJPMACHINE

 º Snel en nauwkeurig slijpen tot 22.000 toeren per minuut

 º Geoptimaliseerd ergonomisch design voor de beste controle en 
eenhands-gebruik. Slechts 1,1 kg en een lengte van 226 mm.

 º Slijpcapaciteit voor meerdere materialen met talloze bladen (metalen 
slijpschijf, carbide blad en diamant blad)

 º Gereedschap voor het slijpen van staal, roestvrij staal, non-ferro 
materialen, droge wanden, vezelcement, kunststof en keramiek

 º Gemakkelijk verstelbare bescherming en unieke voowaartse/
achterwaartse rotatieselectie van het blad om de gebruiker tegen gruis 
te beschermen in verschillende slijpposities

 º Stofschoen met snelsluiting, diepte-instelling en optionele 
stofafzuigingsaansluiting

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een 
compacter formaat

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
electronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 
duurzaamheid van zowel machine als accu

 º 76 mm blad slijpt tot 16,3 mm

 º Brandstofmeter geeft de resterende acculading weer

 º Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Gemakkelijk verstelbare bescherming en unieke voowaartse/
achterwaartse rotatieselectie van het blad

Geoptimaliseerd voor eenhands-gebruik Stofschoen met snelsluiting, diepte-instelling

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 GG-0 M12 GG-401B

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Werkdruk (bar) 562 562

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.2

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 4.0 Ah Accu-pack, C12 C 
Lader, Transporttas

Artikelnummer 4933440435 4933441675

EAN-code 4002395000951 4002395001903

M12 PCG/310C-0 M12 PCG/310C-201B

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Max. drukkracht (N) 1780 1780

Snelheidsinstellingen 6 6

Standaard toebehoren 310 ml patroonhouder 310 ml patroonhouder

Gewicht, incl. accu (kg)
Geen kitbox of tas meege-
leverd

1.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C 
Lader, Transporttas

Artikelnummer 4933441783 4933441655

EAN-code 4002395002269 4002395001866

M12 BPS-0 M12 BPS-421X

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 2800 0 - 2800

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 8300 0 - 8300

Schijf Ø (mm) 76 76

Asaansluiting M9 x 0.75 M9 x 0.75

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.0

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, HD Box

Artikelnummer 4933447791 4933447799

EAN-code 4002395006557 4002395006564

M12 HV-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Luchtvolume (l/min) 934

Luchtstroomsnelheid (m per u) 56

Max. onderdruk (mbar) 31.1

Capaciteit vaste stoffen (l) 0.6

Slangdiameter Ø 22.5

Gewicht, incl. accu (kg) 1.2

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933448390

EAN-code 4002395262908

M12 HVM12 BPS
M12™ SUBCOMPACT 
STAAFSTOFZUIGER

M12™ SUBCOMPACTPOLIJST-/
SCHUURMACHINE

 º Variabele 2-toerige snelheidsregeling (0-2800 / 0-8300 omw/min) voor 
zowel polijst- als schuurtoepassingen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor 
onovertroffen duurzaamheid

 º Grote capaciteit dankzij 76 mm polijstspons en 50 mm schuurzool voor 
snelle finishingresultaten

 º Lange werkduur per acculading
 º Compact - meet slechts 130 mm in lengte, ideaal voor werken op 

moeilijk toegankelijke plaatsen
 º Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren 

zonder hulpwerktuigen
 º In 2 posities verstelbare zijhandgreep
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s
 º Geleverd met polijstschijf, schuurschijf, polijstspons wit, polijstspons 

geel, lamswol, zijhandgreep

 º Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
 º Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
 º Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu 

gebruik
 º Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine of grote 

oppervlakken
 º Uiterst compact ontwerp voor gemakkelijk reinigen op krappe plaatsen
 º Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 PCG/310M12 GG
M12™ SUBCOMPACTKIT-/
LIJMPISTOOL MET 310 ML 
PATROONHOUDER

M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT

 º Tot 1780 N drukkracht
 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 

accu voor onovertroffen duurzaamheid
 º Optimale prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude 

temperaturen
 º Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
 º Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor 

gecontroleerde kitstroom
 º Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale 

terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Krachtige 12 Volt motor voor een max. werkdruk van 562 bar
 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 

accu voor onovertroffen duurzaamheid
 º Beste werkduur in z’n klasse, tot 7 vetpatronen per acculading
 º Superieure balans en ergonomie - slechts 355 mm en 3,2 kg
 º Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming
 º Geïntegreerd magazijn voor vetslang & schouderriem - extra 

gebruiksgemak en hogere productie door minder werkonderbrekingen 
 º Bulkfliterventiel
 º Laden op drie manieren mogelijk - bulk, cartridge en aanzuiging
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting  
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s
 º Geleverd met 914 mm x 14.4 mm hogedrukslang met veerbescherming 

en vetkoppeling

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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C12 PPC-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Max. zaagcapaciteit (mm) 50

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 500

Gewicht, incl. accu (kg) 1.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933416550

EAN-code 4002395237203

C12 PC-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Koperen buizen (mm) 12, 15, 18, 22, 25, 28

Min. ruimte voor pijpensnijden (mm) 80

Lengte (mm) 360

Gewicht, incl. accu (kg) 1.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933411920

EAN-code 4002395236374

M12 PCG/400A-0 M12 PCG/400A-201B

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Max. drukkracht (N) 1780 1780

Snelheidsinstellingen 6 6

Standaard toebehoren 400 ml patroonhouder 400 ml patroonhouder

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Transporttas

1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C 
Lader, Transporttas

Artikelnummer 4933441780 4933441665

EAN-code 4002395002276 4002395001880

M12 PCG/600A-0 M12 PCG/600A-201B

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Max. drukkracht (N) 1780 1780

Snelheidsinstellingen 6 6

Standaard toebehoren 600 ml patroonhouder 600 ml patroonhouder

Gewicht, incl. accu (kg)  - 1.9

Kit inbegrepen

Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

1 x 2.0 Ah Accu-pack, 
C12 C Lader, Transporttas

Artikelnummer 4933441786 4933441670

EAN-code 4002395002283 4002395001897

M12 PCG/400 M12 PCG/600
M12™ SUBCOMPACTKIT-/
LIJMPISTOOL MET 400 ML 
PATROONHOUDER

M12™ SUBCOMPACTKIT-/
LIJMPISTOOL MET 600 ML 
PATROONHOUDER

 º Tot 1780 N drukkracht
 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 

accu voor onovertroffen duurzaamheid
 º Optimale prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude 

temperaturen
 º Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
 º Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor 

gecontroleerde kitstroom
 º Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale 

terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Tot 1780 N drukkracht
 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 

accu voor onovertroffen duurzaamheid
 º Optimale prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude 

temperaturen
 º Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
 º Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor 

gecontroleerde kitstroom
 º Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale 

terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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C12 PC C12 PPC
M12™ 
SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER 
VOOR KOPER

M12™ 
SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER 
VOOR PEX

 º Krachtige motor snijdt met 500 omw/min 12 mm koperen pijpen in 
minder dan 3 seconden door

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine en 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Automatisch vergrendelmechanisme snijdt geïnstalleerde koperen 
pijpen met een speling van slechts 37 mm

 º Klauwen passen zich automatisch aan de maat van de pijp aan
 º Roest- en corrosiebestendige snijkop
 º Slimline softgrip handgreep
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting  - voor méér 

gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Enorme snijdruk van 175 kg/cm²
 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 

accu voor onovertroffen duurzaamheid
 º Krachtige motor voor snijden van PEX pijpen tot 50 mm in slechts 

3 seconden
 º Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure 

duurzaamheid en maximum koppel
 º Variabele regeling van toerental voor optimale snijcontrole
 º Superscherp snijblad voor braamvrije resultaten
 º Hoog efficiënt mechanisme voor ruim 200 gesneden pijpen per 

acculading
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting  - voor méér 

gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12-18 JSSP-0

Spanning (V) 12, 18

Type accu Li-ion

Afmetingen (mm) 360 x 165 x 165

Afgegeven vermogen speaker (W) 40

Gewicht, incl. accu (kg) 2.3

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459275

EAN-code 4058546002411

M12 JSSP-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Afmetingen (mm) 105.5 x 153

Afgegeven vermogen speaker (W) 5

Gewicht (kg) 0.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933448380

EAN-code 4002395262892

C12 JSR-0

Spanning DC (V) 12

Spanning (AC) (V) 220-240

Type accu Li-ion

Afmetingen (mm) 267 x 102 x 178

Gewicht (kg) 1.8

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933416365

EAN-code 4002395237098

M12 CC-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Frees Ø (mm) 32

Snijkracht (kN) 32

Snelheidsinstellingen 2

Gewicht, incl. accu (kg) 3.0

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933431600

EAN-code 4002395242832

C12 JSRM12 CC
M12™ SUBCOMPACTRADIO MET 
MP3 AANSLUITING

M12™ 
SUBCOMPACTKABELKNIPTANG

 º Geavanceerde tunertechnologie voor optimale ontvangst en helderheid
 º Werkt zowel op netvoeding als met een M12 accu
 º Minimaal 8 uur speelduur per acculading met een M12™ 

MILWAUKEE®accu
 º Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 spelers en 

andere audioapparatuur
 º Digitale displaytuner voor nauwkeurige signaalselectie
 º Muteknop voor direct uitschakelen van het volume
 º 220 - 240 V adapter, 3,5 mm kabelplug voor aansluiting van o.a. iPods
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Professionele capaciteit Ø 32 mm - krachtige klauwen voor 
probleemloos doorknippen van dikke kabels

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Verlengde werkduur - tot 60 snedes van 4 x 35 mm² in koper per 
acculading

 º Compacte kop - gaat recht naar de kabel in panelen of 
elektriciteitskasten zonder lange greepogen of ratelen 

 º Superieure knipkwaliteit - Milwaukee knipbladgeometrie voor plat, rond 
en installatiewaardig knipresultaat

 º Automatische loskoppelhendel voor snel knippen, herladen en herhalen
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting  - voor méér 

gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
 º REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12-18 JSSPM12 JSSP
M12™ - M18™ BLUETOOTH® 
SPEAKER

M12™ JOBSITE BLUETOOTH® 
SPEAKER

 º Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
 º Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ & M18™ accu’s
 º IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
 º Luid, helder geluid op alle volumes
 º 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en mediaspelers
 º Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort

 º Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
 º Voor draadloze aansluiting van mobiele elektronische apparaten tot 10 

m afstand
 º Vol, zuiver geluid bij alle volumes
 º Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort
 º Druppel-, water- en vuilbestendig en derhalve geschikt voor zwaarste 

werkomstandigheden
 º Robuuste metalen speakerbehuizing
 º 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en media spelers
 º Tot 25 uur werkduur per acculading met M12™ 4,0 Ah accu
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 FPP2AQ-402X M12 FPP2AQ-602X

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C 
Lader, HD Box

2 x 6.0 Ah Battery packs, C12 C 
Lader, HD Box

Artikelnummer 4933464975 4933464976

EAN-code 4058546229207 4058546229214

M12 BPP4A-202B

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, 
Transporttas

Artikelnummer 4933441240

EAN-code 4002395001293

M12 BPP3A-202B

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 2.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, 
Transporttas

Artikelnummer 4933441225

EAN-code 4002395001262

M12 BPP2C-402B

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, 
Transporttas

Artikelnummer 4933441230

EAN-code 4002395001279

M12 BPP2D-402B

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Lader, 
Transporttas

Artikelnummer 4933441250

EAN-code 4002395001316

M12 BPP2B-421C

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C 
Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933443497

EAN-code 4002395004614

M12 FPP2B-402X M12 FPP2B-602X

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 4.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, HD Box

2 x 6.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459812 4933459813

EAN-code 4058546029845 4058546029852

M12 FPP2A-402X M12 FPP2A-602X

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 4.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, HD Box

2 x 6.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, HD Box

Artikelnummer 4933459808 4933459810

EAN-code 4058546029807 4058546029821

M12 FPP2A M12 FPP2B
M12 FUEL™ POWERPACK M12 FUEL™ POWERPACK

 º M12 FPD - M12 FUEL™ subcompacte 
slagboormachine

 º M12 CH - M12 FUEL™ subcompacte 
SDS-Plus boorhamer

 º M12 FPD - M12 FUEL™ subcompacte 
slagboormachine

 º M12 FID - M12 FUEL™ subcompacte 
1/4˝ Hex slagschroevendraaier

M12 BPP2BM12 FPP2AQ
M12 FUEL™ POWERPACK M12™ POWERPACK

 º M12 FPD - M12 FUEL™ subcompacte 
slagboormachine

 º M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ 
Hex hydraulische 
slagschroevendraaier

 º M12 BPD - M12™ 
subcompactslagboormachine

 º M12 BID - M12™ 
subcompactslagschroevendraaier

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 BPP2C M12 BPP2D
M12™ POWERPACKM12™ POWERPACK

 º M12 BPD - M12™ 
subcompactslagboormachine

 º C12 MT - M12™ subcompactmultitool 

 º M12 BDD - M12™ 
subcompactboorschroefmachine

 º C12 HZ - M12™ subcompact 
HACKZALL™

M12 BPP3A M12 BPP4A
M12™ POWERPACK M12™ POWERPACK

 º M12 BDD - M12™ 
subcompactboorschroefmachine

 º M12 BID - M12™ 
subcompactslagschroevendraaier

 º C12 T - M12™ lamp

 º M12 BDD - M12™ 
subcompactboorschroefmachine

 º M12 BID - M12™ 
subcompactslagschroevendraaier

 º C12 HZ - M12™ subcompact 
HACKZALL™

 º C12 T - M12™ lamp

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 IC-0 (S) M12 IC-201C (S)

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Maat display (mm) 68 68

Resolutie display (pixels) 320 x 240 320 x 240

Diameter camerakop Ø (mm) 9 9

Lengte camerasnoer (mm) 914 914

Gewicht, incl. accu (kg)  - 0.6

Kit inbegrepen
Geen accu‘s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 2.0 Ah Accu-pack, C12 C 
Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933431615 4933441680

EAN-code 4002395241774 4002395001910

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M12 IC
M12™ M-SPECTOR™ SUBCOMPACTINSPECTIECAMERA

 º Roterend scherm - scherm roteert 270 graden en biedt de gebruiker 
derhalve een totaaloverzicht

 º Geoptimaliseerde 68,6 mm / 2,7” LCD kleurendisplay voor een scherp 
en helder beeld

 º Superieure beeldkwaliteit dankzij 9 mm digitale sensor en 640 x 480 
digitale pixeldichtheid

 º 4 LED-lampjes: voor superieure helderheid zonder schaduw of 
verblinding

 º Verbeterde kabel: aluminium kop en hogere flexibiliteit bieden een 
onovertroffen duurzaamheid en optimale manoeuvreerbaarheid

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º Toebehoren: haak, magneet en spiegelbenodigdheden voor inspectie- 
en probleemoplossingsdoeleinden

4 LED-lampjesRoterend scherm Verbeterde kabel: aluminium kop en hogere flexibiliteit

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

TESTEN EN METEN
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INCLUDED

2
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2
AAA
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2
AA

INCLUDED

2

2212-20

Spanning AC/DC (V) 600

Temperatuurbereik (°C) 0 - 50

Veiligheidskwalificatie CAT IV 600 V

Continuïteit Ja

Gewicht, incl. accu (kg) 0.3

Kit inbegrepen
2 x AAA Accu’s, Geen kitbox of tas meege-
leverd

Artikelnummer 4933447776

EAN-code 4002395006526

2216-40

Stroom AC / DC (A) 10

Spanning (AC) (V) 6.00 mV - 600

Spanning DC (V) 600

Lo-Z meting Nee

Weerstand (kΩ) 40,000

Continuïteit Ja

Frequentie (Hz) 10 kHz - 50 kHz

Gewicht, incl. accu (kg) 0.4

Kit inbegrepen 2 x AA Accu’s, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933427309

EAN-code 4002395240128

2309-60

Spanning (V) 9

Maat display (mm) 65.8

Resolutie display (pixels) 320 x 240

Diameter camerakop Ø (mm) 9

Kabellengte (m) 0.914

Gewicht, incl. accu (kg) 0.5

Kit inbegrepen 2 x AA Accu’s, Transportkoffer

Artikelnummer 4933451526

EAN-code 4002395143535

2205-40

Vorkopening (mm) 16

Stroom AC (Ah) 200

Spanning AC/DC (V) 1000

Lo-Z meting Ja

Weerstand (kΩ) 40

Continuïteit Ja

Gewicht, incl. accu (kg) 0.3

Kit inbegrepen 2 x AA Accu’s, Transporttas

Artikelnummer 4933416972

EAN-code 4002395238026

2205-402309-60
VORKMETER VOOR ELEKTRICIENSALKALINE INSPECTIECAMERA

 º Geoptimaliseerd 65,8 mm LCD scherm, digitaal beeld en groot scherm 
voor een scherp en helder beeld

 º 9 mm 320 x 240 digitale sensor, superieure beeldkwaliteit in nagenoeg 
de helft van de grootte

 º Lichtgewicht ontwerp van 0,5 kg
 º Anti-schitteringsfunctie voor een betere afleesbaarbaarheid van het 

scherm
 º Geleverd met 9 V alkaline batterijen voor ruim één uur aaneengesloten 

werkduur

 º TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
 º Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
 º Ingebouwde contactloze voltagedetector
 º CAT III 1000 V/CAT IV 600 V voor verhoogde veiligheid
 º Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
 º Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
 º Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
 º Vereenvoudigde gebruikersinterface en functieset, specifiek afgestemd 

op de elektricien
 º Incl. meetkabelset en 2 AA batterijen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

2216-402212-20
DIGITALE MULTIMETERAUTO SPANNINGSMETER

 º Levert metingen in decimalen en toont deze op een gemakkelijk 
afleesbare LCD met achtergrondverlichting

 º Voor automatisch definiëren van de vraag naar spannings- en 
continuïteitstesten en tonen van alle metingen met de juiste resolutie

 º Compatibel met accessoires voor laden of monteren
 º LED werklamp voor perfecte verlichting van de werkplek
 º Dubbele LED indicatie en geluidssignaal
 º Vervangbare meetsnoeren voor grotere flexibiliteit
 º Robuuste rubberen bekleding voor optimale bescherming in iedere 

werksituatie

 º TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
 º CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
 º Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
 º Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
 º Geschikt voor meten van stroomsterkte, spanning en weerstand
 º Automatisch bereik tot mV
 º Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaanstekker) en 2 AA 

batterijen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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2200-40

Spanning (AC) (V) 50 - 1000

Veiligheidskwalificatie CAT IV 1000 V

Gewicht, incl. accu (kg) 0.4

Kit inbegrepen
2 x AAA Accu’s, Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4932352561

EAN-code 4002395372195

2267-40

Temperatuurbereik (°C) -30° to 400°

Basisnauwkeurigheid (%) ±2

Herhalingsnauwkeurigheid (%) ±0.08

Stralingsvermogen 0.95

Gewicht, incl. accu (kg) 0.3

Kit inbegrepen 2 x AA Accu’s, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933451906

EAN-code 4002395282159

2235-40

Klauwcapaciteit buis (mm) 25

Stroom AC (A) 400

Spanning AC/DC (V) 600

Lo-Z meting Nee

Weerstand (kΩ) 0.4

Continuïteit Ja

Gewicht, incl. accu (kg) 0.3

Kit inbegrepen 2 x AA Accu’s, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933427315

EAN-code 4002395240135

2217-40

Stroom AC / DC (A) 10

Spanning AC/DC (V) 600

Lo-Z meting Ja

Weerstand (kΩ) 40,000

Continuïteit Ja

Capaciteit  (μF) 1000

Contacttemperatuur (°C) -40 - +538

Frequentie (Hz) 2.00 Hz - 50.00 kHz

Gewicht, incl. accu (kg) 0.4

Kit inbegrepen 2 x AA Accu’s, Transporttas

Artikelnummer 4933416976

EAN-code 4002395238064

2235-402217-40
STROOMTANGDIGITALE MULTIMETER

 º TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
 º Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
 º CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
 º Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
 º Specifiek afgestemd op de elektricien – voor intuïtief gebruik
 º Lo-Z. - altijd gegarandeerde nauwkeurige metingen
 º Veelzijdige contacttemperatuurmeting
 º Zijrail voor montage van toebehoren
 º Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaanstekker) en 2 AA 

batterijen

 º TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
 º CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
 º Robuust, geruwd oppervlak voor verhoogde duurzaamheid en betere 

grip
 º Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
 º Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
 º Smalle bekopening voor gemakkelijk meten van draadbundels in o.a. 

panelen
 º Incl. elektrische testset en 2 AA batterijen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

2200-402267-40
VOLTAGEDETECTOR10:1 INFRAROOD 

TEMPERATUURPISTOOL

 º Breed spanningsbereik van 50 - 1000 Volt 
 º CAT IV 1000 V voor de hoogste veiligheidskwalificering
 º Tip voor checken van uitgangen
 º Groen licht - geeft aan dat de machine aan staat
 º Luid piepgeluid - geeft aan dat er spanning op staat
 º Knipperend rood lampje laat zien dat er spanning op staat
 º Aan/uit knop
 º Riemclip voor gemakkelijke opslag

 º 10:1 afstand-tot-plaatsverhouding, meet een punt van 1 m op 10 m 
afstand

 º Groot temperatuurbereik van -30°C tot 400°C
 º Gemakkelijk af te lezen LCD scherm
 º Vereenvoudigde knoppen en instellingen voor sneller scannen
 º Rubberen hoes ter bescherming van lens en scherm tegen stoten en 

schokken

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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2
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LDM 50

Max. meetbereik (m) 50

Nauwkeurigheid ± 1.5

Display LCD

Maat display (mm) 26 x 37 

Laserclassificatie Klasse 2

Afmetingen (mm) 119 x 40 x 32

Meetbereik (m) 0.05 - 50

Gewicht, incl. accu (kg) 0.1

Pythagoras functie 2-punts, 3-punts, gedeeltelijke hoogtefunctie
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetin-
gen

nee

Hoogtemetingen nee

Kit inbegrepen
2 x AAA Accu's, Geen kitbox of tas meege-
leverd

Artikelnummer 4933447700

EAN-code 4002395006540

LDM 100

Max. meetbereik (m) 100

Nauwkeurigheid ± 1,5

Display LCD

Maat display (mm) 31.5 x 40

Laserclassificatie Klasse 2

Afmetingen (mm) 113 x 48 x 31

Meetbereik (m) 0.15 - 100

Gewicht, incl. accu (kg) 0.14

Automatische niveaumetingen Ja

Pythagoras functie Ja
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetin-
gen

ja

Hoogtemetingen ja

Kit inbegrepen
2 x AAA Accu's, Geen kitbox of tas meege-
leverd

Artikelnummer 4933459278

EAN-code 4058546002442

LDM 30

Max. meetbereik (m) 30

Nauwkeurigheid ± 2

Display LCD

Maat display (mm) 25 x 25

Laserclassificatie Klasse 2

Afmetingen (mm) 101 x 38 x 28

Meetbereik (m) 0.15 - 30

Gewicht, incl. accu (kg) 0.1

Automatische niveaumetingen Nee

Pythagoras functie Nee
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetin-
gen

nee

Hoogtemetingen nee

Kit inbegrepen 2 x AAA Accu's, Blister

Artikelnummer 4933459276

EAN-code 4058546002428

LDM 45

Max. meetbereik (m) 45

Nauwkeurigheid ± 1,5

Display LCD

Maat display (mm) 31.5 x 40

Laserclassificatie Klasse 2

Afmetingen (mm) 105 x 48 x 24

Meetbereik (m) 0.15 - 45

Gewicht, incl. accu (kg) 0.11

Automatische niveaumetingen Nee

Pythagoras functie Nee
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetin-
gen

nee

Hoogtemetingen nee

Kit inbegrepen
2 x AAA Accu's, Geen kitbox of tas meege-
leverd

Artikelnummer 4933459277

EAN-code 4058546002435

LDM 45LDM 30
LASERAFSTANDSMETER45MLASERAFSTANDSMETER30M

 º Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele 
druk op de knop

 º IP54 water- en stofbestendig
 º Metrische & imperiale meeteenheden
 º Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de 

behuizing
 º Gebruiker kan afzonderlijke metingen & continue tracking uitvoeren 
 º Biedt verschillende meetfuncties waarmee gebruikers waarden kunnen 

optellen en aftrekken, lineaire afstand, werkoppervlakte, totale 
oppervlakte en volume kunnen berekenen 

 º Groot 3-lijnig 50 mm diameter veelkleurig LCD grafische display voor 
optimale zichtbaarheid

 º Display toont laatste drie metingen en geschiedenismenu toont de 
laatste 30 berekeningen 

 º Uitklapbare pin voor het gemakkelijk meten vanuit hoeken
 º Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage accucapaciteit
 º Slanke behuizing voor eenvoudige bediening en nylon hoesje voor veilig 

transport

 º Gemakkelijk te gebruiken - één persoon meet met slechts een simpele 
druk op de knop

 º IP54 water- en stofbestendig
 º Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
 º Metrische & imperiale meeteenheden
 º Zeer slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
 º Twee eenvoudig te gebruiken meetknoppen op de voor- en zijkant van 

de behuizing
 º De gebruiker kan afzonderlijke metingen & continu tracking uitvoeren
 º Grote, in 3 regels leesbare LCD grafische display met witte 

achtergrondverlichting
 º Display toont de laatste 3 metingen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

LDM 100LDM 50
LASERAFSTANDSMETER50M LASERAFSTANDSMETER100M

 º Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele 
druk op de knop

 º Uiterst slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
 º Meten van oppervlakken / volumes / indirecte hoogtes & breedtes
 º Min. / Max. afstands- & duurmetingen (tracking)
 º Afstand optellen & aftrekken
 º Indirecte hoogtemetingen (Pythagoras 2-punts, 3-punts)
 º Grote in 3 regels leesbare LCD grafische display met witte 

achtergrondverlichting
 º Uitklapbaar eindstuk voor het meten vanuit hoeken
 º Geheugenfunctie voor de laatste 20 metingen
 º IP54 water- en stofbestendig
 º Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
 º Metrische units voor 'alleen meten'

 º Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele 
druk op de knop

 º IP54 water- en stofbestendig
 º Metrische & imperiale meeteenheden
 º Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de 

behuizing voor het uitvoeren van enkele metingen & continue tracking 
 º Biedt verschillende meetfuncties waarmee gebruikers waarden kunnen 

optellen en aftrekken, lineaire afstand, werkoppervlakte, totale 
oppervlakte en volume kunnen berekenen

 º Digitale auto-levelfunctie maakt automatische metingen mogelijk 
wanneer de meter een positie (0°) heeft bereikt, toenemende 
nauwkeurigheid bij het meten van lange afstanden

 º Eenvoudig indirecte hoogte en lengtemeting met behulp van auto-
levelfunctie om gebruiksgemak in moeilijke meetsituaties te verbeteren

 º Groot 3-lijnig 50 mm diameter veelkleurig LCD grafische display voor 
optimale zichtbaarheid

 º Display toont laatste 3 metingen en geschiedenismenu toont de laatste 
30 berekeningen

 º Uitklapbare pin voor gemakkelijk meten vanuit hoeken/randen
 º Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 HJP LADIES-0 (S) M12 HJP LADIES-0 (M) M12 HJP LADIES-0 (L) M12 HJP LADIES-0 (XL) M12 HJP LADIES-0 (2XL)

Spanning (V) 12 12 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion −

Maat S M L XL XXL

Gewicht, incl. accu (kg) 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464340 4933464341 4933464342 4933464343 4933464344

EAN-code 4058546222857 4058546222864 4058546222871 4058546222888 4058546222895

M12 HJP-0 (S) M12 HJP-0 (M) M12 HJP-0 (L) M12 HJP-0 (XL) M12 HJP-0 (2XL)

Spanning (V) 12 12 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Maat S M L XL XXL

Gewicht, incl. accu (kg) 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464364 4933464365 4933464366 4933464367 4933464368

EAN-code 4058546223090 4058546223106 4058546223113 4058546223120 4058546223137

M12 HJP
M12™ HEATED PUFFER JACKET

 º Aangedreven door  M12™ REDLITHIUM™-ION accutechnologie, zijn 
MILWAUKEE® puffer jackets voorzien van in koolstof genaaide 
verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en 
schouders

 º Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden 
selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving

 º Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading 
met een M12™  2,0 Ah accu

 º De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden 
gedragen als midden- of buitenlaag

 º Waterbestendig en winddicht  - voor optimaal comfort in barre 
weersomstandigheden

 º Geschikt voor wasmachine en droger
 º Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en 

scheuren
 º M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale 

gebruikersinterferentie

M12 HJP LADIES
M12™ HEATED LADIES PUFFER 
JACKET

 º Aangedreven door  M12™ REDLITHIUM™-ION accutechnologie, zijn 
MILWAUKEE® puffer ladies jackets voorzien van in koolstof genaaide 
verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en 
schouders

 º Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden 
selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving

 º Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading 
met een M12™ 2,0 Ah accu

 º De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden 
gedragen als midden- of buitenlaag

 º Waterbestendig en winddicht  - voor optimaal comfort in barre 
weersomstandigheden

 º Geschikt voor wasmachine en droger
 º Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en 

scheuren
 º M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale 

gebruikersinterferentie

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU
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M12 HJ GREY4-0 (S) M12 HJ GREY4-0 (M) M12 HJ GREY4-0 (L) M12 HJ GREY4-0 (XL) M12 HJ GREY4-0 (2XL)

Spanning (V) 12 12 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Maat S M L XL XXL

Gewicht, incl. accu (kg) 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464328 4933464329 4933464330 4933464331 4933464332

EAN-code 4058546222734 4058546222741 4058546222758 4058546222765 4058546222772

M12 HJ CAMO5-0 (S) M12 HJ CAMO5-0 (M) M12 HJ CAMO5-0 (L) M12 HJ CAMO5-0 (XL) M12 HJ CAMO5-0 (2XL)

Spanning (V) 12 12 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Maat S M L XL XXL

Gewicht, incl. accu (kg) 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464334 4933464335 4933464336 4933464337 4933464338

EAN-code 4058546222796 4058546222802 4058546222819 4058546222826 4058546222833

M12 HBWP LADIES-0 (S) M12 HBWP LADIES-0 (M) M12 HBWP LADIES-0 (L) M12 HBWP LADIES-0 (XL)

Spanning (V) 12 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Maat S M L XL

Gewicht, incl. accu (kg) 0.6 0.6 0.7 0.7

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933464803 4933464804 4933464805 4933464806

EAN-code 4058546227487 4058546227494 4058546227500 4058546227517

M12 HBWP-0 (S) M12 HBWP-0 (M) M12 HBWP-0 (L) M12 HBWP-0 (XL) M12 HBWP-0 (2XL)

Spanning (V) 12 12 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Maat S M L XL XXL

Gewicht, incl. accu (kg) 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464370 4933464371 4933464372 4933464373 4933464374

EAN-code 4058546223151 4058546223168 4058546223175 4058546223182 4058546223199

M12 HBWP
M12™ HEATED HYBRID PUFFER 
VEST

 º Aangedreven door  M12™ REDLITHIUM™-ION accutechnologie, zijn de 
puffer bodywarmers voorzien van in koolstof genaaide 
verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst en rug

 º Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden 
selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving

 º Superieure werkduur - tot 6 uur aaneengesloten warmte met een M12™ 
2,0 Ah accu

 º De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden 
gedragen als midden- of buitenlaag

 º Waterbestendig en winddicht  - voor optimaal comfort in barre 
weersomstandigheden

 º Geschikt voor wasmachine en droger
 º Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en 

scheuren
 º M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale 

gebruikersinterferentie
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

M12 HBWP LADIES
M12™ HEATED LADIES PUFFER 
VEST

 º Aangedreven door  M12™ 12v REDLITHIUM-ION™ accutechnologie, zijn 
Milwaukee®´s puffer ladies vests voorzien van in koolstof genaaide 
verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst en rug

 º Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden 
selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving

 º Superieure werkduur - tot 6 uur aaneengesloten warmte met een M12™ 
REDLITHIUM-ION™  2,0 Ah accu

 º De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden 
gedragen als midden- of buitenlaag

 º Waterbestendig en winddicht  - voor optimaal comfort in barre 
weersomstandigheden

 º Geschikt voor wasmachine en droger
 º Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en 

scheuren
 º M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale 

gebruikersinterferentie
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M12 HJ CAMO5
M12™ PREMIUM HEATED 
CAMOUFLAGE JACKET

 º Realtree Xtra® camouflagepatroon voor perfect gebruik gedurende het 
hele jaar

 º QuietShell stretch polyester voor opvallend laag bewegingsgeluid
 º Vijf in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte 

naar borst, rug en voorzakken
 º Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading 

met een M12™ REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu
 º Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
 º FREE FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het 

bewegingsbereik
 º Waterbestendig en winddicht  - voor optimaal comfort in barre 

weersomstandigheden
 º Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud 

aan warmte
 º M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische 

apparaten in glad afgewerkt zakje
 º Geschikt voor wasmachine en droger

M12 HJ GREY4
M12™ PREMIUM HEATED JACKET

 º Vijf in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte 
naar borst, rug en voorzakken

 º Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading 
met een M12™ REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu

 º Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
 º TOUGHSHELL™ stretch polyester is bestand tegen barre 

werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
 º Free Flex™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het 

bewegingsbereik
 º Waterbestendig en winddicht  - voor optimaal comfort in barre 

weersomstandigheden
 º Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud 

aan warmte
 º M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische 

apparaten in glad afgewerkt zakje
 º Geschikt voor wasmachine en droger

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 HH BL3-0 (S) M12 HH BL3-0 (M) M12 HH BL3-0 (L) M12 HH BL3-0 (XL) M12 HH BL3-0 (2XL)

Spanning (V) 12 12 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Maat S M L XL XXL

Gewicht, incl. accu (kg) 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464346 4933464347 4933464348 4933464349 4933464350

EAN-code 4058546222918 4058546222925 4058546222932 4058546222949 4058546222956

M12 HH GREY3-0 (S) M12 HH GREY3-0 (M) M12 HH GREY3-0 (L) M12 HH GREY3-0 (XL) M12 HH GREY3-0 (2XL)

Spanning (V) 12 12 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Maat S M L XL XXL

Gewicht, incl. accu (kg) 1.1 1.1 1.3 1.4 1.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464352 4933464353 4933464354 4933464355 4933464356

EAN-code 4058546222970 4058546222987 4058546222994 4058546223007 4058546223014

M12 HJ LADIES2-0 (S) M12 HJ LADIES2-0 (M) M12 HJ LADIES2-0 (L) M12 HJ LADIES2-0 (XL) M12 HJ LADIES2-0 (2XL)

Spanning (V) 12 12 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Maat S M L XL XXL

Gewicht, incl. accu (kg) 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464839 4933464840 4933464841 4933464842 4933464843

EAN-code 4058546227845 4058546227852 4058546227869 4058546227876 4058546227883

M12 HJ BL4-0 (S) M12 HJ BL4-0 (M) M12 HJ BL4-0 (L) M12 HJ BL4-0 (XL) M12 HJ BL4-0 (2XL)

Spanning (V) 12 12 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Maat S M L XL XXL

Gewicht, incl. accu (kg) 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464322 4933464323 4933464324 4933464325 4933464326

EAN-code 4058546222673 4058546222680 4058546222697 4058546222703 4058546222710

M12 HJ BL4
M12™ PREMIUM HEATED JACKET

 º Vijf in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte 
naar borst, rug en voorzakken

 º Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading 
met een M12™ REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu

 º Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
 º TOUGHSHELL™ stretch polyester is bestand tegen barre 

werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
 º FREE FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het 

bewegingsbereik
 º Waterbestendig en winddicht  - voor optimaal comfort in barre 

weersomstandigheden
 º Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud 

aan warmte
 º M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische 

apparaten in glad afgewerkt zakje
 º Geschikt voor wasmachine en droger

M12 HJ LADIES2
M12™ LADIES HEATED JACKET

 º Vier in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van 
warmte naar vitale lichaamsdelen, de kraag en de voorzakken

 º Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading 
met een M12™ REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu

 º Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
 º Winddicht en waterbestendige jas met thermische fleece binnenvoering 

om warmte dichtbij het lichaam te behouden
 º Vrouwenmodel, getailleerd voor een minder wijde pasvorm om het 

behoud aan warmte te maximaliseren
 º M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische 

apparaten in glad afgewerkt zakje
 º Geschikt voor wasmachine en droger
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M12 HH GREY3
M12™ GRIJZE HEATED HOODIE

 º Robuuste hoodie - gemaakt van duurzaam katoen met verstevigde 
zijzakken en wafel-geweven polyester dat bestand is tegen barre 
weersomstandigheden

 º Gedurende de herfst en lente kan de hoodie gedragen worden als 
robuuste buitenlaag. In de winter kan de hoodie het beste worden 
gedragen als basislaag om warmte te genereren en te behouden

 º Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading 
met een M12™  REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu

 º Meerdere verwarmingszones - 3 in koolstof genaaide verwarmingszones 
voor stralingswarmte op borst en rug

 º Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
 º M12™ accuhouder - glad afgewerkt zakje voor minimale 

gebruikersoverlast
 º Capuchon past gemakkelijk onder werkhelm
 º Handig zakje voor mobiele telefoon
 º Geschikt voor wasmachine en droger
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

M12 HH BL3
M12™ ZWARTE HEATED HOODIE

 º Robuuste hoodie - gemaakt van duurzaam katoen met verstevigde 
zijzakken en wafel-geweven polyester dat bestand is tegen barre 
weersomstandigheden

 º Gedurende de herfst en lente kan de hoodie gedragen worden als 
robuuste buitenlaag. In de winter kan de hoodie het beste worden 
gedragen als basislaag om warmte te genereren en te behouden

 º Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading 
met een M12™ REDLITHIUM™-ION 2,0 Ah accu

 º Meerdere verwarmingszones - 3 in koolstof genaaide verwarmingszones 
voor stralingswarmte op borst en rug

 º Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
 º M12™ accuhouder - glad afgewerkt zakje voor minimale 

gebruikersoverlast
 º Capuchon past gemakkelijk onder werkhelm
 º Handig zakje voor mobiele telefoon
 º Geschikt voor wasmachine en droger
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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Omschrijving Kleur Maat Aantal Artikelnummer EAN-code

Snijklasse 1gedimde 
handschoenen.

Wit

M
1 4932471416 4058546290443

12 4932471614 4058546295134

L
1 4932471417 4058546290450

12 4932471615 4058546295141

XL
1 4932471418 4058546290467

12 4932471616 4058546295158

XXL
1 4932471419 4058546290474

12 4932471617 4058546295165

snijklasse 3 gedimde 
handschoenen.

Zwart

M
1 4932471420 4058546290481

12 4932471618 4058546295172

L
1 4932471421 4058546290498

12 4932471619 4058546295189

XL
1 4932471422 4058546290504

12 4932471620 4058546295196

XXL
1 4932471423 4058546290511

12 4932471621 4058546295202

Snijbestendige hand-
schoenen klasse 5

Rood

M
1 4932471424 4058546290528

12 4932471622 4058546295219

L
1 4932471425 4058546290535

12 4932471623 4058546295226

XL
1 4932471426 4058546290542

12 4932471624 4058546295233

XXL
1 4932471427 4058546290559

12 4932471625 4058546295240

Winter snijklasse 1 
gedimde werkhand-

schoenen 
Wit

M
1 4932471343 4058546289713

12 4932471606 4058546295059

L
1 4932471344 4058546289720

12 4932471607 4058546295066

XL
1 4932471345 4058546289737

12 4932471608 4058546295073

XXL
1 4932471346 4058546289744

12 4932471609 4058546295080

Winter snijklasse 3  
gedimde werkhand-

schoenen 
Zwart

M
1 4932471347 4058546289751

12 4932471610 4058546295097

L
1 4932471348 4058546289768

12 4932471611 4058546295103

XL
1 4932471349 4058546289775

12 4932471612 4058546295110

XXL
1 4932471350 4058546289782

12 4932471613 4058546295127

Maat Artikelnummer EAN-code

Vingerloze handschoe-
nen

M 48229741 045242508730

L 48229742 045242508747

XL 48229743 045242508754

XXL 48229744 045242508761

FREE-FLEX werkhand-
schoenen

M 48229711 045242508693

L 48229712 045242508709

XL 48229713 045242508716

XXL 48229714 045242508723

Werkhandschoenen

M 48229731 045242479436

L 48229732 045242479443

XL 48229733 045242479450

XXL 48229734 045242479467

WGT-RS WGT-RM WGT-RL WGT-RXL WGT-R2XL

Maat S M L XL XXL

Gewicht (kg) 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd Geen kitbox of tas meegeleverd Geen kitbox of tas meegeleverd Geen kitbox of tas meegeleverd Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464386 4933464387 4933464388 4933464389 4933464390

EAN-code 4058546223311 4058546223328 4058546223335 4058546223342 4058546223359

WGT-R
GRIDIRON™ WERKBROEKEN

 º GRIDIRON™ werkbroeken hebben een tot 3x langere levensduur dan 
traditioneel 340 g katoen

 º FREE FLEX™ mobiliteit – extra flexibele stof voor meer bewegingsvrijheid
 º Ontworpen met verstevigde, slijtvaste delen, slijtvaste metalen ritsen en 

duurzame metalen gespen die niet zullen buigen of breken
 º Biedt bescherming tegen wind en water
 º Borstzak voor gemakkelijk bewaren van veelgebruikte items
 º 2 zakken aan de voorzijde, 2 grote achterzakken, 3 zijzakken
 º Geschikt voor wasmachine en droger

 º Speciaal ontworpen voor ultieme 
beweeglijkheid bij het werken met kleine 
objecten

 º Versterkte naad van palm en duim
 º Lichtgewicht en ademend
 º Vochtbestendige voering biedt alle 

comfort
 º Aangebrachte zweet-wipe 
 º Klittenbandsluiting voor goede pasvorm
 º Voldoet aan reglementering CE category 

2, EN 420 en EN 388

 º SMARTSWIPE™ knokkel, palm en 
vingertoppen

 º Flexibele en elastische handschoenen 
 º Lichtgewicht en ademend 
 º Versterkte duimnaad 
 º Hoge vingertopgevoeligheid 
 º Aangebrachte zweet-wipe 
 º CE Category 2, EN 420 en EN 388

 º 2-zijdig spandex - speciale ademende 
stof: extra comfort, goede pasvorm, 
flexibiliteit en grotere sterkte van de 
gehele handschoen

 º Versterkte manchet met 
klittenbandsluiting voor altijd perfecte 
pasvorm

 º Synthetische leren handpalm voor 
betere ademing van de stof, extra 
duurzaamheid en optimale 
weerbestendigheid

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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SNIJBESTENDIGE WERKHANDSCHOENEN

 º Ontworpen voor ultieme duurzaamheid en comfort, 
ideaal voor materiaal handeling of lichte 
constructie.

 º Versterkte palm door een nitriltextuur.
 º Handig bij het hanteren van kleine objecten.
 º SMARTSWIPE ™ palm en vingertoppen - maakt het 

gebruik van touchscreen-apparaten mogelijk 
zonder handschoenen te verwijderen.

 º Europees gecertificeerd voor snijbescherming: 
EN420 en EN388: 2016 (3121A).

 º Biedt meer weerstand dan een knipniveau 1, om te 
snijden en te schuren, ideale bescherming voor het 
strippen van draad en draadsnijden.

 º Uitstekende gripprestaties, nitrilmateriaal presteert 
beter dan andere materialen bij meerdere 
temperaturen en olieachtige oppervlakken.

 º Superieure perforatieweerstand voor scherpe 
materialen.

 º SMARTSWIPE ™ palm en vingertoppen - maakt het 
gebruik van touchscreen-apparaten mogelijk 
zonder handschoenen te verwijderen.

 º Europees gecertificeerd voor snijbescherming: 
EN420 en EN388: 2016 (4343C).

 º Europees gecertificeerde Cut Level 5-bescherming 
- helpt letsel door scherpe voorwerpen te 
voorkomen

 º Dual layer Double Dipped Grip voor extra 
duurzaamheid

 º De beste gripprestaties in de meest uiteenlopende 
temperaturen en olie oppervlakken

 º Puncture rating -Beste in zijn soort  - uitstekende 
bescherming tegen scherpe materialen

 º SMARTSWIPE ™ handpalm en vingertoppen - 
maakt het gebruik van apparaten met touchscreen 
mogelijk zonder handschoenen uit te doen 

 º Ontwerp met hoge vingergevoeligheid 

 º Winterisolatie houdt de handen warm tijdens het 
werken in koude omstandigheden.

 º Hoge behendigheid bij het hanteren van kleine 
voorwerpen.

 º Warme en dubbele voering voor uitstekende warmte 
in de koelste omgeving en voor een hoog ademend 
vermogen de hele dag.

 º Europees gecertificeerd voor snij- en 
koudebestendigheidsbescherming: EN420, EN388: 
2016 (1141A), EN511 (01X).

 º Winterisolatie houdt de handen warm tijdens het 
werken in koude omstandigheden.

 º Handschoenen passen comfortabel ook na 
langdurig dragen.

 º verbeterde waterbestendigheid om handen uit 
koude en natte omgeving te houden dankzij een 3/4 
dubbele latexdekking.

 º Europees gecertificeerd voor snij- en 
koudebescherming: EN420, EN388: 2016 (2442C), 
EN511 (02X).

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

WERKHANDSCHOENEN 
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Omschrijving Kleur Draagkracht (kg) Aantal Artikelnummer EAN-code

2,2 kg klein QUICK-CONNECT ™ 
-accessoire

White 2.2 3 4932471430 4058546290580

2,2 kg D-ring bevestiging White 2.2 5 4932471431 4058546290597

Zelfklevende tape van 3,6 m - - 1 48228860 4058546290603

38 mm split ring - 1 5 4932471433 4058546290610

50 mm split ring - 1 5 4932471434 4058546290627

Omschrijving Draagkracht (kg) Kleur Artikelnummer EAN-code

4.5 kg locking tool lanyard 4.5 Rood 4932471351 4058546289799

QUICK-CONNECT ™ -sleutelkoord van 4,5 kg 4.5 Rood 4932471429 4058546290573

6.8 kg locking tool lanyard 6.8 Zwart 4932471352 4058546289805

15.8 kg locking tool lanyard 15.8 Grijs 4932471353 4058546289812

Artikelnummer EAN-code

Elektricienstas 48228112 045242509157

Aannemerswerkgordel 48228120 045242333974

Gewatteerd harnas 48228145 045242358212

Werkriem 48228140 045242358168

Jobsite rugzak 48228200 045242333943

Tradesman backpack  4932464252 4058546221973

Rugzak met laag profiel - 1 st 4932464834 4058546227791

Ultimate  werk-rugzak - 1 st 4932464833 4058546227784

Jobsite koeler 4932464835 4058546227807

WERKUITRUSTING

 º Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon 
 º Dubbel gestikt en 4x sterkere vastgeklonken naden 
 º Geïntegreerd handvat voor gemakkelijk transport, biedt tevens 

een gemakkelijk bevestigingspunt op algemene 
bouwmaterialen

 º Solide basis - laat de tas rechtop staan, zelfs wanneer deze 
volledig is gevuld

 º Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon 
 º Dubbel gestikt en 4x sterkere vastgeklonken naden  
 º Gevoerde 4-punts harnas -  optimale gewichtsverdeling voor 

dagelijks comfort
 º Gevoerde, ademende gordel - het ultieme comfort en ideaal 

voor gebruik op de bouwplaats

 º Verstelbare bandjes ontworpen voor alle gebruikers 
 º 1680D ballistische materiaalconstructie

 º Metalen hardware en 1680D ballistisch nylon zorgen voor een 
levenslange service

 º Tot 152 mm dikke opvulling en een taille-maat tot 143 mm (53’’)

 º Robuuste constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon 
 º Dankzij de solide basis blijft de rugzak rechtop staan en is hij 

optimaal bestand tegen alle weersomstandigheden 
 º Gevoerde ademende banden – het ultieme comfort en ideaal 

voor gebruik op de bouwplaats
 º Royale opbergruimte - in totaal 35 opbergvakken
 º Openslaande voorzijde voor toegang en opslag van grotere 

artikelen. Aan de zijkant handig vak voor waterfles

 º Duurzame constructie, gemaakt van 1680D ballistisch nylon
 º Gevoerde riemen voor meer comfort en prestaties op de 

werkplek
 º Laptopvak voor beveiligde opslag van laptops / tablets en 

persoonlijke goederen
 º 18 organizerzakken voor verschillende opberg opties 

 º Gebouwd met 1680D ballistisch materiaal en robuuste metalen 
ritsen voor een langere levensduur

 º Versterkte basis beschermt het packpack tegen beschadiging 
in ruwe werkomstandigheden

 º Verstelbare borstriem en bevestigingsriem 
 º Gewatteerd en ademend, draagbaar harnas verdeelt het 

gewicht gelijkmatig voor meer comfort en prestaties op de 
werkplek

 º Gebouwd met 1680D ballistisch materiaal en robuuste metalen 
ritsen voor een langere levensduur

 º Door de harde, gevormde onderkant kan de rugzak staan en 
wordt het binnendringen van vuil en water verminderd

 º Verstelbare borstriem en bevestigingsriem 
 º Gewatteerd en ademend, draagbaar harnas verdeelt het 

gewicht gelijkmatig voor meer comfort en prestaties op de 
werkplek

 º Gebouwd met 1680D ballistisch materiaal en robuuste metalen 
ritsen voor meer duurzaamheid

 º Specifiek ontworpen om duurzaam genoeg te zijn om bestand 
te zijn tegen zware werkomstandigheden

 º Koeler maakt gebruik van dubbele isolatie en een lekvrije 
voering om ijs 24 uur lang koud te houden zonder te lekken

 º  met flesopener aan de buitenkant

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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VERGRENDELEN AAN 
LANYARDS
 º Schokabsorptie - vertraagt geleidelijk de gevallen gereedschappen tot stilstand in plaats van abrupt , vermindert de valkracht
 º Musketon met dubbele sluiting - verzekert een veilige verbinding die niet per ongeluk los kan raken of wegglijdt
 º Geïntegreerde draaivoet - voorkomt wringen en klitten en zorgt voor meer mobiliteit
 º Kleurgecodeerde gewichtsbeoordeling - eenvoudige identificatie van de draagkracht van de lanyard 
 º Lanyard-accessoires kunnen worden toegevoegd om alle hulpmiddelen aan de lanyards te verbinden

TOOL LANYARD 
ACCESSOIRES 
 º Hoge veelzijdigheid - lanyard-accessoires kunnen worden toegevoegd om alle tools op de lanyards aan te sluiten
 º Gemakkelijke en veelzijdige verbinding met alle soorten tools
 º Sterke en veilige bevestiging
 º Te gebruiken op iedere werkplek voor een ultieme tool-zekering

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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Afmetingen 
(mm)

Aantal 
vakken Artikelnummer EAN-code

PACKOUT™ trolley koffer 560 x 410 x 480 - 4932464078 4058546220235

PACKOUT™ koffer 2 560 x 410 x 290 - 4932464079 4058546220242

PACKOUT™ koffer 3. 560 x 410 x 170 - 4932464080 4058546220259

Packout  3st Set - 1pc - - 4932464244 4058546221898

PACKOUT™ flat trolley 610 x 480 x 190 - 4932471068 4058546286965

PACKOUT ™ montageplaat 600 x 470 x 030 - 4932471638 4058546295370

PACKOUT™ crate 450 x 390 x 250 - 4932471724 4058546296230

PACKOUT™ adaptor HD box. - - 4932464081 4058546220266

PACKOUT™ foam insert 485 x 090 x 325 - 4932471428 4058546290566

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

PACKOUT™ MODULAIR OPBERGSYSTEEM

 º Deel van het PACKOUT™ opbergsysteem
 º Gefabriceerd met stootvaste polymeer 

voor langere levensduur
 º 113 kg gewichtscapaciteit
 º Handvat van industriële kwaliteit
 º Extra grote Ø 228 mm terreinwielen
 º IP65 afdichting houdt regen en 

werkplaatsvuil tegen
 º Metaal versterkte hoeken
 º Metaal versterkte vergrendeling
 º Interne opbergbak

 º Onderdeel van het PACKOUT™ 
opbergsysteem

 º Gefabriceerd met stootvaste polymeer 
voor langere levensduur

 º IP65 afdichting houdt regen en 
werkplaatsvuil tegen

 º Metalen versterkte hoeken
 º Metalen versterkte vergrendeling
 º Interne opbergbak
 º Plek voor montage van de ONE-KEY™ 

TICK™

 º Met metaal verstevigde handgreep voor 
eenvoudiger dragen (alleen bij de grote 
box)

 º 113kg draagvermogen.
 º Duurzame wielen om gemakkelijk te 

rollen met zware belasting op een 
bouwplaats.

 º Bevat 1 blokkeerrem en 2 
zijvergrendelingen om de trolley vast te 
zetten en de PACKOUT™ dozen en 
tassen eenvoudig aan te sluiten.

 º Meerdere montageconfiguraties.
 º Verander de PACKOUT™ in een 

stationaire opslag.
 º 45kg op de vloer draagvermogen . 
 º 22 kg wandgemonteerd draagvermogen.
 º Compatibel met alle Milwaukee 

PACKOUT™ modulaire opslag.
 º Slagvaste polymeerconstructie.

 º Veelzijdige stapelopties: verticaal en 
horizontaal.

 º 22 kg draagvermogen.
 º Grote opslagcapaciteit voor alle soorten 

gereedschap.
 º Andere PACKOUT™ -producten kunnen 

bovenop de kist worden gestapeld.

 º Heavy duty adapter voor PACKOUT™  
systeem

 º Volledig aanpasbaar - met deze schuim 
inzet kunt u uw opslag volledig 
aanpassen. de aangepaste vakken 
uitsnijden om uw gereedschap veilig op 
te bergen en te beschermen.

 º Duurzame constructie biedt extra 
bescherming voor gereedschap.

 º Geoptimaliseerde opslag - biedt 
gemakkelijke toegang tot de tools.

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

VOLLEDIG 
AAN TE PASSEN 
AAN UW WENSEN

MODULAIR OPBERGSYSTEEM

VEELZIJDIG, DUURZAAM
Het MILWAUKEE® PACKOUT™ modulair 
opbergsysteem is de revolutie in 
gereedschapstransport, organisatie en 
opslag. Ontworpen om gebruikers in 
staat te stellen om een groot assortiment 
gereedschapskisten voor zwaar gebruik, 
opberghulpmiddelen en opslagladingen 
in talloze, verschillende configuraties uit  
te wisselen en te gebruiken.  

IMPACT 
SCHOK- 
BESTENDIG

IP65 
GECLASSI- 
FICEERDE 
WEERSAFDICHTING
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 º Deel van het PACKOUT™ opbergsysteem
 º Gefabriceerd met stootvaste polymeer 

voor langere levensduur
 º Het systeem beschikt over 10 

verwijderbare bakken die eenvoudig 
kunnen worden bevestigd voor 
gemakkelijke toegang

 º IP65 afdichting houdt regen en 
werkplaatsvuil tegen

 º Deel van het PACKOUT™ opbergsysteem
 º Gefabriceerd met stootvaste polymeer 

voor langere levensduur
 º Het systeem beschikt over 10 

verwijderbare bakken die eenvoudig 
kunnen worden bevestigd voor 
gemakkelijke toegang

 º IP65 afdichting houdt regen en 
werkplaatsvuil tegen

 º Onderdeel van het modulaire 
opslagsysteem van PACKOUT™

 º Gebouwd met slagvaste polymeren voor 
duurzaamheid

 º Interieur is voorzien van 2 grote bakken 
en 8 kleine bakken. Alle opslaglocaties 
bevatten verdelers

 º Speciale afdichting om te voorkomen 
dat de inhoud van de bakken tijdens 
transport verschuift

 º Onderdeel van het modulaire 
opslagsysteem van PACKOUT™

 º Gebouwd met slagvaste polymeren voor 
duurzaamheid op de werkplek

 º Interieur is voorzien van 1 grote bak en 4 
kleine bakken. Alle opslaglocaties 
bevatten verdelers

 º Speciale afdichting om te voorkomen 
dat de inhoud van de bakken tijdens 
transport verschuift

 º Deel van het PACKOUT™ opbergsysteem
 º Vervaardigd uit 1680 ballistisch nylon
 º Schokbestendige onderkant
 º Metalen behuizing
 º Duurzame handgreep 

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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Afmetingen 
(mm)

Aantal 
vakken Artikelnummer EAN-code

PACKOUT™ koffer organiser. 500 x 380 x 120 - 4932464082 4058546220273

PACKOUT™ compact koffer 
organiser 

250 x 380 x 120 - 4932464083 4058546220280

Packout Slim Organizer 500 x 380 x 65 - 4932471064 4058546286927

Packout Compact Slim 
Organizer

250 x 380 x 65 - 4932471065 4058546286934

25 cm gereedschapstas 250 x 280 x 320 28 4932464084 4058546220297

40 cm gereedschapstas 250 x 400 x 320 31 4932464085 4058546220303

50 cm gereedschapstas 250 x 500 x 320 32 4932464086 4058546220310

Afmetingen 
(mm)

Aantal 
vakken Artikelnummer EAN-code

Packout tas van 15 inch / 
38 cm

380 x 250 x 340 - 4932471066 4058546286941

Packout  tas van 20 inch / 
50 cm

500 x 310 x 350 - 4932471067 4058546286958

Packout Tech Bag - 1 st 430 x 270 x 450 58 4932471130 4058546287580

Packout-rugzak - 1 st 380 x 240 x 500 48 4932471131 4058546287597

Packout Jobsite Koeler - 1 st 380x240x330 - 4932471132 4058546287603

 º Onderdeel van het modulaire 
opslagsysteem van PACKOUT™

 º Gemaakt van 1680 ballistisch materiaal  
voor duurzaamheid op de werkplek

 º Slagvaste polymeerbasis beschermt de 
inhoud tegen water en vuil

 º Gewatteerde schouderriem, boven- en 
zijhandgrepen voor flexibel dragen

 º Onderdeel van het modulaire 
opslagsysteem van PACKOUT™

 º Gemaakt van 1680 ballistisch materiaal  
voor duurzaamheid op de werkplek

 º Slagvaste polymeerbasis beschermt de 
inhoud tegen water en vuil

 º conservering, behoud, retentie, sparen
 º Veilige, beschermde opslag voor laptops 

en tablets

 º Onderdeel van het modulaire 
opslagsysteem van PACKOUT™

 º Gemaakt van 1680 ballistisch materiaal  
voor duurzaamheid op de werkplek

 º 48 vakken. Vak voor instrumenten 
beschermd door middel van hard 
materiaal

 º Extra rugpadding, borstriem, 
bevestigingsriem voor rollende tassen 
en heavy-duty harnas voor ultiem 
comfort op de werkplek

 º Extra rugpads, borstriem, 
bevestigingsriem voor tassen met wielen 
en heavy-duty harnas voor ultiem 
comfort op de werkplek

 º Onderdeel van het modulaire 
opslagsysteem van PACKOUT™

 º Slagvaste polymeerbasis beschermt de 
inhoud tegen water en vuil en laat de 
rugzak ook rechtop staan

 º Extra isolatie houdt tot 24 uur constant 
koud

 º Voor voeding gemaakte lekvrije voering 
 º Schouderriem voor eenvoudig transport

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FCHS-0 M18 FCHS-121

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Zwaardlengte (cm) 40 40

Kettingsnelheid (m/sec) 12.4 12.4

Gewicht, incl. accu (kg)  - 6.4

Kit inbegrepen
Geen accu‘s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 12.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 FC Lader, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464723 4933464223

EAN-code 4058546226688 4058546221683

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FCHS
M18 FUEL™ KETTINGZAAG

 º De M18 FUEL™ kettingzaag levert het vermogen om de meest 
veeleisende toepassingen voor kettingzagen te overtreffen vs. 
benzinekettingzagen

 º FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te 
handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze 
benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft

 º De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™, REDLINK PLUS™ 
elektronica en REDLITHIUM™-ION - HIGH OUPUT™ 12,0 Ah accu 
leveren superieure prestaties, duurzaamheid en looptijd in veeleisende 
toepassingen

 º Biedt extreem veel werkduur per lading, de zaag zal 150 stukken van 
100 mm x 100 mm grenen kunnen snijden op één volledige lading van 
een 12,0 Ah accu

 º De metalen tandwielen leveren het beste koppel in hun klasse

 º De variabele schakelaar biedt de gebruiker de volledige controle over 
het vermogen. De schakelaar reageert onmiddellijk om in minder dan 
een seconde de volledige snelheid te bereiken

 º Met de volledig metalen tanden kan de gebruiker de hefboomwerking 
vergroten tijdens het zagen

Olie reservoirVolledig metalen tandenvariabele snelheiddschakelaar

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

TUINGEREEDSCHAP
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M18 CHT-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Bandsnelheid (m/min) 3400

Bladlengte (mm) 610

Snijtandafstand (mm) 20

Snijcapaciteit (mm) 20

Verscherpte horizontale hoek (°) < 30

Gewicht, incl. accu (kg) 5.0

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459346

EAN-code 4058546010072

M18 CLT-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Zaaglijndiameter ø (mm) 2.4

Maaibereik (cm) 38.6

Gewicht, incl. accu (kg) 5.6

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459345

EAN-code 4058546010065

M18 FCHSC-0 M18 FCHSC-121

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Zwaardlengte (cm) 30 30

Kettingsnelheid (m/sec) 12.4 12.4

Gewicht, incl. accu (kg)  - 6.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox 
of tas meegeleverd

1 x 12.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 FC Lader, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933471441 4933471442

EAN-code 4058546290696 4058546290702

M18 FBL-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Luchtvolume 1 (m³ per minuut) 8.75

Luchtvolume 2 (m³ per minuut) 12.7

Luchtsnelheid 1 (km/uur) 133

Luchtsnelheid 2 (km/uur) 193

Ventilatortoerental (omw/min) 14,000

Gewicht, incl. accu (kg) 4.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459825

EAN-code 4058546029975

M18 FBLM18 FCHSC
M18 FUEL™ BLAZERM18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 30 

CM KETTING

 º  Levert het vermogen om de meest veeleisende toepassingen voor 
kettingzagen te overtreffen vs. benzinekettingzagen

 º FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te 
handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze 
benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft

 º De vernieuwde POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLINK PLUS™ 
elektronica en REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu levert 
superieure prestaties, duurzaamheid en werkduur in veeleisende 
toepassingen

 º Zaagt 150 snedes van 100 mm x 100 mm vurenhout vurenhout op één 
12.0 Ah acculading

 º Kortere ketting van 30 cm om eenvoudig te werken in krappe ruimtes
 º De variabele schakelaar biedt de gebruiker de volledige controle over 

het vermogen. De schakelaar reageert onmiddellijk om in minder dan 
een seconde de volledige snelheid te bereiken

 º Met de volledig metalen tanden kan de gebruiker de hefboomwerking 
vergroten tijdens het zagen

 º Oliereservoir met gemakkelijke toegang tot de tank en een helder 
kijkvenster

 º Geleverd met 80 cc olie, kettinggereedschap en kettingafdekking
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Koolborstelloze POWERSTATE™  motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat 
langer mee en levert maximaal vermogen

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º Ergonomisch design verwijdert onzuiverheden en vuil op nauwe plekken
 º Tot 12,74 m³/min luchtvolume bij 193 km/u om rommel en vuil te 

verwijderen
 º Variabele snelheidhendel zorgt voor ultieme controle over het 

gereedschap
 º Vergrendelbare schakelaar
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 CHTM18 CLT
M18 FUEL™ GRASTRIMMER M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor <span style=”font-size: 
var(--font-height); caret-color: var(--anchor-colour);”>biedt verhoogde 
efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen</span>

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º Op topsnelheid in minder dan 1 seconde
 º Voldoende vermogen voor dikkere grassoorten
 º Tot 1 uur werkduur met een M18™ 9,0 Ah accu
 º 2 standen variabele snelheidsschakelaar
 º 135° beschermkap
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat 
langer mee en levert maximaal vermogen

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º Voldoende vermogen om 20 mm dikke takken te knippen
 º 600 mm blad trimt in één beweging méér materiaal, groter bereik en 

hogere productiviteit
 º Tot 2 uur werkduur met een M18™ 9,0 Ah accu
 º Knipt tot 30% sneller dan vergelijkbare snoerloze heggenscharen van 

andere merken
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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NEW

M18 FOPHLTKIT-0

Spanning (V) 18
Type accu Li-ion
Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 4900
Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 6200
Zaaglijndiameter ø (mm) 2.0 / 2.4
Max. zaagcapaciteit (mm) 400
Gewicht, incl. accu (kg) 4.7

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464956
EAN-code 4058546229016

M18 BPFPH-0 M18 BPFPH-401

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Gewicht, incl. accu (kg)  - 5.0

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox 
of tas meegeleverd

1 x 4.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 C Lader, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464961 4933464962

EAN-code 4058546229061 4058546229078

M18 FOPH-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 6860

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 8680

Gewicht, incl. accu (kg) 4.1

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgele-
verd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464954

EAN-code 4058546228996

M18 BPFP-CST M18 BPFP-WST M18 BPFP-CCST

M18™ SWITCH TANK™ 15L chemische spuit tank M18™ SWITCH TANK™ 15L waterverstuiver M18™ SWITCH TANK™ 15L spuit voor het sprayen van 

4933464964 4933464965 4933471371

4058546229092 4058546229108 4058546289997

M18 FOPH
M18™ FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD BASIS 

 º Veelzijdig outdoor power equipment systeem, aangedreven door een 
enkele basis

 º Biedt de mogelijkheid om tussen meerdere opzetstukken te wisselen 
om een breed scala aan toepassingen te voltooien

 º Op volledige snelheid binnen minder dan 1 seconde

 º 2 standen variabele snelheidsschakelaar

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor gaat langer mee, levert 
verhoogde efficiëntie en maximaal vermogen

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º Verstelbare extra handgreep, riem en draagring voor optimaal 
gebruikerscomfort en controle

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

M18 FOPHLTKIT
M18™ FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD INCL. BOSMAAIERSSET

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere 
levensduur van de motor en tot wel 20% meer 
vermogen

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert een 
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging 
voor gereedschap en accu en verbetert op unieke 
wijze de prestaties van het gereedschap onder 
belasting

 º Op volledige snelheid binnen 1 seconde
 º Vermogen om door dik gewas te maaien
 º Tot wel 1 uur werktijd op een M18™ 9.0 Ah accu
 º 2 standen variabele snelheidsschakelaar
 º 135° beschermkap
 º Compatibel met alle MILWAUKEE® outdoor power 

head systeem opzetstukken

Perfect voor het verminderen van overhangende bosjes of 
takken

Ontworpen om te voldoen aan de professionele behoeften 
voor tuinonderhoud

Voldoende mogelijkheden om dikke takken te knippen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 BPFPH
M18™ SWITCH TANK™

 º De M18™ SWITCH TANK™ 15 liter rugzakpompsproeier levert het eerste 
verwisselbare tankontwerp zonder handmatig te hoeven pompen

 º Het ontwerp van de tank isoleert de pomp, slang en staaf, en scheidt 
draagbare componenten van de M18™ SWITCH TANK™ basis

 º Verwissel tanks en vervang om kruisbesmetting te voorkomen

 º 120 PSI (8,27 Bar) pompdruk

 º Met instelbare drukkeuzeknop voor de beste gebruikersvereisten

 º Maximaal 2 uur looptijd (12 of meer tanks) met een 4,0 Ah accupack

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Tanks toevoegen en verwisselen om chemische 
kruisbesmetting te voorkomen

Brede riemen voor beter draagcomfort tijdens het werkVerwisselbaar tank-ontwerp

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

M18 FOPH-LTA M18 FOPH-CSA M18 FOPH-EA M18 FOPH-HTA M18 FOPH-EXA

QUIK-LOK ™ lijntrimmer-opzetstuk QUIK-LOK ™ kettingzaag opzetstuk QUIK-LOK ™ edger-opzetstuk QUIK-LOK ™ opzetstuk voor heggenschaar QUIK-LOK ™ -verleng hulpstuk

4932464955 4932464957 4932464958 4932464959 4932464960

4058546229009 4058546229023 4058546229030 4058546229047 4058546229054

 º Compatibel met de SWITCH TANK™

 º Ontworpen voor betonwerkers, levert een 
directe, constante en instelbare druk tot 120 
PSI en een spuitafstand van 7,6 M

 º Semi-transparante tank met vloeistof indicator 
om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit

 º Compatibel met SWITCH TANK™

 º Waterverstuiver voor een efficiënte waterafgifte 
tijdens toepassingen zoals het snijden 
en boren in beton. Ook handig voor het 
besproeien van oppervlakken en apparatuur 

 º Semi-transparante tank met vloeistofindicator 
om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit 

 º Rubberen handgreep zorgt voor gemakkelijk 
transport. De tank is makkelijk te vullen dankzij 
de brede mond

 º Compatibel met SWITCH TANK™

 º Chemische spuit-tank voor pesticiden / 
meststoffen / herbiciden / fungiciden / 
insecticiden / ijsbestrijders en meer

 º Semi-transparante tank met vloeistofindicator 
om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit

 º Comfortabele rubberen handgreep zorgt voor 
gemakkelijk transport. De tank is gemakkelijk 
te vullen dankzij de brede mond
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M18 HCC75R-502C

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Snijkracht (kN) 77.8

Frees Ø (mm) 75

Kniptijd (s) <10

Gewicht, incl. accu (kg) 7.9

Kit inbegrepen
2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 FC Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933459271

EAN-code 4058546002374

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 HCC75R
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG

 º FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelkniptang knipt kabels 
in minder dan 12 seconden met een kracht van 77,8 kN

 º Draadloze afstandsbediening communiceert met de tool via een 
Bluetooth® verbinding, verbreekt de fysieke verbinding met de tool en 
laat de kabelkniptang op afstand knippen 

 º Evenwichtig ontwerp, handvat en hanghaak zorgen voor gemakkelijke 
opstelling in rekken

 º Knipt koperkabels tot 75 mm

 º Groen LED-lampje op draadloze afstandsbediening geeft aan dat het 
gereedschap klaar is met knippen

 º Gemakkelijk om te zetten knipmodus

 º In-line ontwerp levert de gemakkelijkste toegang in greppels

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert méér vermogen, langere 
werkduur en langere levensduur

 º ONE-KEY™ technologie maakt het voor installateurs mogelijk om het 
machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te 
ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren via de cloud

 º ONE-KEY™ tooltracking en -beveiliging biedt een op de cloud 
gebaseerd voorraadbeheersplatform dat zowel locatietracking als 
diefstalpreventie ondersteunt

 º REDLINK™ individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van 
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Evenwichtig ontwerp, handvat en hanghaak zorgen voor 
gemakkelijke opstelling in rekken

In-line ontwerp levert de gemakkelijkste toegang in greppelsZorgt ervoor dat installateurs draadloos op afstand kunnen 
knippen door middel van draadloze afstandsbediening

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

FORCE LOGIC™ GEREEDSCHAP
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M18 ONEHCC-0C CU/
AL- SET

M18 ONEHCC-201C CU/
AL-SET

M18 ONEHCC-0C ACSR 
SET

M18 ONEHCC-201C ACSR 
SET

M18 ONEHCC-0C FSW 
SET

M18 ONEHCC-201C FSW 
SET

Spanning (V) 18 18 18 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Snijkracht (kN) 53 53 53 53 53 53

Frees Ø (mm) 35 35 22.5 22.5 35 35

Kniptijd (s) <3 <3 <3 <3 <3 <3

Geschikt voor het knippen van 
materiaal

CU & AL (klasse 1-4) CU & AL (klasse 1-4) AL versterkt staal AL versterkt staal Flexibele kabel (klasse 5) Flexibele kabel (klasse 5)

Gewicht, incl. accu (kg)  - 3.7  - 3.7  - 3.7

Standaard toebehoren CU/AL knipklauw CU/AL knipklauw ACSR klauw ACSR knipklauw FSW klauw FSW klauw

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Transportkoffer

1 x 2.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 C Lader, Trans-
portkoffer

Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Transportkoffer

1 x 2.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 C Lader, Trans-
portkoffer

Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Transportkoffer

1 x 2.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 C Lader, Trans-
portkoffer

Artikelnummer 4933464300 4933464301 4933464303 4933464304 4933464308 4933464309

EAN-code 4058546222451 4058546222468 4058546222482 4058546222499 4058546222536 4058546222543

Opsplitsing Artikelnummer EAN-code

1.

Kabelsnijbek en messenset voor het snijden 
van koper / aluminium. Standaardkabel met 
koperen / aluminium kabel tot 4 x 50 mm², 
1 x 500 mm² in aluminium en 1 x 400 mm² 
in koper. Niet geschikt voor fijnstrengige / 

zeer flexibele kabel. Max.  Ø35 mm

4932430839 4002395385010

Cu / Al standaard koper- en aluminium 
snijmessen. De bladen passen voor de Cu / 

Al-snijbekken voor M18HCC & ONEHCC-snij-
machines + M18 HCCT crimper-snijbek

4932464498 4058546224431

2.

Kabelsnijtang en messenset voor het snijden 
van aluminium-staal transmissiekabel.  

ACSS-aluminium geleiderstaal ondersteunde 
kabel en ACSR-aluminiumgeleider staalver-
sterkte kabel, d.w.z. 94-AL1 / 15-ST1A (EN 

50182). Niet geschikt voor gepantserde kabel 
of stalen stangen. Max. snijden van Ø22,5 mm

49162773 045242350070

Vervangende kabelsnijmessen voor staal. 
Mannelijk draad / voedingskabel tot een 

dikte van Ø 9.5 mm. Niet geschikt voor een 
gewapende kabel.

48440412 045242355235

3.

Snijbek en messen voor EHS-draad en 
staaldraad volgens DIN48201/3 draad van 
klasse ST1 / ST2 / ST3. Niet geschikt voor 
fijnstrengige staalkabels. Max. Ø 15 mm

49162777 045242505449

EHS tuidraad / staaldraad snijmessen 48442777 045242505456

4.

Kabelsnijbek en messen voor klasse 5 
fijnstrengige draad en klasse 6 fijnste gesla-

gen draad volgens IEC 60228 / DIN VDE 
0295-normen. Ook geschikt voor hoge fle-
xibele data- en telecomkabel. Niet geschikt 

voor dikstrengige kabels. Max.  Ø35 mm

49162778 045242505722

FSW fijnstrengige draad snijmes 48442778 045242505739
M18 HCC75-0C M18 HCC75-502C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Snijkracht (kN) 77.8 77.8

Frees Ø (mm) 75 75

Kniptijd (s) <10 <10

Gewicht, incl. accu (kg)  - 7.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Transportkoffer

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933459268 4933459269

EAN-code 4058546002343 4058546002350

M18 HCC45-0C M18 HCC45-522C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Snijkracht (kN) 77.8 77.8

Frees Ø (mm) 44 44

Kniptijd (s) <9 <9

Gewicht, incl. accu (kg)  - 6.0

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Transportkoffer

1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Battery 
packs, M12-18 FC Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933459265 4933459266

EAN-code 4058546002312 4058546002329

M18 HCC45M18 HCC75
M18™ FORCE LOGIC™ 
HYDRAULISCHE KABELKNIPTANG

M18™ FORCE LOGIC™ 
HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE 
KABELKNIPTANG

 º FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelkniptang knipt kabels 
in minder dan 10 seconden met een kracht van 77,8 kN

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert méér vermogen, langere 
werkduur en langere levensduur

 º Knipt aluminium en koperen kabels tot 75 mm
 º In-line ontwerp levert de gemakkelijkste toegang in greppels en de beste 

werkpositie tijdens het knippen van kabels
 º Veelzijdige bovenhandgreep, welke ook als standaard kan worden 

gebruikt, levert gebalanceerde knipuitlijning
 º 340° roteerbare kop aangedreven door een 77,8 kN hydraulische pomp 

levert de beste knipsnelheid in z’n klasse
 º ONE-KEY™ technologie maakt het installateurs mogelijk om het 

machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te 
ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren via de cloud

 º ONE-KEY™ tooltracking en -beveiliging biedt een op de cloud gebaseerd 
voorraadbeheersplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie 
ondersteunt

 º REDLINK™ individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van 
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

 º FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkniptang knipt ACSR/ACSS kabels in 
minder dan 3 seconden met een kracht van 77,8 kN

 º Bek (patent in aanvraag) is met slechts twee vingers te openen, 
verbetert de uitlijning en is zelfs met klasse 3 handschoenen uiterst 
gemakkelijk te hanteren

 º Draad sluit de bek automatisch, dit biedt handsfreesluiting en de 
gemakkelijkste knipsneden. Volledig uitgebalanceerd ontwerp voor de 
beste machinecontrole

 º Snijdt ACSR en ACSS transmissiekabels tot 44 mm
 º 340° roteerbare kop aangedreven door een 77,8 kN hydraulische pomp 

levert de beste knipsnelheid in z’n klasse
 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt meer vermogen, meer 

looptijd en een langere levensduur
 º ONE-KEY™ technologie maakt het installateurs mogelijk om het 

machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te 
ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren met de cloud

 º ONE-KEY™ tooltracking en -beveiliging biedt een op de cloud gebaseerd 
voorraadbeheersplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie 
ondersteunt

 º REDLINK™ individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van 
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONEHCC
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 35 MM KABELKNIPTANG

 º FORCE LOGIC™ hydraulische  kabelkniptang knipt kabels in minder dan 
3 seconden met een kracht van 53 kN

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen, langere 
werkduur en langere levensduur

 º Perfect gebalanceerde machine en gemakkelijke controle dankzij de 
éénhandsbediening

 º Één machine biedt knipoplossingen voor ACSR kabels, stalen tuidraad, 
fijndradig of standaard koper en aluminium kabels

 º  Snel verwisselen van bek en mes voor een compleet nieuwe 
toepassing in minder dan 15 seconden

 º Compact in-line ontwerp en slanke bek met 350° draaibare kop voor 
eenvoudig knippen, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen

 º ONE-KEY™ technologie maakt het installateurs mogelijk om het 
machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te 
ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren via de cloud

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 HUP700-121

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Max. druk 700 / 10.000

IP beschermklasse 54

Stroomsnelheid lage druk [liters per minuut] 2.05

Stroomsnelheid hoge druk [liters per minuut] 0.42

Type koppeling CEJN G1/4"

Totale olievolume [l] 1.6

Verbruiksvolume olie [l] 1.3

Gewicht, incl. accu (kg) 15.0

Kit inbegrepen
1 x 12.0 Ah Accu-pack, M12-18 FC Lader, 
Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933471813

EAN-code 4058546297121

Omschrijving Ø (mm) Artikelnummer EAN-code Omschrijving Ø (mm) Artikelnummer EAN-code

Stempel M16 16.2 4932430841 4002395385034 Matrijs M16 16.2 4932430913 4002395385751
Stempel PG16 22.5 4932430843 4002395385058 Matrijs PG16 22.5 4932430915 4002395385775
Stempel M20 20.4 4932430842 4002395385041 Matrijs M20 20.4 4932430914 4002395385768
Stempel PG21 28.3 4932430845 4002395385072 Matrijs PG21 28.3 4932430917 4002395385799
Stempel M25 25.4 4932430844 4002395385065 Matrijs M25 25.4 4932430916 4002395385782
Stempel M32 32.5 4932430846 4002395385089 Matrijs M32 32.5 4932430918 4002395385805
Stempel M40 40.5 4932430847 4002395385096 Matrijs M40 40.5 4932430919 4002395385812
Stempel M50 50.5 4932430848 4002395385102 Matrijs M50 50.5 4932430920 4002395385829
Stempel M63 63.5 4932430849 4002395385119 Matrijs M63 63.5 4932430921 4002395385836
Schroefbout 11.1 mm (7/16˝) 49162680 045242311774
Schroefbout 19 mm (3/4˝) 49162681 045242311781

M18 HKP-201C M18 HKP-201CA

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Ponskracht (kN) 60 60

Max. ponsdiameter (mm) 100 100

Max.  Materiaaldikte (mm)
2,5 in roestvrijstaal en 3,0 
in zacht staal

2,5 in roestvrijstaal en 3,0 
in zacht staal

Standaard toebehoren

7/16˝ bout, 3/4˝ bout, 
snelaansluiting, kogellager, 
adapter

7/16˝ bout, 3/4˝ bout, 
snelaansluiting, kogellager, 
adapter, ponsen en 
matrijzen: M16, M20, M25, 
M32, M40

Gewicht, incl. accu (kg) 2.3 2.3

Kit inbegrepen
1 x 2.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 C Lader, Trans-
portkoffer

1 x 2.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 C Lader, Trans-
portkoffer

Artikelnummer 4933451202 4933451204

EAN-code 4002395138906 4002395138920

M18 HKP
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PONSMACHINE

 º FORCE LOGIC™ hydraulische ponsmachine is de meest compacte, 
lichtgewicht machine op de markt met 60 kN drukkracht

 º Ideale machine voor het snel, gemakkelijk en nauwkeurig stansen van 
ronde en braamvrije gaten

 º Hoge nauwkeurigheid dankzij het beste uitlijnsysteem voor matrijzen

 º Perfect gebalanceerde machine en optimale controle dankzij de 
éénhandsbediening

 º Snelaansluiting zorgt voor het eenvoudig in elkaar zetten van pons en 
matrijs zonder het machinegewicht te dragen

 º Tot  Ø 100 mm ponsgaten in 3,0 mm zacht staal en 2,5 mm in 
roestvrijstaal

 º Compatibel met de meest voorkomende ponsen en matrijzen op de 
markt

 º Eenvoudige, minder inspannende en gebruiksvriendelijke manier voor 
het ponsen van gaten in metaalplaat

 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting

 º REDLINK™ individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van 
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 HUP700
M18™ HYDRAULISCHE POMP

 º De FORCE LOGIC™ hydraulische hogedrukpomp drijft elke 700 bar 
krimp-, snij- of ponskop bevestiging aan

 º Aanzienlijk snellere werkcycli door een groot totaal oliereservoir van 1,6 
liter en een 2x hogere doorstroomsnelheid in vergelijking met andere 
pompen

 º De pomp is uitgerust met een industriestandaard CEJN serie 115, G1/4˝ 
vrouwelijke snelsluitkoppeling voor de meest gangbare bevestigingen

 º 1,8 meter lange met snoer gevoerde controller stelt de gebruiker in 
staat om op een afstand van de pomp te werken en kan tot 7 meter 
worden verlengd met extra verlengsnoeren

 º IP54 beschermingsklasse met gesloten accuklep biedt de beste 
bescherming in ruwe omgevingen zoals vuil, stof en vocht

 º ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een op de cloud gebaseerd 
voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie 
ondersteunt

 º Goed uitgebalanceerde hefhendel zorgt voor een gelijkmatige 
gewichtsverdeling voor eenvoudig transport van voertuig naar de 
hoogwerkserbak

 º PFM™  (Predictieve krachtcontrole) biedt u directe drukverificatie via 
een groene indicator

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt meer vermogen, meer 
looptijd en een langere levensduur

 º REDLINK™ individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van 
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
electronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

Goed uitgebalanceerde handgreepMet 1,8 meter lange gesnoerde controller kan de gebruiker 
verder weg van de pomp werken

ONE-KEY™ technologie stelt lijnwerkers in staat het gebruik van 
de tool te bekijken, meldingen te ontvangen voor aanbevolen 
onderhoud en informatie draadloos naar de cloud te synchroniseren 

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 HCCT109/42 M18 HCCT

Type Vorm Maat kabel-
schoen (mm²) Omschrijving Artikelnummer EAN-code Omschrijving Artikelnummer EAN-code

NF C 20-130 voor 
koperen krimp-ka-

belschoenen
Hex

16 NF13 Cu 16 4932459453 4058546011147 NF22 Cu 16 4932451733 4002395276837

25 NF13 Cu 25 4932459454 4058546011154 NF22 Cu 25 4932451734 4002395276844

35 NF13 Cu 35 4932459455 4058546011161 NF22 Cu 35 4932451735 4002395276851

50 NF13 Cu 50 4932459456 4058546011178 NF22 Cu 50 4932451736 4002395276868

70 NF13 Cu 70 4932459457 4058546011185 NF22 Cu 70 4932451737 4002395276875

95 NF13 Cu 95 4932459458 4058546011192 NF22 Cu 95 4932451738 4002395276882

120 NF13 Cu 120 4932459459 4058546011208 NF22 Cu 120 4932451739 4002395276899

150 NF13 Cu 150 4932459460 4058546011215 NF22 Cu 150 4932451740 4002395277506

185 NF13 Cu 185 4932459461 4058546011222 NF22 Cu 185 4932451741 4002395277513

240 NF13 Cu 240 4932459462 4058546011239 NF22 Cu 240 4932451742 4002395277520

300 NF13 Cu 300 4932459463 4058546011246 NF22 Cu 300 4932451743 4002395277544

400 NF13 Cu 400 4932459464 4058546011253  -  -  -

DIN 46235 voor 
koperen krimp-ka-

belschoenen en 
aansluitingen ( DIN 

46267) 

Hex

6  -  -  - DIN22 Cu 6 4932464861 4058546228064

10  -  -  - DIN22 Cu 10 4932464862 4058546228071

16 DIN13 Cu 16 4932459465 4058546011260 DIN22 Cu 16 4932451744 4002395277551

25 DIN13 Cu 25 4932459466 4058546011277 DIN22 Cu 25 4932451745 4002395277568

35 DIN13 Cu 35 4932459467 4058546011284 DIN22 Cu 35 4932451746 4002395277575

50 DIN13 Cu 50 4932459468 4058546011291 DIN22 Cu 50 4932451747 4002395277582

70 DIN13 Cu 70 4932459469 4058546011307 DIN22 Cu 70 4932451748 4002395277599

95 DIN13 Cu 95 4932459470 4058546011314 DIN22 Cu 95 4932451749 4002395278206

120 DIN13 Cu 120 4932459471 4058546011321 DIN22 Cu 120 4932451750 4002395278213

150 DIN13 Cu 150 4932459472 4058546011338 DIN22 Cu 150 4932451751 4002395278220

185 DIN13 Cu 185 4932459473 4058546011345 DIN22 Cu 185 4932451752 4002395278237

240 DIN13 Cu 240 4932459474 4058546011352 DIN22 Cu 240 4932451753 4002395278244

300 DIN13 Cu 300 4932459475 4058546011369 DIN22 Cu 300 4932451754 4002395278251

Buisvormige 
kabelschoenen en 

aansluitingen
Hex

16 R13 Cu 16 4932459494 4058546011550 R22 Cu 16 4932451755 4002395278268

25 R13 Cu 25 4932459495 4058546011567 R22 Cu 25 4932451756 4002395278275

35 R13 Cu 35 4932459496 4058546011574 R22 Cu 35 4932451757 4002395278282

50 R13 Cu 50 4932459497 4058546011581 R22 Cu 50 4932451758 4002395278299

70 R13 Cu 70 4932459498 4058546011598 R22 Cu 70 4932451759 4002395278909

95 R13 Cu 95 4932459499 4058546011604 R22 Cu 95 4932451760 4002395278916

120 R13 Cu 120 4932459500 4058546011611 R22 Cu 120 4932451761 4002395278923

150 R13 Cu 150 4932459501 4058546011628 R22 Cu 150 4932451762 4002395278930

185 R13 Cu 185 4932459502 4058546011635 R22 Cu 185 4932451763 4002395278947

240 R13 Cu 240 4932459503 4058546011642 R22 Cu 240 4932451764 4002395278954

300 R13 Cu 300 4932459504 4058546026769 R22 Cu 30 4932451765 4002395278961

400 R13 Cu 400 4932459505 4058546026776  -  -  -

Soldeervrije koperen 
aansluitingen (DIN 
46234, DIN 46230, 

DIN 46341)

Halfrond 
vlak

16 Q13 CU 16 4932459477 4058546011383 Q22 CU 16 4932451766 4002395278978

25 Q13 CU 25 4932459478 4058546011390 Q22 CU 25 4932451767 4002395278985

35 Q13 CU 35 4932459479 4058546011406 Q22 CU 35 4932451768 4002395278992

50 Q13 CU 50 4932459480 4058546011413 Q22 CU 50 4932451769 4002395279609

70 Q13 CU 70 4932459481 4058546011420 Q22 CU 70 4932451770 4002395279616

95 Q13 CU 95 4932459482 4058546011437  -  -  -

DIN aluminium 
voor aluminium 

krimp-kabelschoenen 
en aansluitingen (DIN 
46329, 46267 deel 1 
en 2, DIN EN 50182)

Hex

16/25 DIN13 AL 16/25 4932459506 4058546026783 DIN22 AL 16/25 4932451771 4002395279623

35 DIN13 AL 35 4932459507 4058546026790 DIN22 AL 35 4932451772 4002395279630

50 DIN13 AL 50 4932459508 4058546026806 DIN22 AL 50 4932451773 4002395279647

70 DIN13 AL 70 4932459509 4058546026813 DIN22 AL 70 4932451774 4002395279654

95/120 DIN13 AL 95/120 4932459510 4058546026820 DIN22 AL 95/120 4932451775 4002395279661

150 DIN13 AL 150 4932459511 4058546026837 DIN22 AL 150 4932451776 4002395279678

185 DIN13 AL 185 4932459512 4058546026844 DIN22 AL 185 4932451777 4002395279685

240 DIN13 AL 240 4932459513 4058546026851 DIN22 AL 240 4932451778 4002395279692

300 DIN13 AL 300 4932459514 4058546026868 DIN22 AL 300 4932451779 4002395276905

Koperen buisvormige 
kabelschoenen en 
connectoren zoals 

L-serie

Hex

16 L13 Cu 16 4932464500 4058546224455 L22 Cu 16 4932464487 4058546224325

25 L13 Cu 25 4932464501 4058546224462 L22 Cu 25 4932464488 4058546224332

35 L13 Cu 35 4932464502 4058546224479 L22 Cu 35 4932464489 4058546224349

50 L13 Cu 50 4932464503 4058546224486 L22 Cu 50 4932464490 4058546224356

70 L13 Cu 70 4932464504 4058546224493 L22 Cu 70 4932464491 4058546224363

95 L13 Cu 25 4932464505 4058546224509 L22 Cu 95 4932464492 4058546224370

120 L13 Cu 120 4932464506 4058546224516 L22 Cu 120 4932464493 4058546224387

150 L13 Cu 150 4932464507 4058546224523 L22 Cu 150 4932464494 4058546224394

185 L13 Cu 185 4932464508 4058546224530 L22 Cu 185 4932464495 4058546224400

240 L13 Cu 240 4932464509 4058546224547 L22 Cu 240 4932464496 4058546224417

300 L13 Cu 300 4932464510 4058546224554  -  -  -

M18 HCCT109/42-522C

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Perskracht (kN) 109

Persbereik (mm²) 16 - 400

Jaw opening capacity for connector [mm] 42

Gewicht, incl. accu (kg) 5.6

Kit inbegrepen
1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 FC 
Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933459273

EAN-code 4058546002398

M18 HCCT-201C

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Perskracht (kN) 53

Persbereik (mm²) 16 - 300

Perstijd (s) < 3

Aantal persingen per acculading > 250 op een 70 mm² koperen aansluiting

Perscycli 30,000

Gewicht, incl. accu (kg) 3.7

Kit inbegrepen
1 x 2.0 Ah Accu-pack, M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933451194

EAN-code 4002395138821

M18 HCCTM18 HCCT109/42
M18™ FORCE LOGIC™ 
HYDRAULISCHE 
KABELKRIMPTANG

M18™ FORCE LOGIC™ 
HYDRAULISCHE 109 KN 
KABELKRIMPTANG

 º FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkrimptang perst aansluitingen in 
minder dan 3 seconden met 53 kN perskracht

 º Revolutionaire bek houdt connector vast voor de beste uitlijning van 
kabel en connector

 º 2-in-1-oplossing: bek kan worden vervangen door een CU / AL bek
 º Beste uitgebalanceerde tool en gemakkelijkste bediening door 

bediening met één hand
 º Compact in-line ontwerp en slanke bek met 350° draaibare kop voor 

eenvoudig persen, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen
 º PFM™ (Predictive Force Monitoring):  past zich automatisch aan de 

aansluiting aan, verzekert een optimale druk en visualiseert met een 
groen licht

 º Persbereik tot 300 mm² 
 º Universele opname, geschikt voor de meest gangbare 60 kN U-profielen 

(C gevormde profielen) op de markt 
 º Elke persing wordt onthouden en opgeslagen via de ONE-KEY™ adapter 

of ONE-KEY™ app
 º ONE-KEY™ tooltracking en -beveiliging biedt een op de cloud gebaseerd 

voorraadbeheersplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie 
ondersteunt

 º Lichtste, meest uitgebalanceerde tool met ergonomisch ontwerp
 º Uitlijnmarkeringen op de bek van het gereedschap verbeteren de 

nauwkeurigheid bij het krimpen
 º de afgedichte elektronica is optimaal bestand tegen ruwe 

omstandigheden met vuil, stof en vocht
 º 42 mm bekopening en 350° roteerbare kop voor gemakkelijk werken op 

moeilijk toegankelijke plaatsen
 º Hydraulische kabelkrimptang krimpt aansluitingen met een kracht van 

109 kN
 º PFM™ (Predictive Force Monitoring) past zich automatisch aan de 

verbinding aan, verzekert een optimale druk en visualiseert dit met een 
groen indicatielampje

 º Maakt het mogelijk om tot 400 mm² te krimpen
 º Universele opname, geschikt voor de meest gangbare U-profielen (C 

gevormde profielen) op de markt 
 º Elke krimpactie wordt onthouden en opgeslagen voor professionele 

rapportage via de ONE-KEY™ app en ONE-KEY™ adapter
 º ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een op de cloud gebaseerd 

voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie 
ondersteunt

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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Omschrijving Artikelnummer EAN-code

Stalen trekveer trommels

36 m 1/8˝ stalen trekveer trommel 48445176 4058546326432

73 m 1/8˝ stalen trekveer trommel 48445178 4058546326449

Trekveer trommels niet geleidend

trommel niet geleidend 30m 48445195 4058546326463

trommel niet geleidend 60m 48445197 4058546326470

M18 HCCT109/42 M18 HCCT

Type Vorm Maat kabel-
schoen (mm²) Omschrijving Artikelnummer EAN-code Omschrijving Artikelnummer EAN-code

Vooraf gevormde 
driehoekige alumi-
nium en koperen 

geleiders

Rond

16 RU13 Cu/Al16 4932459483 4058546011444 RU22 Cu/Al 16 4932451780 4002395276912

35/25 RU13 Cu35/AL25 4932459484 4058546011451 RU22 Cu35/AL25 4932451781 4002395276929

50/35 RU13 Cu50/AL35 4932459485 4058546011468 RU22 Cu50/AL35 4932451782 4002395276936

70/50 RU13 Cu70/AL50 4932459486 4058546011475 RU22 Cu70/AL50 4932451783 4002395276943

95/70 RU13 Cu95/AL70 4932459487 4058546011482 RU22 Cu95/AL70 4932451784 4002395276950

120/95 RU13 Cu120/AL95 4932459488 4058546011499 RU22 Cu120/AL95 4932451785 4002395276967

150/120 RU13 Cu150/AL120 4932459489 4058546011505 RU22 Cu150/AL120 4932451786 4002395276974

185/150 RU13 Cu185/AL150 4932459490 4058546011512 RU22 Cu185/AL150 4932451787 4002395276981

240/185 RU13 Cu240/AL185 4932459491 4058546011529 RU22 Cu240/AL185 4932451788 4002395276998

300/240 RU13 Cu300/AL240 4932459492 4058546011536 RU22 Cu300/AL240 4932451789 4002395277605

400/300 RU13 Cu400/AL300 4932459493 4058546011543  -  -  -

AEH krimp-kabel-
schoenen

Trapezium

16
AEH Krimpkabel-

schoenen
4932459515 4058546026875  -  -  -

25 AEH13 Cu 25 4932459516 4058546026882  -  -  -

35 AEH13 Cu 35 4932459517 4058546026899  -  -  -

50 AEH13 Cu 50 4932459518 4058546026905  -  -  -

70 AEH13 Cu 70 4932459519 4058546026912  -  -  -

95 AEH13 Cu 95 4932459520 4058546026929  -  -  -

120 AEH13 Cu 120 4932459521 4058546026936  -  -  -

150 AEH13 Cu 150 4932459522 4058546026943  -  -  -

185 AEH13 Cu 185 4932459523 4058546026950  -  -  -

240 AEH13 Cu 240 4932459524 4058546026967  -  -  -

C krimp-kabelschoe-
nen

Ovaal

10  -  -  - C22 Cu 10 / C4 4932464863 4058546228088

16 C13 Cu 16 4932459525 4058546026974 C22 Cu 16 / C5 4932464864 4058546228095

25 C13 Cu 25 4932459526 4058546026981 C22 Cu 25 / C6 4932464865 4058546228101

35 C13 Cu 35 4932459527 4058546026998  -  -  -

50 C13 Cu 50 4932459528 4058546027001 C22 Cu 50 / C8C9 4932464866 4058546228118

70 C13 Cu 70 4932459529 4058546027018  -  -  -

10 C13 Cu 10 4932459530 4058546027025  -  -  -

10-35 C13 Cu 10-35 4932459531 4058546027032  -  -  -

25-50 C13 Cu 25-50 4932459532 4058546027049  -  -  -

35-70 C13 Cu 35-70 4932459533 4058546027056  -  -  -

HAH krimp-kabel-
schoenen

Ovaal

70 HAH13 Cu 70 4932459534 4058546027063  -  -  -

95 HAH13 Cu 95 4932459535 4058546027070  -  -  -

120 HAH13 Cu 120 4932459536 4058546027087  -  -  -

DP krimp-kabel-
schoenen

Ovaal

2x50 DP13 Cu 2x50 4932459537 4058546027094  -  -

2x70 DP13 Cu 2x70 4932459538 4058546027100  -  -  -

2x95 DP13 Cu 2x95 4932459539 4058546027117  -  -  -

 Storage box met 
krimpvormen 

- -

DIN13 Cu set (11 
krimpvormen) - 16, 
25, 35, 50, 70, 95, 

120, 150, 185, 240 & 
300 mm²

4932472000 4058546323967

DIN22 Cu kit (11 
krimpvormen) - 16, 
25, 35, 50, 70, 95, 

120, 150, 185, 240 & 
300 mm²

4932471997 4058546298968

DIN13 Al  set (9 krimp-
vormen) - 16/25, 35, 
50, 70, 95/120, 150, 
185, 240 & 300 mm²

4932472001 4058546323974

DIN22 Al kit (9 krimp-
vormen) - 16/25, 35, 
50, 70, 95/120, 150, 
185, 240 & 300 mm²

4932471998 4058546298975

R13 Cu set (11 krimp-
vormen) - 16, 25, 35, 
50, 70, 95, 120, 150, 
185, 240 & 300 mm²

4932472002 4058546323981

R22 Cu kit (11 krimp-
vormen) - 16, 25, 35, 
50, 70, 95, 120, 150, 
185, 240 & 300 mm²

4932471999 4058546298982

Koffer voor Krimpka-
belschoenen

- -

Koffer voor krimpvormen 
voor M18 HCCT109 / 42 

(krimpvormen dienen 
afzonderlijk te worden 

aangekocht )

4932464211 4058546221560

Koffer voor M18 
HCCT krimpervor-

men  (krimpvormen 
afzonderlijk te worden 

gekocht)

4932459339 4058546010003

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FPFT
M18 FUEL™ ACCU TREKVEER

 º De M18 FUEL™ accu trekveer is ‘s werelds eerste professionele 
oplossing voor het trekken van kabels op accu

 º POWERSTATE™ koolborstelloze motor die de mogelijkheid biedt om een 
maximale lengte van 72 m draad te trekken

 º AUTO-RUN™ automatisch aangedreven in- en uitschuifsysteem is een 
snelle en efficiënte oplossing die een hogere productiviteit biedt in 
vergelijking met andere oplossingen

 º Minder vermoeidheid van de gebruiker als gevolg van het trekken van 
kabels, vooral bij werkzaamheden aan bovengrondse installaties

 º Gereedschapsloze en snelle trommel verwisseling met 4 verwisselbare 
trommels, stalen trekveer: 36 en 72 m / niet-geleidende trekveer: 30 en 
60 m

 º Gepatenteerd anti-bindend trommelontwerp voor soepeler in- en 
uitschuiven van de trekveer

 º Trekker met variabele snelheid voor maximale controle tijdens de 
toevoer van de trekveer en het trekken van draden

AUTO-RUN™ automatisch aangedreven in- en uitschuiven Geen rommelige oprolbare kabel, anti-bindtrommelSneller dan de huidige handmatige oplossingen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

M18 FPFT-0 M18 FPFT-202 36m ST Set M18 FPFT-202 30m NC Set

Voltage (V) 18 18 18

Battery type Li-ion Li-ion Li-ion

Weight with battery pack (kg) - 7.0 6.4

Kit included
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 FC , Geen kitbox of 
tas meegeleverd

2 x 2.0 Ah Battery packs, M12-18 FC , Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Article Number 4933471952 4933471953 4933471954

EAN Code 4058546298517 4058546298524 4058546298531

KRIMPBEKKEN

M18 FUEL™ TREKVEER 
TROMMELS 
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Jaw 
profile

Fits to following pipe 
system suppliers Nominal size Tool suitability Description Pack quantity Article Number EAN Code

M

Geberit: Mapress
VSH: X-Press

Eurotubi
Raccorderie Metallique
Rubinetterie Bresciane

Sanha: Nirosan
Pegler Yorkshire

12 M12 J12-M12 1 4932430243 4002395379040
12 M18 J18-M12 1 4932430244 4002395379057
15 M12 J12-M15 1 4932430245 4002395379064
15 M18 J18-M15 1 4932430246 4002395379071
18 M12 J12-M18 1 4932430247 4002395379088
18 M18 J18-M18 1 4932430248 4002395379095
22 M12 J12-M22 1 4932430249 4002395379101
22 M18 J18-M22 1 4932430250 4002395379118
28 M12 J12-M28 1 4932430251 4002395379125
28 M18 J18-M28 1 4932430252 4002395379132
35 M12 J12-M35 1 4932430253 4002395379149
35 M18 J18-M35 1 4932430254 4002395379156

42 M18
RJ18-M42

1 4932430255 4002395379163
(requires ring jaw adaptor RJA-1)

54 M18
RJ18-M54

1 4932430256 4002395379170
(requires ring jaw adaptor RJA-1)

V

Viega
Comap

IBP
Sanha: Nirosan

12 M12 J12-V12 1 4932430260 4002395379217
12 M18 J18-V12 1 4932430261 4002395379224
15 M12 J12-V15 1 4932430262 4002395379231
15 M18 J18-V15 1 4932430263 4002395379248
18 M12 J12-V18 1 4932430264 4002395379255
18 M18 J18-V18 1 4932430265 4002395379262
22 M12 J12-V22 1 4932430266 4002395379279
22 M18 J18-V22 1 4932430267 4002395379286
28 M12 J12-V28 1 4932430268 4002395379293
28 M18 J18-V28 1 4932430269 4002395379309
35 M12 J12-V35 1 4932430270 4002395379316
35 M18 J18-V35 1 4932430271 4002395379323

42 M18
RJ18-V42

1 4932430272 4002395379330
(requires ring jaw adaptor RJA-1)

54 M18
RJ18-V54

1 4932430273 4002395379347
(requires ring jaw adaptor RJA-1)

TH

ALB
Comap

Frankische
Henco (nur TH14 - TH25 )

IPA
Sanha

Tiemme

14 M12 J12-TH14 1 4932430274 4002395379354
14 M18 J18-TH14 1 4932430275 4002395379361
16 M12 J12-TH16 1 4932430276 4002395379378
16 M18 J18-TH16 1 4932430277 4002395379385
18 M12 J12-TH18 1 4932430278 4002395379392
18 M18 J18-TH18 1 4932430279 4002395379408
20 M12 J12-TH20 1 4932430280 4002395379415
20 M18 J18-TH20 1 4932430281 4002395379422
25 M12 J12-TH25 1 4932430282 4002395379439
25 M18 J18-TH25 1 4932430355 4002395380169
26 M12 J12-TH26 1 4932430283 4002395379446
26 M18 J18-TH26 1 4932430284 4002395379453
32 M12 J12-TH32 1 4932430285 4002395379460
32 M18 J18-TH32 1 4932430286 4002395379477
40 M12 J12-TH40 1 4932430287 4002395379484

40 M18
RJ18-TH40

1 4932430288 4002395379491
(requires ring jaw adaptor RJA-1)

50 M18
RJ18-TH50

1 4932430289 4002395379507
(requires ring jaw adaptor RJA-1)

63 M18
RJ18-TH63

1 4932430290 4002395379514
(requires ring jaw adaptor RJA-1)

U

ALB
Uponor: Unipipe, Airpipe

Kan: Kan-therm
Wavin: Press-Systeme
Frankische: Alpex F50

Profi
DW Verbundrohr

Multitubo
IBP:>B<Flex

KE Kelit: Kelit Kelox
Jupiter: Heizsystem

14 M12 J12-U14 1 4932430291 4002395379521
14 M18 J18-U14 1 4932430292 4002395379538
16 M12 J12-U16 1 4932430293 4002395379545
16 M18 J18-U16 1 4932430294 4002395379552
18 M12 J12-U18 1 4932430295 4002395379569
18 M18 J18-U18 1 4932430296 4002395379576
20 M12 J12-U20 1 4932430297 4002395379583
20 M18 J18-U20 1 4932430298 4002395379590
25 M12 J12-U25 1 4932430299 4002395379606
25 M18 J18-U25 1 4932430300 4002395379613
32 M12 J12-U32 1 4932430301 4002395379620
32 M18 J18-U32 1 4932430302 4002395379637
40 M12 J12-U40 1 4932430303 4002395379644

40 M18
RJ18-U40

1 4932430304 4002395379651
(requires ring jaw adaptor RJA-1)

50 M18
RJ18-U50

1 4932430305 4002395379668
(requires ring jaw adaptor RJA-1)

63 M18
RJ18-U63

1 4932430306 4002395379675
(requires ring jaw adaptor RJA-1)

a Ring jaw adaptor (RJA - 1). RJA-1 1 4932430307 4002395379682

M12 HPT-202C M12 HPT-202C M-KIT M12 HPT-202C V-KIT M12 HPT-202C V-KIT2 M12 HPT-202C TH-KIT M12 HPT-202C U-KIT

Spanning (V) 12 12 12 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Perscycli 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Perskracht (kN) 19 19 19 19 19 19

Max. perscapaciteit in metaal (mm)35 35 35 35 35 35

Max. perscapaciteit in kunststof (mm) 40 40 40 40 40 40

Gewicht, incl. accu (kg) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Standaard toebehoren -
3x M-profiel bek (15 / 22 
/ 28 mm)

3x V-profiel bek (15 / 22 / 
28 mm)

3 x V-profiel bek (14/16/22 
mm)

3x TH-profiel bek (16 / 20 
/ 26 mm)

3x U-profiel bek (16 / 20 
/ 25 mm)

Kit inbegrepen
2 x 2. 0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933443085 4933443095 4933443100 4933459382 4933443105 4933443110

EAN-code 4002395003037 4002395003044 4002395003051 4058546010430 4002395003068 4002395003075

M18 BLHPT-202C M18 BLHPT-202C M-SET M18 BLHPT-202C V-SET M18 BLHPT-202C TH-SET M18 BLHPT-202C U-SET

Spanning (V) 18 18 18 18 18

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Perscycli 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Perskracht (kN) 32 32 32 32 32

Max. perscapaciteit in metaal (mm)108 108 108 108 108

Max. perscapaciteit in kunststof (mm)110 110 110 110 110

Gewicht, incl. accu (kg) 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9

Standaard toebehoren - 3x M-profiel bek (15/22/28 mm) 3x V-profiel bek (15/22/28 mm) 3x TH-profiel bek (16/20/32 mm) 3x U-profiel bek (16/20/25 mm)

Kit inbegrepen
2 x 2.0 Ah Battery 
packs, M12-18 C 
Lader, Transportkoffer

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
M12-18 C Lader, Transportkoffer

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
M12-18 C Lader, Transportkoffer

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
M12-18 C Lader, Transportkoffer

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
M12-18 C Lader, Transportkoffer

Artikelnummer 4933451132 4933451133 4933451134 4933451135 4933451136

EAN-code 4002395138012 4002395138029 4002395138036 4002395138043 4002395138050

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 BLHPT
M18™ FORCE LOGIC™ COMPACT 
KOOLBORSTELLOOS 
PERSGEREEDSCHAP
 º Nieuwe compacte koolborstelloze motor in FORCE LOGIC™ 

persgereedschap tot 10% snellere verbindingen en 20% méér werkduur
 º Meest compacte in-line ontwerp met 13% minder gewicht voor 

eenvoudige bewerking 
 º Éénhandsbediening voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke 

plaatsen
 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 

accu voor onovertroffen duurzaamheid 
 º Unieke accu-toolcommunicatie - indien de accu niet voldoende is 

geladen, start het persproces niet ter voorkoming van onvolledig persen. 
Check vooraf altijd of de accu voldoende is geladen, zodat het perswerk 
volledig kan worden uitgevoerd en geen onnodige vertraging oploopt 

 º FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van 
een kwalitatieve verbinding

M12 HPT
M12™ HYDRAULISCHE 
SUBCOMPACTPERSTOOL

 º Meest compacte en lichte perstool op de markt - weegt slechts 1,8 kg 
voor méér gebruiksgemak

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Gepatenteerde éénhandsbediening voor werken op moeilijk 
toegankelijke plaatsen

 º Accu-machine communicatie: bij een te lage acculading start het persen 
niet om onvolledig persen te voorkomen. Een check voorafgaand aan 
het persen zorgt ervoor dat de accu volledig is geladen bij iedere nieuwe 
perscyclus

 º Service-intervallen - geavanceerde elektronica telt het aantal perscycli 
en geeft aan wanneer de kalibratieintervallen zijn bereikt

 º 4-stappen en nauwkeurige statusindicator van de accu
 º Persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve 

verbinding

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

PERSBEKKEN



148 149

M18 BTP-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Luchtvolume (l/u) 1817

Stroomsnelheid [liters per minuut] 30.3

Max. zuighoogte [m] 5.5

Max. waterhoogte [m] 23

Max. watertemperatuur [°C] 60

IP beschermklasse IP54

Schroefdraad (mm) 3/4˝ (19 mm) buitendraads

Gewicht, incl. accu (kg) 4.0

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgele-
verd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933471494

EAN-code 4058546293932

M18 BLTRC-0X M18 BLTRC-522X

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Gewicht, incl. accu (kg) - 3.9

Standaard toebehoren
M6, M8, M10 en M12 
snijkoppen

M6, M8, M10 en M12 
snijkoppen

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Battery 
packs, M12-18 C Lader, 
HD Box

Artikelnummer 4933471150 4933471151

EAN-code 4058546287788 4058546287795

M18 ONEBLPXPL-502C

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Slaglengte (mm) 55.5

Type kop Auto-rotatie

Gewicht, incl. accu (kg) 10.1

Kit inbegrepen
2 x 5.0 Ah Battery packs, M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933464299

EAN-code 4058546222444

M18 BTP
M18™ ACCU WATERPOMP

 º 18V waterpomp met een gewicht van 3,4 kg lichter dan gesnoerde 
pompen en levert vergelijkbare prestaties

 º Met een waterdoorvoersnelheid van 1817 l/u, kan de pomp 908 l water 
transporteren op één M18™5.0 Ah acculading

 º REDLINK™ intelligentie kan herkennen wanneer de machine stopt met 
verplaatsen van water waarna deze zichzelf automatisch uitschakelt om 
droog pompen te voorkomen

 º De flexibele waaier en krachtige motor genereren een hefhoogte van 5,5 
m en een opvoerhoogte tot 23 m

 º 3/4˝ buitendraadopname voor elke standaard waterslang beschikbaar. 
Voor de inlaat wordt een slang met een binnendiameter van 19 mm 
aanbevolen, voor optimale prestaties

 º Te gebruiken voor water

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Gesloten accu-compartiment Leegt tot wel 5 boilers 180 L op één M18™ 5.0 Ah accu-
lading

Flexibele waaier

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 ONEBLPXPL
M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ 
UPONOR™ Q&E HYDRAULISCHE 
PIJP EXPANSIETOOL (ALLEEN 
VERKRIJGBAAR VIA UPONOR)

 º

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

M18 BLTRC
M18™ DRAADEINDKNIPPER

 º M18™ koolborstelloze draadeindknipper levert een snelle en moeiteloze 
oplossing voor het snijden van draad

 º Geïntegreerde koolborstelloze motor biedt de gebruiker de mogelijkheid 
om door M6, M8, M10 en M12 zacht staal of M6, M8 en M10 
roestvrijstalen draadstang te snijden, tot wel 300 sneden met een 2,0 Ah 
accu

 º De meegeleverde matrijzen dekken de meest gangbare maten 
draadstang: M6, M8, M10 en M12, die kunnen worden gewijzigd door de 
matrijzen te draaien

 º Geoptimaliseerde hantering van het gereedschap zorgt voor beter zicht, 
garandeert een eenvoudige uitlijning en een hoge knipnauwkeurigheid

 º Doordacht design zorgt voor een optimale balans bij het snijden boven 
het hoofd, evenals grote stabiliteit bij prefab toepassingen

 º Volledig uitgebalanceerd gereedschap, met een gecentreerd 
handvatontwerp zorgt voor een perfecte bediening met één hand

 º Opent automatisch de matrijzen nadat het knippen is voltooid, zodat de 
gebruiker snel en herhaaldelijk kan knippen

 º Deze tool biedt de mogelijkheid om korte stukken met een minimale 
lengte van 3,8 cm te knippen

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid
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Buisdiameter ø (mm) Wanddikte buis (mm) Buisdruk (bar) Geschikt voor Artikelnummer EAN-code

PXPH9-144/8 9.9 1.1 4/8 M12, M18 4932430102 4002395377633

PXPH12I-14 12 1.7/ 1.8/ 2 6-10 M12, M18 4932352716 4002395373741

PXPH15N-14 14 / 15 2.5 6-10 M12, M18 4932352727 4002395373857

PXPH16I-1406 16 1.5/ 1.8 6 M12, M18 4932430103 4002395377640

PXPH16I-1410 16 1.8/ 2.0/ 2.2 10 M12, M18 4932352717 4002395373758

PXPH18N-14 17 / 18 2.5 6-10 M12, M18 4932352728 4002395373864

PXPH20I-1406 20 1.9/ 2.0/ 2.3 6, (8 bar - Ø 2.3 mm) M12, M18 4932352718 4002395373765

PXPH20I-1410 20 2.8 10 M12, M18 4932352719 4002395373772

PXPH20I-2506 20 1.9/ 2.0/ 2.3 6, (8 bar - Ø 2.3 mm) M18 4932352733 4002395373918

PXPH20I-2510 20 2.8 10 M18 4932352748 4002395374069

PXPH22N-14 22 3 6-10 M12, M18 4932352729 4002395373871

PXPH25I-1406 25 2.3 6 M12, M18 4932352720 4002395373789

PXPH25I-1410 25 3.5 10 M12, M18 4932352721 4002395373796

PXPH25I-2506 25 2.3 6 M18 4932352722 4002395373802

PXPH25I-2510 25 3.5 10 M18 4932352749 4002395374076

PXPH28N-14 28 4 6-10 M12, M18 4932352730 4002395373888

PXPH32I-1406 32 2.9 6 M12, M18 4932352723 4002395373819

PXPH32I-25 32 2.9/ 4.4 6-10 M18 4932352724 4002395373826

PXPH40I-2506 40 3.7 6 M18 4932352725 4002395373833

PXPH 40I - 5606 40 3.7 6-10 M18 BLPXPL 4932451396 4002395160884

PXPH 50I - 5606 50 4.6 6-10 M18 BLPXPL 4932451397 4002395160891

PXPH 63I - 5606 63 5.8 6-10 M18 BLPXPL 4932451398 4002395158102

PXPH 75I - 5606 75 6.8 6-10 M18 BLPXPL 4932451399 4002395158119

Boorvet

4932352726 4002395373840

Inhoud 50 gram. Voor smering van conus en expansiekoppen.

C12 PXP-I06202C C12 PXP-I10202C C12 PXP-N202C

Spanning (V) 12 12 12

Type accu Li-ion Li-ion Li-ion

Slaglengte (mm) 14 14 14

Toerental (omw/min) 60 60 60

Inclusief koppen 16/ 20/ 25 mm 16/ 20/ 25 mm 15/18/22 mm

Gewicht, incl. accu (kg) 1.9 1.9 1.9

Kit inbegrepen
2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, C12 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933441715 4933441730 4933441740

EAN-code 4002395002016 4002395002047 4002395002061

HD18 PXP-H06202C HD18 PXP-H10202C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Slaglengte (mm) 14 25

Toerental (omw/min) 45 45

Inclusief koppen 16 / 20 / 25 / 32 mm 16 / 20 / 25 / H32 mm

Type kop Automatisch roterend Automatisch roterend

Gewicht, incl. accu (kg) 3.5 3.5

Kit inbegrepen
2 x 2.0 Ah Battery 
packs, M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

2 x 2.0 Ah Battery 
packs, M12-18 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933441771 4933441774

EAN-code 4002395001835 4002395001842

C12 PXPHD18 PXP
M12™ Q&E SUBCOMPACTEXPANSIETOOL 
(EXCLUSIEF LEVERBAAR VIA UPONOR™)

M18™ Q&E HEAVY DUTY 
EXPANSIETOOL (EXCLUSIEF 
LEVERBAAR VIA UPONOR™)

 º Automatisch roterende kop 12 tot 32 mm (6 bar) en tot 25 mm (10 bar) 
voor nauwkeurige expansie met één hand

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Nokkensnelmechanisme, enkelvoudige Q & E fittingen voor 4 keer 
sneller installeren

 º Stalen tandwielen en geïntegreerd frame
 º Haaks ontwerp voor gemakkelijke installatie van Q&E fittingen
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting  - voor méér 

gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu‘s

 º Automatisch roterende kop 12 - 40 mm (6 bar) en tot 32 mm (10 bar) voor 
nauwkeurige expansie met één hand

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º Quick cam mechanisme - enkelvoudige Q&E fittingen voor 4x sneller 
installeren

 º Stalen tandwielen en geïntegreerd magnesium frame
 º Robuust D-greepontwerp voor gemakkelijke installatie van Q&E fittingen
 º Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en 

duurzaamheid van zowel machine als accu
 º Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 

elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu‘s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

EXPANSIEKOPPEN
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M12 BDC8-0C M12 BDC8-202C

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 500 0 - 500

Max. diameter afvoer (mm) 60 60

Diameter spiraal (mm) 8 8

Kabellengte (m) 7.6 7.6

Capaciteit bak (l) 22.5 22.5

Gewicht, incl. accu (kg)  - 4.8

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Emmer

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, Emmer

Artikelnummer 4933451632 4933451633

EAN-code 4002395140992 4002395141609

M12 BDC6-0C M12 BDC6-202C

Spanning (V) 12 12

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 500 0 - 500

Max. diameter afvoer (mm) 50 50

Diameter spiraal (mm) 6 6

Kabellengte (m) 7.6 7.6

Capaciteit bak (l) 22.5 22.5

Gewicht, incl. accu (kg)  - 4.2

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Emmer

2 x 2.0 Ah Battery packs, 
C12 C Lader, Emmer

Artikelnummer 4933451634 4933451635

EAN-code 4002395141616 4002395141623

ONTSTOPPINGSMACHINES
  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M12 BDC8M12 BDC6
M12™ SUBCOMPACTE 
ONTSTOPPINGSMACHINE MET 6 
MM DIAMETER SPIRAALKABEL

M12™ SUBCOMPACTE 
ONTSTOPPINGSMACHINE MET 8 
MM DIAMETER SPIRAALKABEL

 º Meest lichte, professionele ontstoppingsmachine op de markt
 º Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als 

op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine 
 º Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een 

elektrische stroomvoorziening
 º Inclusief een uiterst flexibele 6 mm spiraal voor gemakkelijke toegang in 

afvoerleidingen tot 50 mm. Alle standaard Ø 6 & 8 mm spiralen kunnen 
met de machine worden gebruikt

 º Robuuste trommel beschermt gebruiker en spangereedschap tegen 
draaien tijdens gebruik

 º Gemakkelijk afneembare trommel voorkomt vastklemmen van de 
spiraal, waardoor vuil in de trommel wordt opgeslagen 

 º Kabelslotmechanisme voor snel en gemakkelijk handmatig in- en 
uitbrengen van de spiraal

 º Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek 
zoals onder wastafels en andere donkere ruimtes

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º Meest lichte, professionele ontstoppingsmachine op de markt
 º Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als 

op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine 
 º Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een 

elektrische stroomvoorziening
 º Inclusief een uiterst flexibele 8 mm spiraal voor gemakkelijke toegang in 

afvoerleidingen tot 60 mm. Alle standaard Ø 6 & 8 mm spiralen kunnen 
met de machine worden gebruikt

 º Robuuste trommel beschermt gebruiker en spangereedschap tegen 
draaien tijdens gebruik

 º Gemakkelijk afneembare trommel voorkomt vastklemmen van de 
spiraal, waardoor vuil in de trommel wordt opgeslagen

 º Kabelslotmechanisme voor snel en gemakkelijk handmatig in- en 
uitbrengen van de spiraal

 º Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek 
zoals onder wastafels en andere donkere ruimtes

 º REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als 
accu voor onovertroffen duurzaamheid

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FFSDC16-0 M18 FFSDC16-502

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 250 0 - 250

Max. diameter afvoer (mm) 110 110

Diameter spiraal (mm) 16 16

Kabellengte (m) 15 15

Gewicht, incl. accu (kg) - 13.4

Kit inbegrepen

Geen accu‘s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas mee-
geleverd

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 FC Lader, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459709 4933459710

EAN-code 4058546028817 4058546028824

M18 FDCPF10-0C M18 FDCPF10-201C

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 600 0 - 600

Max. diameter afvoer (mm) 75 75

Diameter spiraal (mm) 10 10

Kabellengte (m) 10.6 10.6

Capaciteit bak (l) 23 23

Standaard toebehoren
1x 10 mm x 20.6 m 
spiraalkabel (48532675), 
sleutelpen

1x 10 mm x 10.6 
spiraalkabel (48532675), 
5 pcs snijset (48532685), 
sleutelpen

Gewicht, incl. accu (kg) - 6.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Emmer

1 x 2.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 FC Lader, Emmer

Artikelnummer 4933459684 4933459685

EAN-code 4058546028565 4058546028572

M18 FDCPF8-0C

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 600

Max. diameter afvoer (mm) 75

Diameter spiraal (mm) 8

Kabellengte (m) 10.6

Capaciteit bak (l) 23

Standaard toebehoren 8 mm x 10.6 m spiraalkabel (48532673)

Gewicht, incl. accu (kg) 6.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Emmer

Artikelnummer 4933459683

EAN-code 4058546028558

M18 FDCPF10M18 FDCPF8
M18 FUEL™ 
ONTSTOPPINGSMACHINE - 
STROOMTOEVOER 8 MM

M18 FUEL™ 
ONTSTOPPINGSMACHINE - 
STROOMTOEVOER 10 MM

 º Voeding met variabele snelheid 0 - 25 cm / seconde
 º Variabele snelheid 0-600 omw. per minuut
 º Automatisch aan te passen aan de kabeldiameter
 º Gemakkelijk bedienbaar schuifhandvatontwerp - draaibare 

vergrendeling
 º Door MILWAUKEE® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze 

POWERSTATE™ motor voor 10x langere levensduur van de motor 
 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 

overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º Ondersteunt kabels van andere merken
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™accu’s
 º Draadloze veelzijdigheid - draagbaarder, geen koorden, veiliger dan 

elektrisch
 º Individuele batterijcelmonitoring optimaliseert de looptijd van het 

gereedschap en zorgt voor langdurige acculooptijd
 º Brandstofmeter geeft de resterende lading weer
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18 ™ accu’s

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert maximaal vermogen tot 15 
M

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º CABLE-DRIVE vergrendelingsdoorvoersysteem handhaaft de 
geselecteerde doorvoersnelheid en past zich automatisch aan 
compatibele kabelmaten aan voor de beste kabelgreep bij het invoeren 
en bewerken 

 º Volledig gesloten trommel voor de beste bescherming en het inperken 
van vuil en rommel

 º LED-licht verlicht het werkgebied onder wastafels en andere donkere 
ruimtes

 º Ondersteunt kabels van andere merken
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FFSDC16
M18 FUEL™ 16 MM ONTSTOPPINGSMACHINE

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert maximale kracht tot 30 M

 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 
overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije trommelaansluiting 
staat gebruikers toe om snel te schakelen tussen kabeldiktes of het 
aansluiten van een tweede trommel 

 º Ingebouwde rugzakriemen voor het gemakkelijk transport naar elk dak, 
afvoer, kruipruimte of tijdens het reinigen

 º Geïntegreerde trommelrem vertraagt de trommel supersnel voor 
gebruikerscontrole en veiligheid

 º Elektronisch voetpedaal met antislipgreep voor maximale levensduur

 º Volledig omhulde trommel voor de beste bescherming en tegen 
rommelverspreiding

 º SWITCH PACK™ trommelcapaciteit 8 mm x 23 m kabel

 º Opbergruimte voor accessoires 

 º Geleverd met 1x montage voor rugzak, 2x trommelmontage, 2x 16 mm 
x 15 m kabels, 1x snijset en verwijderingsgereedschap

 º Accepteert andere merkkabels

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Ingebouwde rugzakriemen voor gemakkelijk transportM18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije 
trommelaansluiting

Elektronisch voetpedaal met antislipgreep

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 FSSM-0 M18 FSSM-121

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 700 700

Max. diameter afvoer (mm) 200 200

Kabellengte (m) 60 60

Capaciteit [Max. Ø] 50 - 200 50 - 200

Gewicht, incl. accu (kg) - 33.3

Kit inbegrepen
Geen accu‘s bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

1 x 12.0 Ah Accu-pack, 
M12-18 FC Lader, Geen 
kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933471411 4933471410

EAN-code 4058546290399 4058546290382
M18 FFSDC10-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 250

Max. diameter afvoer (mm) 75

Diameter spiraal (mm) 10

Kabellengte (m) 15

Gewicht, incl. accu (kg) 13.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459707

EAN-code 4058546028794

M18 FFSDC13-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 250

Max. diameter afvoer (mm) 100

Diameter spiraal (mm) 13

Kabellengte (m) 15

Gewicht, incl. accu (kg) 13.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459708

EAN-code 4058546028800

M18 FFSDC10M18 FFSDC13
M18 FUEL™ 13 MM 
ONTSTOPPINGSMACHINE

M18 FUEL™ 10 MM 
ONTSTOPPINGSMACHINE

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ levert maximale kracht tot 30 M
 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 

overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije trommelaansluiting staat 
gebruikers toe om snel te schakelen tussen kabeldiktes of het aansluiten 
van een tweede trommel

 º Ingebouwde rugzakriemen voor het gemakkelijk transport naar elk dak, 
afvoer, kruipruimte of tijdens het reinigen

 º Geïntegreerde trommelrem vertraagt de trommel supersnel voor 
gebruikerscontrole en veiligheid

 º Elektronisch voetpedaal met antislipgreep voor maximale levensduur
 º Volledig omhulde trommel voor de beste bescherming en tegen 

rommelverspreiding
 º SWITCH PACK™ trommelcapaciteit 8 mm x 23 kabel
 º Opbergruimte voor accessoires
 º Geleverd met 1x montage voor rugzak, 2x trommelmontage, 2x 13 mm x 

15 m kabels, 1x snijset en verwijderingsgereedschap

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert maximale kracht tot 30 M
 º REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale 

overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de 
prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

 º REDLITHIUM™-ION accu biedt een superieure accuconstructie, 
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en 
meer werk per acculevensduur

 º M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrije trommelaansluiting staat 
gebruikers toe om snel te schakelen tussen kabeldiktes of het aansluiten 
van een tweede trommel

 º Ingebouwde rugzakriemen voor het gemakkelijk transport naar elk dak, 
afvoer, kruipruimte of tijdens het reinigen

 º Geïntegreerde trommelrem vertraagt de trommel supersnel voor 
gebruikerscontrole en veiligheid

 º Elektronisch voetpedaal met antislipgreep voor maximale levensduur
 º Volledig omhulde trommel voor de beste bescherming en tegen 

rommelverspreiding
 º SWITCH PACK™ trommelcapaciteit 8 mm x 23 m kabel
 º Opbergruimte voor accessoires 
 º Geleverd met 1x montage voor rugzak, 1x trommelmontage, 1x 10 mm x 

15 m kabels, 1x snijset en verwijderingsgereedschap

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 FSSM
M18 FUEL™ SEGMENTVEERMACHINE

 º ´s Werelds eerste snoerloze segmentveermachine op een 18V accu met 
automatische in- en uitschuif functie

 º CABLE-DRIVE vergrendelingssysteem handhaaft de geselecteerde 
invoersnelheid en past zich automatisch aan op compatibele 
kabelafmetingen, 22 mm en 32 mm, voor de beste kabelgreep bij het 
invoeren en bewerken van de verstopping

 º Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert maximaal vermogen tot 
wel 60 m

 º Geschikt voor andere merken 22 mm en 32 mm sectionele kabels

 º Achterwielen met uitschuifbare voorhandgreep voor gemakkelijker 
transport

 º Geleverd met 1x achterste geleidingsslang, 2x kabel containers

 º Bevat vier MILWAUKEE® exclusieve technologieën - de POWERSTATE™ 
koolborstelloze motor, REDLITHIUM™-ION accu technologie, REDLINK 
PLUS™  hardware en software intelligentie en ONE-KEY™ digitale 
connectie  - die een uitstekend vermogen, looptijd en duurzaam gebruik 
op de werkplek bieden

 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Automatisch in- en uitschuiven Achterwielen met uitschuifbare handgreep aan de voorzijde ONE-KEY™ digitale connectiviteit

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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Fits drain cleaners 
M12BDC6, M12 

BDC8

Fits drain cleaners 
M18 FDCPF8, M18 

FDCPF10

Fits drain cleaners M18 
FFSDC16, M18 FFSDC13, 

M18 FFSDC10

Fits sewer 
machine M18 

FSSM
Artikelnummer EAN-code

Ø 8 mm x 7.6 m spiraal met rechte 
avegaar 

✔ - - - 48532571 045242364213

Ø 6 mm x 7.6 m spiral met rechte 
avegaar

✔ - - - 48532573 045242471270

Ø 8 mm x 7.6 m spiraal met beweg-
ende avegaar

✔ - - - 48532572 045242364206

Ø 6 mm x 7.6 m spiraal met beweg-
ende avegaar

✔ - - - 48532574 045242471287

Ø 8 mm x 7.6 m, spiraal, rechte 
avegaar en trommel

✔ - - - 48532581 045242480586

Ø 6 mm x 7.6 m spiraal , rechte 
avegaar en trommel

✔ - - - 48532583 045242480609

Ø 8 mm x 7.6 m spiraal, ,bewegende 
avegaar en trommel 

✔ - - - 48532582 045242480593

Ø 6 mm x 7.6 m spiraal, bewegende 
avegaar en trommel

✔ - - - 48532584 045242480616

Ø 6 mm x 10.5 m spiraal met rechte avegaar - ✔ - - 48532671 045242482740
Ø 8 mm x 10.5 m spiraal met rechte avegaar  - ✔ - - 48532673 045242482764
6 mm x 15 mm spiraal met rechte avegaar - ✔ - - 48532672 045242482757

Ø 10 mm x 10.5 m spiraal - ✔ - - 48532675 045242482788
8 mm x 15 m spiraal met rechte avegaar - ✔ - - 48532674 045242482771

Terughaal avegaar - ✔ - - 48532681 045242503803

Bewegende (terughaal) avegaar - ✔ - - 48532682 045242503810

25 mm schopvormige snijkop - ✔ - - 48532683 045242503827

25 mm vetsnijkop - ✔ - - 48532684 045242503834

M18 ™ kleine 5-delige opzetstuk-
ken set

- ✔ - - 48532685 045242503841

Trommel voor ontstoppingsmachine - - ✔ - 4932464277 4058546222222

8 mm x 23 m spiraal met rechte 
avegaar 

- - ✔ - 48532772 045242513079

10 mm x 15 m spiraal - - ✔ - 48532773 045242513086

13 mm x 15 m spiraal - - ✔ - 48532774 045242513093

16 mm x 15 m spiraal - - ✔ - 48532775 045242513109

Trechtervormige avegaar - ✔ ✔ - 48532786 045242006106

Kopspiraal - ✔ ✔ - 48532787 045242006113

36 mm schopvormige snijkop - ✔ ✔ - 48532788 045242006120

38 mm vetsnijkop - ✔ ✔ - 48532789 045242006137

ONTSTOPPINGS-ACCESSOIRES

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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Fits drain cleaners 
M12BDC6, M12 

BDC8

Fits drain cleaners 
M18 FDCPF8, M18 

FDCPF10

Fits drain cleaners M18 
FFSDC16, M18 FFSDC13, 

M18 FFSDC10

Fits sewer 
machine M18 

FSSM
Artikelnummer EAN-code

M18 ™ medium 5-delige opzet-
stukken set

- ✔ ✔ - 48532790 045242006144

Rechte avegaar voor sectionele 
machine 22 mm kabels

- - - ✔ 48533830 4058546323462

Rechte avegaar voor sectionale 
machine 32 mm kabel

- - - ✔ 48534830 4058546323554

Trechter terughaalkop voor sec-
tionele machine 22 mm kabel

- - - ✔ 48533831 4058546323479

Trechter terughaalkop voor sec-
tionele machine 32 mm kabel 

- - - ✔ 48534831 4058546323561

75 mm wortelsnijder voor sectionele 
machine  22 mm kabels

- - - ✔ 48533832 4058546323486

75 mm wortelsnijder voor sectionele 
machine  32 mm kabels

- - - ✔ 48534832 4058546323578

100 mm wortelsnijder voor sec-
tionele machine 22 mm kabel 

- - - ✔ 48533833 4058546323493

100 mm wortelsnijder voor sec-
tionele machine 32 mm kabel 

- - - ✔ 48534833 4058546323585

150 mm wortelsnijder voor sec-
tionele machine 22 mm kabel 

- - - ✔ 48533834 4058546323509

150 mm wortelsnijder voor sec-
tionele machine  32 mm kabels

- - - ✔ 48534834 4058546323592

Klein opening maker  voor sectionele 
machine 22 mm kabels

- - - ✔ 48533835 4058546323516

Kleine opening maker voor sec-
tionele machine 32 mm kabels

- - - ✔ 48534835 4058546323608

Middelgroot gereedschap voor sec-
tionele machines 22 mm kabels

- - - ✔ 48533836 4058546323523

Middelgroot openingsgereedschap 
voor sectionele machine 32 mm 

kabel
- - - ✔ 48534836 4058546323615

75 mm vetafhaler voor sectionele 
machine 22 mm kabel

- - - ✔ 48533837 4058546323530

75 mm vetafhaler voor  sectionele 
machine 32 mm kabel

- - - ✔ 48534837 4058546323622

100 mm vetafhaler  voor sectionele 
machine 22 mm kabel

- - - ✔ 48533838 4058546323547

100 mm vetafhaalkop voor sec-
tionele machine 32 mm kabel

- - - ✔ 48534838 4058546323639

kopbevestigingsset voor sectionele 
machine 22 mm kabels bevat: re-

chte vijzel, trechterretriever, 75, 100 
en 150 mm wortelscharen, kleine en 
middelgrote openingsgereedschap-

pen, 75 en 100 mm vetsnijders

- - - ✔ 48533840 4058546296148

Kopbevestigingsset voor sectionele 
machine 32 mm kabels bevat: re-

chte vijzel, trechterretriever, 75, 100 
en 150 mm wortelscharen, kleine en 
middelgrote openingsgereedschap-

pen, 75 en 100 mm vetsnijders

- - - ✔ 48534839 4058546296155

22 mm x 4,5 m koppelingsuiteinde 
open windkabel - - - ✔ 4932471712 4058546296117

32 mm x 4.5 m kabel met 
koppelingsuiteinde - - - ✔ 4932471710 4058546296155

32 mm x 4.5 m heavy duty kabel 
met koppelingsuiteinde

- - - ✔ 4932471711 4058546296100

Set van zeven open windkabels met 
een koppeling van 22 mm x 4,5 m

- - - ✔ 4932471713 4058546296124

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 ONESLDP-0

Spanning (AC) (V) 100 - 240

Spanning DC (V) 18

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle Milwaukee® M18™ accu’s 

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/
flitslicht (Lumen)

9000 / 4800 / 2500 / -

Max. werkduur met M18 B9 accu (uur) 3.5 / 7 / 14 / -

Gewicht, incl. accu (kg) 12.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459160

EAN-code 4002395287154

M18 ONESLSP-0

Spanning (AC) (V) 220 - 240

Spanning DC (V) 18

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle Milwaukee® M18™ accu’s 

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 4400 / 2100 / 1000 / -

Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) 2 / 4 / 8 / -

Gewicht, incl. accu (kg) 5.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459155

EAN-code 4002395287109

TRUEVIEW™ 

HOOGWAARDIGE VERLICHTING

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONESLDP M18 ONESLSP
M18™ ONE-KEY™ LED COMPACTE 
LAMP/LADER

M18™ ONE-KEY™ LED 
COMPACTLAMP

 º Optimaliseer de helderheid en werkduur door de lichtopbrengst van 
0-9000 lumen aan te passen

 º Dankzij ONE-KEY™ kan de gebruiker de helderheid regelen en de 
lichtinstellingen op afstand instellen

 º ONE-KEY™ tool tracking & beveiliging biedt een op de  cloud-gebaseerd 
voorraadbeheerplatform dat zowel locatie tracking en diefstalpreventie 
ondersteunt

 º Programmeer automatisch schema’s om te bepalen tijdens welke 
dagen/tijden het licht werkt

 º Geïntegreerde M18™ oplader - Laadt maximaal 2 accu’s tegelijk op
 º Aangedreven door M18™ REDLITHIUM™-ION accu of 2,5 m stroomkabel
 º Contactdoos biedt de mogelijkheid meerdere lampen samen te voegen
 º Zeer duurzame en stootvaste polycarbonaatlens om het licht te 

beschermen tegen ruwe werkomstandigheden
 º IP54 - optimale bescherming van de lamp tegen stof en spatwater
 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert een consistente 

lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van 
kleuren en details

 º Beveiligde accuklep helpt accu’s tegen diefstal te beschermen (slot niet 
meegeleverd)

 º ONE-KEY™ technologie zorgt voor geavanceerd aanpassen van de 
lichtsterkte en het op afstand beheren van de lamp 

 º ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een op de cloud gebaseerd 
voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie 
ondersteunt

 º Optimaliseer de helderheid en werkduur door de lichtopbrengst tussen 0 
- 4400 lumen aan te passen

 º Programmeer automatische schema’s om te bepalen gedurende welke 
dagen/tijden de lamp moet worden ingeschakeld

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest 
geavanceerde LED technologie

 º 180° en 360° elektronische lichtregeling voor verlichting van grote 
ruimtes en taakverlichting

 º Zelfcentrerende metalen haak voor het gemakkelijk ophangen van de 
lamp aan studs of buizen

 º Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM™-ION accu als middels het 
standaard meegeleverde 2,5 m verlengsnoer

 º Stopcontact biedt de mogelijkheid meerdere lampen samen te voegen
 º Tot 8 uur werkduur op de lage lichtstand met een M18™ REDLITHIUM™-

ION 5,0 Ah accu
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M18 HSAL-0 M18 HSAL-502B

Spanning (AC) (V) 220 - 240 220 - 240

Spanning DC (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Geschikt voor Alle Milwaukee® M18™ accu’s Alle Milwaukee® M18™ accu’s

Type lamp LED LED

Max. lichtopbrengst hoog/
medium/laag/flitslicht 
(Lumen)

3000 / 1700 / 900 / - 3000 / 1700 / 900 / -

Max. werkduur met M18 B5 
accu (uur)

2.25 / 4.25 / 8 / - 2.25 / 4.25 / 8 / -

Gewicht, incl. accu (kg)  - 8.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox 
of tas meegeleverd

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 C Lader, Transporttas

Artikelnummer 4933451392 4933451898

EAN-code 4002395158607 4002395281473

M18 ONERSAL-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle Milwaukee® M18™ accu’s 

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 5400 / 3000 / 1550 / -

Max. werkduur met M18 B9 accu (uur) 7 / 12.5 / 26 / -

Gewicht, incl. accu (kg) 9.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933459431

EAN-code 4058546010928

HOBL 7000

Spanning (AC) (V) 90 - 277

Type lamp LED

Gewicht (kg) 3.7

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464126

EAN-code 4058546220716

M18 TAL-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle Milwaukee® M18™ accu’s

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst Hoog|Medium|Laag (Lumen) 2200 / 1100 / 550

Max. lichtopbrengst Flood Mode Hoog|Medium|Laag 
(Lumen)

1000 / 500 / 250

Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) 4 / 8 / 16

Gewicht, incl. accu (kg) 2.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464134

EAN-code 4058546220792

HOBL 7000M18 TAL
HANGENDE BOUWLAMPM18™ TRADESMAN AREA LAMP

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting verlicht tot 2200 lumen in Area 
modus en 1000 lumen in Flood modus

 º Geavanceerde LED technologie levert 360° gebiedsverlichting, terwijl 
een onafhankelijke reeks LED’s aan de zijkant 90° taakverlichting biedt

 º Compact ontwerp met ingebouwde handgreep, gemakkelijk te dragen 
met één hand

 º Schokbestendig polycarbonaat lensontwerp voor superieure 
duurzaamheid

 º Uitgerust met een 10,8 cm zelfcentrerende metalen haak voor het 
gemakkelijk ophangen van de lamp aan studs of buizen

 º Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
 º Flexibel accusystyeem - werkt met alle  MILWAUKEE® M18™ accu

 º TRUEVIEW ™ hoogwaardige verlichting - 7700 lumen gelijkmatige 
verlichting zorgt voor de beste werkplaatsverlichting (110 lumen/Watt)

 º Stootbestendige polycarbonaatlens is bestand tegen vallen tot 
maximaal 2,7 m

 º De geïntegreerde bedrading staat spanning toe van 90-277 V, dit maakt 
het mogelijk om meerdere lampen te koppelen 

 º Kabeltrekontlasting accepteert kabels tot en met H07RNF 3 x 2,5 mm² 
 º Verende kabelhouder maakt een gemakkelijke afstelling van de 

installatiehoogte mogelijk met een stalen hangkabel van 1,2 m
 º 4 m netsnoer zorgt voor gemakkelijk werken op grotere afstand
 º Konisch lensontwerp en de kleine voet zorgen voor eenvoudige opslag 

en veilige stapeling van maximaal 3 eenheden

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 ONERSALM18 HSAL
M18™ ONE-KEY™ LED STAANDE 
LAMP

M18™ LED STAANDE LAMP/LADER

 º Optimaliseer de helderheid en looptijd door de lichtopbrengst van 
0-5400 lumen aan te passen

 º ONE-KEY™ technologie zorgt voor geavanceerde lichtaanpassing en de 
mogelijkheid om licht op afstand te bedienen 

 º ONE-KEY ™ tool tracking & security biedt een op de cloud gebaseerd 
voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie 
ondersteunt

 º IP67 maakt gebruik in alle weersomstandigheden (zware regen, sneeuw, 
stoffige omgevingen) mogelijk

 º Versterkt pootontwerp met 3 verschillende opzetmogelijkheden voor de 
beste duurzaamheid en stabiliteit

 º Zeer duurzame en slagvaste polycarbonaatlens en aluminium kap-
ontwerp om het licht te beschermen tegen ruwe werkomstandigheden

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert een consistente bundel, 
geoptimaliseerde kleurtemperatuur en realistische weergave van kleuren 
en details

 º Afgesloten batterijcompartiment voor maximaal 2 accu’s om de looptijd 
te verlengen

 º Verander hoogte van 0,5 m tot 1,65 m om licht van boven te werpen om 
schaduwen te beperken

 º Opvouwbaar tot slechts 55 cm voor gemakkelijke opslag en transport

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
 º Twaalf hoogwaardige LED’s en 3 lichtstanden leveren tot 3000 lumen in 

de hoogste stand en is feller dan een 500 Watt halogeen lamp
 º Slagvaste, verstelbare kop met zeer duurzame polycarbonaat lens welke 

verticaal 180° en horizontaal 240° kan worden gedraaid voor perfecte 
verlichting van de werkplek

 º Ingebouwde M18™ lader
 º Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM™-ION accu als via een 2,5 m 

netsnoer
 º Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lens 

voor opslag of transport
 º Uitschuifbare mast van 1,10 m tot 2,15 m voor het verlichten van 

werkruimtes vanaf de bovenkant zonder schaduw
 º Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon 

versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe 
werkomstandigheden

 º Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: 
gelijkmatige gewichtsverdeling

 º Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 HAL-0

Spanning (AC) (V) 220 - 240

Spanning DC (V) 18

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 3000 / 1500 / 650 / -

Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) 2 / 4 / 9 / -

Gewicht, incl. accu (kg) 3.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933451262

EAN-code 4002395170166

M18 PAL-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle Milwaukee® M18™ accu’s 

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 1500 / 600 / 300

Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) 4.5 / 10 / 20 

Gewicht, incl. accu (kg) 2.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933464105

EAN-code 4058546220501

M12 SAL-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle Milwaukee® M12™ accu’s

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 1400 / - / 700 / -

Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) 4 / - / 10 / -

Gewicht, incl. accu (kg) 3.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933464823

EAN-code 4058546227685

M18 SAL-0 M18 SAL-502B

Spanning (V) 18 18

Type accu Li-ion Li-ion

Geschikt voor Alle MILWAUKEE® M18™ accu’s Alle Milwaukee® M18™ accu’s 

Type lamp LED LED

Max. lichtopbrengst hoog/
medium/laag/flitslicht 
(Lumen)

2000 / 1300 / 850 / - 2000 / 1300 / 850 / -

Max. werkduur met M18 B5 
accu (uur)

4 / 6 / 10 / - 4 / 6 / 10 / -

Gewicht, incl. accu (kg)  - 7.3

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox 
of tas meegeleverd

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M12-18 C Lader, Transporttas

Artikelnummer 4933451246 4933451896

EAN-code 4002395167708 4002395281459

M12 SALM18 SAL
M12™ STAANDE LAMPM18™ LED STAANDE LAMP 

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting 
 º 12 hoogwaardige LED’s bieden 2000 lumen op de hoogste lichtstand, 

wat helderder is dan 250 Watt halogeen
 º Slagvaste, verstelbare lichtbundel met zeer duurzame polycarbonaat 

lens kan verticaal 230°  en horizontaal  240° worden gedraaid
 º Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lens 

voor opslag of transport
 º Uitschuifbare mast van 1,10 m tot 2,20 m voor het verlichten van 

werkruimtes vanaf de bovenkant zonder schaduw
 º IP54 - beschermd tegen stof en opspattend water
 º Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon 

versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe 
werkomstandigheden

 º Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: 
gelijkmatige gewichtsverdeling

 º Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is 

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
 º Twaalf hoogwaardige LED’s leveren tot 1400 lumen in de hoogste stand
 º Slagvaste, verstelbare kop met zeer duurzame polycarbonaat lens is 

bestand tegen vallen tot 3 m
 º Kop kan verticaal 210° worden geroteerd en horizontaal 270° gedraaid 

voor perfecte verlichting van de werkplaats
 º Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lamp 

voor opslag of transport
 º Uitschuifbare mast van 0,91 m tot meer dan 1,72 m voor het verlichten 

van werkruimtes
 º Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon 

versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe 
werkomstandigheden

 º Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: 
gelijkmatige gewichtsverdeling

 º Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 PAL M18 HAL
M18™ ROTERENDE WERKPLAATS 
LAMP

M18™ LED AREA LAMP

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting met maximaal 1500 lumens en tot 
20 uur looptijd, kan vervanging worden door 500 Watt halogeen

 º Twee krachtige magneten, een klem met een veer en een roterend 
lichtkopontwerp bieden meerdere montageopties en 
verlichtingsmogelijkheden vanuit elke hoek

 º Zeer duurzame en stootbestendige polycarbonaat lens is bestand tegen 
vallen tot 2,7 m

 º Meest compact M18™ vloedlicht ontworpen voor service onderweg en 
onderhoudswerkzaamheden

 º IP54 keurmerk, het licht is beschermd tegen stof en spatwater
 º Geïntegreerde greep, ontworpen om te worden gedragen of 

vastgemaakt tijdens gebruik op een schaarlift
 º Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
 º Twaalf hoogwaardige LED’s en 3 lichtstanden leveren tot 3000 lumen in 

de hoge lichtstand - tot 30% feller dan een 500 Watt halogeen lamp
 º 240° roteerbare kop en ingebouwde sleutelgaten voor horizontaal en 

verticaal ophangen
 º Slagvaste polycarbonaat lens en duurzaam rolontwerp ter bescherming 

van de lamp in ruige werkomstandigheden
 º Dubbele voedingsbron, aangedreven door ofwel M18™ REDLITHIUM™-

ION of met een verlengsnoer van 2,5 m
 º Ingebouwde handgrepen voor gemakkelijk transport met één hand
 º Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 SLED-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle Milwaukee® M12™ accu’s 

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 750 / - / 400 / 750

Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) 4 / - / 8 / 8

Afstand lichtbundel (m) 650

Gewicht, incl. accu (kg) 0.8

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Blister

Artikelnummer 4933451261

EAN-code 4002395170159

M18 SLED-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle Milwaukee® M18™ accu’s 

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 1250 / 1200 / 600 / 1200

Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) 4 / 4 / 7 / 5

Afstand lichtbundel (m) 650

Gewicht, incl. accu (kg) 1.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459159

EAN-code 4002395287147

M18 AL-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle Milwaukee® M18™ accu’s

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 1500 / - / 780

Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) 5 / 10

Gewicht, incl. accu (kg) 2.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Blister

Artikelnummer 4932430392

EAN-code 4002395380534

M12 AL-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle Milwaukee® M12™ accu’s

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 1000 / 500 / 250

Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) 3.5 / 7.5 / 15

Gewicht, incl. accu (kg) 1.3

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Blister

Artikelnummer 4933451394

EAN-code 4002395158621

M12 ALM18 AL
M12™ LED AREA LAMPM18™ LED AREA LAMP

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting 
 º 8 hoogwaardige LED’s leveren 1500 lumen - tot 30% feller dan 250 Watt 

halogeen
 º Compact ontwerp biedt superieure duurzaamheid
 º Handig ingebouwd handvat - mogelijkheid om verticaal of horizontaal op 

te hangen
 º Mogelijkheid om verticaal te monteren op buizen van max 13 mm 

diameter, draadstang of betonstaal
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
 º 5 hoogwaardige LED’s leveren 1000 lumen, net zo fel als 250 Watt 

halogeen
 º Zeer duurzaam en schokbestendige polycarbonaat lens voor optimale 

bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
 º Ingebouwde magneten, klemmechanisme en sleutelgat voor 

verschillende bevestigingsmogelijkheden
 º Meest compacte lamp ontworpen om gemakkelijk onderweg mee te 

nemen
 º IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
 º Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
 º Flexibel accusyteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 SLEDM18 SLED
M12™ LED SCHIJNWERPERM18™ LED ZOEKLAMP

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting 
 º Tot 35% krachtigere lichtbundel dan concurrerende aanbieders - 650 m 

intense en zeer gerichte lichtstraal met 750 Lumen
 º Ideaal voor verlichting van afstanden - controle van elektriciteitspalen / 

hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen 
buizen, ondergrondswerk, onderhoud van bruggen

 º Metalen behuizing en slagvaste polycarbonaatlens met hermetisch 
sluitende rubberen huls ter bescherming tegn ruwe 
werkomstandigheden

 º De reflector levert een krachtige, gecentreerde smalle lichtstraal met 
een brede lichtreflectie aan de randen

 º Ergonomische greep met rubberen bekleding voor prettiger werken en 
betere grip

 º Met rubber bekleed 45° statief voor het langere tijd achtereen van boven 
verlichten met een compacte accu

 º Tot 8 uur werkduur met een M12™ REDLITHIUM™-ION 4,0 Ah accu
 º Dubbele trekkerfunctie voor kortstondig of continue gebruik
 º Ingebouwde brandstofmeter toont resterende werkduur
 º Draagriem voor veilig en handig bewaren van lamp
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
 º Draaibare kop biedt 1250 lumen met een lichtstraal tot 650 m
 º 4 standen: spot met sterk gecentreerde lichtbundel in het midden, stand 

met een brede lichtstraal rondom, spot en flitslicht voor verschillende 
opties in werkplaatsverlichting

 º Spotmodus voor afstandsverlichting: inspectie van elektriciteitspalen/
hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen 
buizen, ondergronds werken, onderhoud aan bruggen

 º Floodmodus voor het verlichten van werkruimtes
 º IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
 º Ergonomische handgreep met rubberen coating voor méér 

gebruikerscomfort en betere grip tijdens gebruik
 º Gat voor het gemakkelijk ophangen van de lamp
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 SL-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 220 / - / - / -

Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) 11 / - / - / -

Gewicht, incl. accu (kg) 0.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Blister

Artikelnummer 4932430178

EAN-code 4002395378395

M18 LL-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle MILWAUKEE®  M18™ accu’s

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 700 / 350 / 70 / 700

Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) 10 / 20 / 100 / 16

Afstand lichtbundel (m) 29

Gewicht, incl. accu (kg) 1.4

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Blister

Artikelnummer 4932430563

EAN-code 4002395382248

M12 UHL-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle Milwaukee® M12™ accu’s

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 1350 / - / 600 / -

Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) 4 / - / 8 / -

Gewicht, incl. accu (kg) 1.1

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen 
lader bijgeleverd, Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459432

EAN-code 4058546010935

M18 IL-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 300 / - / 130 / -

Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) 17 / - / 36 / -

Gewicht, incl. accu (kg) 1.2

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Blister

Artikelnummer 4932430564

EAN-code 4002395382255

M18 ILM12 UHL
M18™ LED INSPECTIELAMPM12™ MOTORKAP VERLICHTING

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
 º Ontwerp met 3 LED’s en 2 lichtstanden biedt 300 lumen in de hoge en 

130 lumen in de lage stand
 º Kop is 45° voor- & achterwaarts draaibaar voor 180° werkgebied
 º Verwijderbare lensplaat - u kunt de lensplaat vervangen als deze is 

beschadigd in plaats van de gehele unit 
 º Dankzij z’n compacte maten zelfs in te zetten op plaatsen waar dit met 

andere lampen niet mogelijk is
 º Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert een consistente 
lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en ware weergave van 
kleuren en details

 º Twee lichtstanden met 1350 en 600 lumen voor het maximaliseren van 
werkduur en optimaliseren van lichtopbrengst

 º M12™ 4,0 Ah accu levert 4 uur werkduur op de hoge lichtstand en 8 uur 
werkduur op de lage lichtstand

 º Verlengbare bevestigingshaken 119 cm - 196 cm geschikt voor brede 
auto’s en vrachtwagens

 º Flexibele en veelzijdige lichtbalk om verticaal te draaien, de positie aan 
te passen en te verwijderen van het voertuig om aan alle 
gebruikswensen te voldoen 

 º Rubber grijpoppervlak voor maximale grip
 º FINISHGUARD™ haken bieden langdurige bescherming tegen krassen 

op een voertuig
 º Roestvaste haak om de lichtbalk onafhankelijk van het voertuig op te 

hangen
 º Aluminium frame van vliegtuigkwaliteit zorgt voor maximale 

duurzaamheid
 º Schok- en chemisch bestendige polycarbonaat lens - bestand tegen 

universele autovloeistoffen 

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M18 LLM12 SL
M18™ LED WERKLAMPM12™ STAAFLAMP

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting 
 º 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de 

gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
 º Beste prestaties in z’n klasse - onovertoffen lichtstraal van 700 lumen, 

speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
 º USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smartphones, MP3 

spelers en andere elektronische apparaten
 º Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens 

en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
 º 4 lichtstanden - biedt 700 lumen op de hoogste stand/flitslicht (100%), 

350 lumen op de middelste stand (50%) en 70 lumen op de laagste 
stand (10%)

 º 2 ophanghaken
 º Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
 º 3 krachtige LED’s voor een lichtopbrengst van 220 lumen
 º Verstelbare metalen ophanghaak, ideaal voor handsfree gebruik in alle 

denkbare werksituaties
 º Compact ontwerp voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M12 TLED-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle MILWAUKEE® M12™  accu’s

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 120 / - / - / -

Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) 15 / - / - / -

Gewicht, incl. accu (kg) 0.5

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Blister

Artikelnummer 4932430360

EAN-code 4002395380213

M18 TLED-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle MILWAUKEE® M18™  accu’s

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 120 / - / - / -

Max. werkduur met M18 B5 accu (uur) 29 / - / - / -

Gewicht, incl. accu (kg) 0.7

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Blister

Artikelnummer 4932430361

EAN-code 4002395380220

M12 MLED-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle MIILWAUKEE® M12™ accu’s

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 800 / - / 325 / 800

Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) 5 / - / 7 / 7

Afstand lichtbundel (m) 350

Gewicht, incl. accu (kg) 0.7

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Blister

Artikelnummer 4933451899

EAN-code 4002395281480

M12 LL-0

Spanning (V) 12

Type accu Li-ion

Geschikt voor Alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 400 / 200 / 40 / 400

Max. werkduur met M12 B4 accu (uur) 8 / 15 / 67 / 16

Afstand lichtbundel (m) 23

Gewicht, incl. accu (kg) 0.9

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader 
bijgeleverd, Blister

Artikelnummer 4932430562

EAN-code 4002395382231

M12 LL M12 MLED
M12™ WERKLAMP M12™ ZAKLAMP

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting 
 º 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de 

gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
 º Beste prestaties in z’n klasse - onovertoffen lichtstraal van 400 lumen, 

speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
 º USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smartphones, MP3 

spelers en andere elektronische apparaten
 º Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens 

en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
 º 2 ophanghaken
 º Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)
 º Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting 
 º Verschuifbare kop voor het probleemloos aanpassen van de lichtbundel 

van breed naar focus
 º Door MILWAUKEE® ontworpen lens voor het maximaliseren van de 

prestaties, krachtige LED verlicht tot 350 m en sterk geconcentreerde 
lichtbundel tot maximaal 800 lumen

 º Machinaal bewerkte 6000-serie aluminium met type II geanodiseerde 
afwerking, uiterst duurzame en slagvaste polycarbonaat lens voor 
extreme duurzaamheid

 º Ergonomische handgreep met geribbelde textuur voor perfecte grip
 º IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
 º M12™ brandstofmeter met laadstand-indicator
 º Handige polsband voor het veilig bewaren van de zaklamp   
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M18 TLED M12 TLED
M18™ LED WERKLAMP M12™ LED WERKLAMP

 º 120 lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan conventionele 
gloeilampen

 º M18™ LED-elektronica levert 2x langere looptijd op een enkele lading 
met minder warmte dan conventionele verwijderbare gloeilampen

 º Afgesloten, aluminium kop is ontworpen voor slag- en weersbestendige 
duurzaamheid

 º 135° roterende kop - hiermee kan de gebruiker de lichtstraal gemakkelijk 
op het gewenste werkgebied richten

 º Geïntegreerde haak voor handsfree gebruik
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

 º 120 Lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan conventionele 
gloeilampen

 º M12™ LED elektronica - 2x langere werkduur met minder hitte
 º Afgesloten aluminium kop - slag- en weerbestendig
 º 90° roterende kop - lichtbundel perfect te richten op de werkplek
 º Magnetische achterzijde - ideaal voor handsfree gebruik
 º Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu’s

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

L4 HL-201

Spanning (V) 4

Type accu Li-ion

Geschikt voor REDLITHIUM™ USB accu

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 475 / 25, 150, 300 / 300 / -

Max. werkduur met L4 B2 accu (uur) 2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / - 

Gewicht, incl. accu (kg) 0.2

Kit inbegrepen
1 x 2.5 Ah Accu-pack, Geen 
lader bijgeleverd , Blister

Artikelnummer 4933459443

EAN-code 4058546011048

L4 PWL-201

Spanning (V) 4

Type accu Li-ion

Geschikt voor REDLITHIUM™ USB batterij

Type lamp LED

Max.lichtopbrengst Flood mode (Hoog|Medium|Laag) | Spot 
Mode (Lumen)

400 / - / 100 / 500

Max. werkduur met L4 B2 accu (uur) 3 / - / 10 / 3

Gewicht, incl. accu (kg) 0.2

Kit inbegrepen
1 x 2.5 Ah Accu-pack, Geen 
lader bijgeleverd , Blister

Artikelnummer 4933464822

EAN-code 4058546227678

L4 FFL-201

Spanning (V) 4

Type accu Li-ion

Geschikt voor REDLITHIUM™ USB batterij

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 550 / 250 / 100 /-

Max. werkduur met L4 B2 accu (uur) 2 / 4.5 / 11.5 /-

Gewicht, incl. accu (kg) 0.2

Kit inbegrepen
1 x 2.5 Ah Accu-pack, Geen 
lader bijgeleverd , Blister

Artikelnummer 4933464821

EAN-code 4058546227661

L4 FL-201

Spanning (V) 4

Type accu Li-ion

Geschikt voor REDLITHIUM™ USB accu

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 445 / - / 100 / -

Max. werkduur met L4 B2 accu (uur) 2 / - / 11 / -

Gewicht, incl. accu (kg) 0.2

Kit inbegrepen
1 x 2.5 Ah Accu-pack, Geen lader 
bijgeleverd , Blister

Artikelnummer 4933459442

EAN-code 4058546011031

L4 FL L4 FFL
USB OPLAADBARE MINI 
SCHIJNWERPER

USB OPLAADBARE INKLAPBARE 
MINI-SCHIJNWERPER

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 
445 lumen

 º Kan worden gemonteerd door middel van de dubbele magneet en 
worden vastgeklikt aan de broekzak

 º Compact formaat zorgt voor eenvoudige opslag in broekzak
 º IP54 - het licht is beschermd tegen stof en spatwater
 º Stootvast en chemisch resistente lens
 º Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor controle van de batterijlading 

van REDLITHIUM™ USB
 º Laadt REDLITHIUM™ USB-batterij intern op met een micro USB-kabel 

via USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
 º Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen 

uiteinden
 º Inclusief USB-kabel

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 550 lumen levert een 
consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte 
weergave van kleuren en details

 º Kan worden gemonteerd met een dubbele magneet of aan een 
geïntegreerde karabijnhaak voor grotere veelzijdigheid

 º Door het compacte formaat gemakkelijk mee te nemen
 º IP54 - de lamp is beschermd tegen stof en spatwater
 º Stootvast en chemisch resistente lens
 º Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor een snelle controle van de 

REDLITHIUM™ USB batterijlading
 º Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro 

USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet 
meegeleverd)

 º Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen 
uiteinden

 º Inclusief USB-kabel

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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L4 PWL L4 HL
USB OPLAADBARE WERKLAMP 
MET DRAAIBARE KOP

USB OPLAADBARE HOOFDLAMP

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 500 lumen levert een 
consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte 
weergave van kleuren en details

 º Verschillende gespreide en gerichte verlichtingsopties voor optimale 
helderheid en tot 10 uur werkduur

 º Kop kan 45° worden gedraaid om de gewenste plek te verlichten
 º Stootvast en chemisch resistente lens
 º Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor een snelle controle van de 

REDLITHIUM™ USB batterijlading
 º Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro 

USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet 
meegeleverd)

 º Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen 
uiteinden

 º Inclusief USB-kabel

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 
475 lumen

 º Gespreide, gerichte en gerichte/gespreide verlichtingsopties in 
verschillende uitvoermodi voor optimale helderheid en tot wel 31 uur 
werkduur

 º 4 bevestigingsclips voor het bevestigen aan helmen en een instelbare 
band met rubberen greep

 º Het licht kan in 7 verschillende posities worden gekanteld en beschikt 
over een 216° kantelbeweging om gebruikers te helpen het licht aan te 
brengen waar deze het meest nodig is

 º Verwijderbare band zorgt voor draagbaar gebruik
 º IP53-keurmerk, het licht is beschermd tegen stof en vallend water
 º Stootvast en chemisch resistente lens
 º Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de 

batterijlading via REDLITHIUM™ USB
 º Laadt REDLITHIUM™ USB-batterij intern op via een micro USB-kabel 

met USB uitgang of via het stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
 º Werkplaatsbestendige en sterke micro USB kabel met metalen uiteinden
 º Inclusief USB-kabel

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

AA
INCLUDED

2

L4 HL-VIS-201

Spanning (V) 4

Type accu Li-ion

Geschikt voor REDLITHIUM™ USB batterij

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hybride, gericht|gespreid hoog|medi-
um|laag, gericht hoog [Lumens]

600 / 400 / 150 / 25 / 400

Max. werkduur met L4 B2 accu (uur) 2 / 4 / 8 / 20 / 4 

Gewicht, incl. accu (kg) 0.2

Kit inbegrepen
1 x 2.5 Ah Accu-pack, Geen 
lader bijgeleverd , Blister

Artikelnummer 4933471389

EAN-code 4058546290177

L4 HLRP-201

Spanning (V) 4

Type accu Li-ion

Geschikt voor REDLITHIUM™ USB batterij

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst gespreid modus hoog|medium|laag|eco 
[Lumens]

600 / 350 / 125 / 25

Max. werkduur met L4 B2 accu (uur) 2 / 6 / 10 / 27

Gewicht, incl. accu (kg) 0.2

Kit inbegrepen
1 x 2.5 Ah Accu-pack, Geen 
lader bijgeleverd , Blister

Artikelnummer 4933471390

EAN-code 4058546290184

L4 MLED-201

Spanning (V) 4

Type accu Li-ion

Geschikt voor REDLITHIUM™ USB accu

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 700 / - / 100 / 700

Max. werkduur met L4 B2 accu (uur) 4.5 / - / 16 / 9

Afstand lichtbundel (m) 155

Gewicht, incl. accu (kg) 0.1

Kit inbegrepen
1 x 2.5 Ah Accu-pack, Geen 
lader bijgeleverd , Blister

Artikelnummer 4933459444

EAN-code 4058546011055

IPL-LED

Geschikt voor AAA

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 100

Max. werkduur (uur) 3

Afstand lichtbundel (m) 30

Gewicht, incl. accu (kg) 0.1

Kit inbegrepen 2 x AAA Accu’s, Blister

Artikelnummer 4933459440

EAN-code 4058546011017

L4 HL-VIS L4 HLRP
USB OPLAADBARE 
REFLECTERENDE HOOFDLAMP

USB OPLAADBARE HOOFDLAMP

 º Uitzonderlijke handsfree taakverlichting met veiligheidslamp zorgt voor 
600 lumen hoogwaardige TRUEVIEW™ verlichting

 º De veiligheidsverlichting heeft  een constante en knipperende optie die 
u tot 400 m vanuit alle richtingen zichtbaar maakt bij gebruik van de 
hoofdlamp

 º De hoofdlamp heeft een elastische band, siliconen grip, twee universele 
helmclips en is te bevestigen op alle helmen

 º Biedt de hele dag verlichting met 5 verschillende standen: gericht/
gespreid, gespreid hoge stand, gespreid medium stand, gespreid lage 
stand, gericht hoge stand 

 º IP53 water- en stofbestendig
 º Ideaal voor berm-, tunnel- of ondergrondse werkzaamheden, spotters, 

signaalgevers en professionals die werken rond bewegende  apparatuur
 º Laadt REDLITHIUM™ USB-batterij intern op via een micro USB-kabel 

met USB uitgang of via het stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
 º Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de 

batterijlading via REDLITHIUM™ USB
 º Inclusief USB-kabel

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 
600 lumen

 º Beschikt over een kleine lamp die een onbelemmerd zicht met 125° 
straaldekking biedt

 º Ontwerp met batterij aan de achterzijde voor maximale wendbaarheid in 
krappe ruimtes voor de hele dag gebruik

 º Voorzien van een zweetabsorberende microvezelband voor 
gebruikscomfort en vier meegeleverde helmclips voor veilige 
bevestigingen op alle helmen

 º Vier verschillende standen: hoog, medium, laag en eco voor meer dan 
25 uur werkduur om de lichtopbrengst te maximaliseren of de werkduur 
te verlengen

 º IP54 water- en stofbestendig
 º Laadt REDLITHIUM™ USB-batterij intern op via een micro USB-kabel 

met USB uitgang of via het stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
 º Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de 

batterijlading via REDLITHIUM™ USB
 º Inclusief USB-kabel

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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IPL-LEDL4 MLED
ALKALINE PENLITEUSB OPLAADBARE COMPACTE 

ZAKLAMP

 º 100 lumen TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert tot 30 m 
straalafstand voor inspectietaken

 º Stootvaste en corrosiebestendige aluminium behuizing met geribbelde 
grip voor de beste levensduur

 º IP67 - onderdompeling tot 1 meter onder water en stofbescherming
 º Beschikt over een beschermende rubberen buitenlaag voor gebruik 

zonder handen
 º Verwijderbare metalen riemclip
 º Aan/uit knop: kortstondig en volledig
 º inclusief (2) AAA batterijen

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 
445 lumen tot wel 155 m straalafstand

 º Verschuifbare kop voor het probleemloos aanpassen van de lichtbundel 
van breed naar focus

 º Machinaal bewerkte 6000-serie aluminium met type II geanodiseerde 
afwerking, uiterst duurzame en slagvaste polycarbonaat lens voor 
extreme duurzaamheid

 º IP67 - onderdompeling tot 1 meter onder water en stofbescherming
 º Kortstondig en volledig durende aan/uit knop
 º Verwijderbare riemclip
 º Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de 

batterijlading via REDLITHIUM™ USB
 º Laadt REDLITHIUM™ USB-batterij intern op via een micro-USB-kabel 

met USB uitgang of via het stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
 º Werkplaatsbestendige en sterke micro-USB kabel met metalen 

uiteinden
 º Inclusief USB-kabel

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AAA
INCLUDED

3
AAA
INCLUDED

3
AA

INCLUDED

2
AAA
INCLUDED

3

HL-SF

Geschikt voor Alkaline

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hybride, gericht|gespreid hoog|medi-
um|laag, gericht hoog [Lumens]

450 / 350 / 150 / 25 / 350

Max. werkduur (uur) 2 / 4 / 10 / 26 / 4

Afstand lichtbundel (m) 100

Gewicht, incl. accu (kg) 0.1

Kit inbegrepen 3 x AAA Accu's, Blister

Artikelnummer 4933471388

EAN-code 4058546290160

HL2-LED

Geschikt voor Alkaline

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 350 / 150 / 25 / -

Max. werkduur (uur) 4 / 8.5 / 31 / -

Gewicht, incl. accu (kg) 0.1

Kit inbegrepen 3 x AAA Accu’s, Blister

Artikelnummer 4933471286

EAN-code 4058546289140

FL-LED

Geschikt voor Alkaline

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 300 / - / 100 / -

Max. werkduur (uur) 5 / - / 16 / -

Gewicht, incl. accu (kg) 0.1

Kit inbegrepen 2 x AA Accu’s, Blister

Artikelnummer 4933464824

EAN-code 4058546227692

ML-LED

Geschikt voor Alkaline

Type lamp LED

Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht (Lumen) 325 / - / 25 / -

Max. werkduur (uur) 5 / - / 18 / -

Afstand lichtbundel (m) 50

Gewicht, incl. accu (kg) 0.13

Kit inbegrepen 3 x AAA Accu’s, Blister

Artikelnummer 4933464825

EAN-code 4058546227708

HL-SFHL2-LED
ALKALINE HOOFDLAMPALKALINE SLIM HOOFDLAMP

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 450 lumen met 100 m 
straalafstand en een brede lichtbundel

 º Biedt gebruikers tot 25 uur werkduur met 5 verschillende lichtstanden 
om werkduur, lichtbundel en helderheid te optimaliseren

 º Geleverd met 4 universele montageclips voor bevestiging aan helmen
 º IP52 - bescherming tegen water en stof 
 º Uitgerust met een zachte, microvezel absorberende band voor het 

comfortabel dragen gedurende de dag
 º In 6 posities verstelbaar om eenvoudig het licht te richten
 º Inclusief (3) AAA batterijen

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 
350 lumen

 º Wasbare microvezel absorberende band voor het comfortabel dragen 
gedurende de dag

 º Ultracompact en lichtgewicht product
 º In 6 posities verstelbaar om eenvoudig het licht te richten
 º 4 montageclips voor bevestiging aan helmen
 º Het licht is zowel beschermd tegen stoten als tegen spatwater en stof
 º Inclusief (3) AAA batterijen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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ML-LEDFL-LED
ALKALINE ZAKLAMPALKALINE MINI-SCHIJNWERPER

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 325 lumen levert tot 50 m 
straalafstand voor inspectietaken

 º Slijtvaste en corrosiebestendige machinaalbewerkte afwerking met 
gekartelde grip voor de beste duurzaamheid

 º IP67  - onderdompeling in water tot 1 meter en bescherming tegen stof
 º Verwijderbare metalen riemclip
 º Stootvast en chemisch resistente lens
 º Inclusief (3) AAA batterijen

 º TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 300 lumen levert een 
consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en ware 
weergave van kleuren en details

 º Kan worden gemonteerd met een dubbele magneet en is gemakkelijk op 
broekzakken te bevestigen

 º Door het compacte formaat en lichtgewicht gemakkelijk mee te nemen
 º IP54 - de lamp is beschermd tegen stof en spatwater
 º Stootvast en chemisch resistente lens
 º Inclusief (2) AA batterijen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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M28 CHPXDE-502C

Spanning (V) 28

Type accu Li-ion

Kit inbegrepen
2 x 5.0 Ah Battery packs, M28 C Lader, 
Transportkoffer

Artikelnummer 4933448015

EAN-code 4002395006779

M18-28 CPDEX-0

Spanning (V) 18

Type accu Li-ion

Boordiameter Ø (mm) 16

Max. boordiepte (mm) 90

Max. boorlengte (mm) 160

Slaglengte (mm) 100

Gewicht, excl. accu (kg) 1.6

Kit inbegrepen
Geen accu’s bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933446810

EAN-code 4002395005505

HD28 PD-0X HD28 PD-502X

Spanning (V) 28 28

Type accu Li-ion Li-ion

Capaciteit accu (Ah) Geen accu’s bijgeleverd 5.0

Aantal meegeleverde accu's 0 2

Lader meegeleverd Geen lader bijgeleverd 90 minuten

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 450 0 - 450

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1800 0 - 1800

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 65 65

Max. boor Ø in staal (mm) 16 16

Max. boor Ø in beton (mm) 20 20

Max. koppel (Nm) 90 90

Gewicht, incl. accu (kg)  - 2.5

Geleverd in HD Box HD Box

Artikelnummer 4933431646 4933448544

EAN-code 4002395242887 4002395263158

M28 CHPX-0X M28 CHPX-502X

Spanning (V) 28 28

Type accu Li-ion Li-ion

Capaciteit accu (Ah) Geen accu’s bijgeleverd 5.0

Aantal meegeleverde accu's 0 2

Lader meegeleverd Geen lader bijgeleverd 90 minuten

Machine opname SDS-Plus SDS-Plus

Slagenergie (EPTA) (J) 4.1 4.1

Max. boor Ø in hout (mm) 30 30

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13

Max. boor Ø in beton (mm) 28 28

Max. slagfrequentie (per min) 0 - 5000 0 - 5000

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 8.1 8.1

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 8.1 8.1

Gewicht, incl. accu (kg)  - 4.7

Geleverd in HD Box HD Box

Artikelnummer 4933451029 4933451025

EAN-code 4002395136933 4002395137008

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

M28 CHPX HD28 PD
M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-
PLUS BOORHAMER

M28™ HEAVY DUTY 
SLAGBOORMACHINE

M28 CHPXDE M18-28 CPDEX
M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-
PLUS MET BIJBEHORENDE 
STOFAFZUIGSET

M18-28 FUEL™  STOFAFZUIGSET

 º
 º M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus boorhamer
 º M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty stofafzuigset

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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HD28 JSB-0X HD28 JSB-502X

Spanning (V) 28 28

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast aantal slagen (per min) 2100 / 2800 2100 / 2800

Max. zaagdiepte in hout (mm) 135 135

Max. zaagdiepte in staal (mm) 10 10

Slaglengte (mm) 26 26

Gewicht, incl. accu (kg) - 3.5

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M28 C Lader, HD Box

Artikelnummer 4933432090 4933448542

EAN-code 4002395243778 4002395263134

HD28 CS-0 HD28 CS-502C

Spanning (V) 28 28

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 4200 4200

Max. zaagdiepte bij 90° (mm) 54 54

Max. zaagdiepte bij 45° (mm) 39 39

Zaagblad Ø (mm) 165 165

Asgat Ø (mm) 15.87 15.87

Gewicht, incl. accu (kg) - 3.6

Kit inbegrepen

Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas mee-
geleverd

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M28 C Lader, Transport-
koffer

Artikelnummer 4933419022 4933448538

EAN-code 4002395238804 4002395263097

HD28 SG-0

Spanning (V) 28

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 22,500 / 19,500

Spantang (mm) 6

Gewicht, incl. accu (kg) 3.1

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933415615

EAN-code 4002395238484

HD28 SX-0 HD28 SX-502C

Spanning (V) 28 28

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast aantal slagen (per min) 0-2000/0-3000 0-2000/0-3000

Slaglengte (mm) 28.6 28.6

Gewicht, incl. accu (kg) - 4.1

Kit inbegrepen

Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
Geen kitbox of tas mee-
geleverd

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M28 C Lader, Transport-
koffer

Artikelnummer 4933416860 4933448537

EAN-code 4002395237807 4002395263080

HD28 AG115-0X HD28 AG115-502X

Spanning (V) 28 28

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 9000 9000

Schijf Ø (mm) 115 115

Max. doorslijpdiepte (mm) 28 28

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht, incl. accu (kg) - 2.8

Rem Nee Nee

Type schakelaar Triggerschakelaar Triggerschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja

AVS zijhandgreep Ja Ja

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M28 C Lader, HD Box

Artikelnummer 4933432146 4933448540

EAN-code 4002395243785 4002395263110

HD28 MS-0

Spanning (V) 28

Type accu Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 3200

Zaagblad Ø (mm) 174

Asgat Ø (mm) 20

Max. zaagdiepte in staalplaat (mm) 5

Max. zaagdiepte in metalen buizen (mm) 61

Max. zaagdiepte in segmentmateriaal (mm) 61

Gewicht, incl. accu (kg) 4.2

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijge-
leverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933416880

EAN-code 4002395237777

HD28 IW-0X HD28 IW-502X

Spanning (V) 28 28

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 1450 0 - 1450

Slagfrequentie (per min) 0 - 2450 0 - 2450

Machine opname ½˝ vierkant ½˝ vierkant

Max. koppel (Nm) 440 440

Gewicht, incl. accu (kg) - 4.1

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M28 C Lader, HD Box

Artikelnummer 4933431642 4933448545

EAN-code 4002395242870 4002395263165

HD28 AG125-0X HD28 AG125-502X

Spanning (V) 28 28

Type accu Li-ion Li-ion

Onbelast toerental (omw/min) 9000 9000

Schijf Ø (mm) 125 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 36 36

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht, incl. accu (kg) - 2.8

Rem Nee Nee

Type schakelaar Triggerschakelaar Triggerschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja

AVS zijhandgreep Ja Ja

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd, 
Geen lader bijgeleverd, 
HD Box

2 x 5.0 Ah Battery packs, 
M28 C Lader, HD Box

Artikelnummer 4933432225 4933448541

EAN-code 4002395243952 4002395263127

HD28 IWHD28 AG125
M28™ 1/2 ˝ SD HEAVY DUTY 
SLAGMOERSLEUTEL

M28™ 125 MM HEAVY DUTY 
HAAKSE SLIJPMACHINE

HD28 MSHD28 AG115
M28™ HEAVY DUTY 
METAALZAAGMACHINE

M28™ 115 MM HEAVY DUTY 
HAAKSE SLIJPMACHINE
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HD28 SXHD28 SG
M28™ HEAVY DUTY SAWZALL™ 
RECIPROZAAGMACHINE

M28™ HEAVY DUTY RECHTE 
SLIJPMACHINE

HD28 CS HD28 JSB
M28™ HEAVY DUTY 
DECOUPEERZAAGMACHINE MET 
KNOPGREEP

M28™ HEAVY DUTY 
CIRKELZAAGMACHINE
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Omschrijving Artikelnum-
mer EAN-code

Laadtijd 
M12-18 FC 

lader

Laadtijd 
M12-18 C 

lader

Laadtijd 
M12-18 AC 

lader

Laadtijd 
M1418C6 

lader

Laadtijd 
C12 C 
lader

Laadtijd 
M12 TC 
lader

Laadtijd 
M12 C4 
lader

Laadtijd 
L4 C 
lader

Laadtijd 
M4 C 
lader

Laadtijd 
M28 C 
lader

M18 HB12
M18™ HIGH 

OUTPUT™ 12,0 
Ah accu

4932464260 4058546222055
130 

minuten
250 

minuten
285 

minuten
270 minuten - - - - - -

M18 HB8
M18™ HIGH 

OUTPUT™ 8.0 
Ah accu

4932471070 4058546286989 87 minuten
167 

minuten
190 

minuten
190 minuten - - - - - -

M18 HB5.5
M18™ HIGH 

OUTPUT™ 5,5 
Ah accu

4932464712 4058546226572 60 minuten
115 

minuten
130 

minuten
125 minuten - - - - - -

M18 HB3
M18™ HIGH 

OUTPUT™ 3,0 
Ah accu

4932471069 4058546286972 35 minuten 65 minuten 75 minuten 70 minuten - - - - - -

M18 B9
M18™ 9,0 Ah 

accu
4932451245 4002395167678 95 minuten

180 
minuten

180 
minuten

180 minuten - - - - - -

M18 B6
M18™ 6,0 Ah 

accu
4932451244 4002395167661 68 minuten

124 
minuten

124 
minuten

124 minuten - - - - - -

M18 B5
M18™ 5,0 Ah 

accu
4932430483 4002395381449 59 minuten

100 
minuten

100 
minuten

100 minuten - - - - - -

M18 B4
M18™ 4,0 Ah 

accu
4932430063 4002395377244 47 minuten 80 minuten 80 minuten 80 minuten - - - - - -

M18 B2
M18™ 2,0 Ah 

accu
4932430062 4002395377237 26 minuten 40 minuten 40 minuten 40 minuten - - - - - -

M12 B6
M12™ 6,0 Ah 

accu
4932451395 4002395158638 60 minuten

130 
minuten

165 
minuten

-
130 

minuten
525 

minuten
130 

minuten
- - -

M12 B4
M12™ 4,0 Ah 

accu 
4932430065 4002395377268 40 minuten 80 minuten

115 
minuten

-
80 

minuten
347 

minuten
80 

minuten
- - -

M12 B3
M12™ 3,0 Ah 

accu 
4932451388 4002395157969 30 minuten 70 minuten 90 minuten -

70 
minuten

264 
minuten

70 
minuten

- - -

M12 B2
M12™ 2,0 Ah 

accu 
4932430064 4002395377251 20 minuten 40 minuten 55 minuten -

40 
minuten

174 
minuten

40 
minuten

- - -

M14 B4
M14™ accu 

(14,4 V / 4,0 Ah)
4932430323 4002395379842 - - - 80 minuten - - - - - -

M14 B
M14™ accu 

(14,4 V / 1,5 Ah)
4932352665 4002395373239 - - - 40 minuten - - - - - -

L4 B2
REDLITHIUM™ 
USB batterij

4932459445 4058546011062 - - - - - - -
120 

minuten
- -

M4 B2 lader 4932430098 4002395377596 - - - - - - - -
30 

minuten
-

M28 BX
M28™ accu (28 

V / 3,0 Ah)
4932352732 4002395373901 - - - - - - - - -

60 
minuten

M28 B5
M28™ accu 28 

V / 5,0 Ah
4932430484 4002395381456 - - - - - - - - -

90 
minuten

Omschrijving Oplaadpoort Oplaadtype Kracht-
bron Handvat Aan de muur 

te bevestigen Artikelnummer EAN-code

M12-18 FC M12™ - M18™snellader 1x M12™, 1x M18™ Opeenvolgend AC ✔ 4932451079 4002395810581

M12-18 C M12™ - M18™ multilader 1x M12™, 1x M18™ Opeenvolgend AC ✔ 4932352959 4002395376179

M12-18 AC M12™-M18™ auto lader 1x M12™, 1x M18™ Opeenvolgend DC ✔ 4932459205 4002395287208

M18 HSAL-502B M18™ LED Staande lamp 1x M18™ Single AC ✔ 4933451898 4002395281473

M18 ONESLDP-0
M18™ ONE-KEY™ LED compacte 

lamp/lader
2x M18™ Opeenvolgend AC ✔ 4933459160 4002395287154

M18 RC-0
 M18™ jobsite radio/lader met 

Bluetooth® 1x M18™ Single AC ✔ 4933446639 4002395005420

M1418 C6 M14™ - M18™ multibay lader 6 x M14™ of 6x M18™ Opeenvolgend AC ✔ ✔ 4932430086 4002395377473

C12 C M12™ lader 1x M12™ Single AC ✔ 4932352000 4002395366606

M12 TC M12™ reislader 1x M12™ Single AC, USB 4932459450 4058546011116

M12 C4 M12™ 4 bay lader 4x M12™ Opeenvolgend AC ✔ 4932430554 4002395382156

L4 C REDLITHIUM™ USB lader 1x REDLITHIUM™ USB Single AC, USB 4932459446 4058546011079

M4 C M4™ lader 1x M4™ Single AC ✔ 4932352958 4002395376162

M28 C 28 V lader 1x M28™ Single AC ✔ 4932352524 4002395371822

ACCU‘S
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LADERS
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Spanning (V) Type accu Capaciteit accu (Ah) Aantal meegeleverde 
accu's Charger supplied Artikelnummer EAN-code

1. M18 NRG-402 18 Li-ion 4.0 2 M12-18 FC 4933459215 4002395287901

2. M18 NRG-202 18 Li-ion 2.0 2 M12-18 C 4933459213 4002395287284

3. M12 NRG-603 12 Li-ion 6.0 3 C12 C 4933459208 4002395287239

4. M12 NRG-602 12 Li-ion 6.0 2 C12 C 4933451903 4002395282128

5. M12 NRG-402 12 Li-ion 4.0 2 C12 C 4933459211 4002395287260

6. M12 NRG-303 12 Li-ion 3.0 3 C12 C 4933459207 4002395287222

7. M12 NRG-302 12 Li-ion 3.0 2 C12 C 4933451902 4002395282111

8. M12 NRG-202 12 Li-ion 2.0 2 C12 C 4933459209 4002395287246

9. M12 NRG-201 12 Li-ion 2.0 1 C12 C 4933451900 4002395281497

10. L4 NRG-201 4 Li-ion 2.5 1 L4 C 4932459448 4058546011093

Spanning (V) Type accu Capaciteit accu (Ah) Aantal meegeleverde 
accu's Charger supplied Artikelnummer EAN-code

1. M18 HNRG-122 18 Li-ion 12.0 2 M12-18 FC 4933464261 4058546222062

2. M18 HNRG-802 18 Li-ion 8.0 2 M12-18 FC 4933471073 4058546287016

3. M18 HNRG-552 18 Li-ion 5.5 2 M12-18 FC 4933464713 4058546226589

4. M18 HNRG-302 18 Li-ion 3.0 2 M12-18 FC 4933471071 4058546286996

5. M18 NRG-903 18 Li-ion 9.0 3 M12-18 FC 4933459219 4002395287949

6. M18 NRG-902 18 Li-ion 9.0 2 M12-18 FC 4933451422 4002395162611

7. M18 NRG-603 18 Li-ion 6.0 3 M12-18 FC 4933464026 4058546219710

8. M18 NRG-503 18 Li-ion 5.0 3 M12-18 FC 4933451423 4002395162628

9. M18 NRG-502 18 Li-ion 5.0 2 M12-18 FC 4933459217 4002395287925

M12-18 FC

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

ACCU- EN LADERSETS
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GRATIS

KOOP EEN M18™ NRG 
KIT EN ONTVANG EEN 
GRATIS M12™ ACCU.

TWEE 
SYSTEMEN 

ÉÉN 
LADER 

LAADT ALLE M12™ & M18™ ACCU'S

DUBBELE  +   COMPATIBILITEIT

DEZE PROMOTIE IS GELDIG TOT 31.12.2020
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K 2628 H

Opgenomen vermogen (W) 2400

Slagenergie (EPTA) (J) 64

Belast aantal slagen (per min) 1200

Machine opname K-Hex

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 6.2

Gewicht (kg) 25.7

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933471685

EAN-code 4058546295844

BRT

Laadcapaciteit 100

Gewicht (kg) 14.3

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459794

EAN-code 4058546029661

K 1530 H

Opgenomen vermogen (W) 2100

Slagenergie (EPTA) (J) 39

Belast aantal slagen (per min) 1560

Machine opname K-Hex

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 8.4

Gewicht (kg) 16.8

Geleverd in Kunststof koffer

Artikelnummer 4933464117

EAN-code 4058546220624

K 2000 H

Opgenomen vermogen (W) 2200

Slagenergie (EPTA) (J) 42

Belast aantal slagen (per min) 1300

Machine opname K-Hex

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 4.7

Gewicht (kg) 24.2

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459604

EAN-code 4058546027766

K 2000 HK 2628 H
22 KG KLASSE BREEKHAMER25 KG KLASSE BREEKHAMER

 º Heavy Duty breekhamer levert 64 Joule impactenergie voor de zwaarste 
slooptoepassingen

 º Door de anti-vibratietechnologieën kan de gebruiker de hele dag werken 
zonder gevaarlijke blootstellingsniveaus te bereiken

 º Extra derde handvat geeft maximale controle bij het optillen van de 
breekhamer tussen applicaties door

 º 1200 BPM biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
 º Koolborstelloze motor zorgt voor maximale looptijd tussen 

onderhoudsintervallen
 º Kabel van 10 m zorgt voor een werkgebied van maximaal 314 m²
 º 28 mm HEX opname
 º Afzonderlijk verkrijgbare trolley met 4 plekken voor beitels en 

kabelbeheer maakt het gemakkelijk om breekhamers op de bouwplaats 
te vervoeren

 º Hard slaande hamer levert 42 Joules slagenergie voor de zwaarste 
slooptoepassingen

 º Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker 
de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke 
blootstellingsniveaus

 º Extra derde handgreep voor maximale controle bij het optillen van de 
hamer tussendoor

 º 1300 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
 º 10 m snoer biedt een werkgebied van maximaal 314 m²
 º 28 mm Hex opname
 º Apart leverbaar: trolley met ruimte voor 4 beitels en snoerbeheer voor 

gemakkelijk transport van de hamer op de werkplaats

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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K 1530 HBRT
BREEKHAMER TROLLEY 15 KG KLASSE 30 MM HEX 

BREEKHAMER 

 º Breekhamertrolley biedt plaats aan 4 beitels en kabels, voor eenvoudig 
vervoer op de werkplek

 º 100 kg laadvermogen
 º Poedercoating beschermt tegen grof gebruik op de werkplek
 º Compatibel met K2000 H en K2500 H

 º Krachtige en compacte breekhamer levert tot 39 Joules slagenergie 
voor veeleisende toepassingen

 º Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker 
de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke 
blootstellingsniveaus

 º 1560 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
 º 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m²
 º Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
 º 30 mm Hex opname
 º Servicewaarschuwingslampje om aan te geven wanneer onderhoud 

nodig is
 º Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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K 850 S

Opgenomen vermogen (W) 1400

Onbelast toerental (omw/min) 380

Slagenergie (EPTA) (J) 11

Belast aantal slagen (per min) 1600 - 2900

Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min) 210 - 380

Max. boor Ø met boren (mm) 50

Max. boor Ø met freeskronen (mm) 80

Max. boor Ø met boorkronen (mm) 150

Machine opname SDS-Max

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 9.4

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 7.8

Gewicht (kg) 9.6

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933464896

EAN-code 4058546228415

K 950 S

Opgenomen vermogen (W) 1700

Onbelast toerental (omw/min) 125 - 250

Slagenergie (EPTA) (J) 20

Belast aantal slagen (per min) 975 - 1950

Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min) 125 - 250

Max. boor Ø met boren (mm) 50

Max. boor Ø met freeskronen (mm) 80

Max. boor Ø met boorkronen (mm) 150

Machine opname SDS-Max

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 12.5

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 11

Gewicht (kg) 11.8

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933375710

EAN-code 4002395232031

K 1528 H

Opgenomen vermogen (W) 2100

Slagenergie (EPTA) (J) 39

Belast aantal slagen (per min) 1560

Machine opname K-Hex

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 8.8

Gewicht (kg) 17.2

Geleverd in Kunststof koffer

Artikelnummer 4933464118

EAN-code 4058546220631

K 1000 S

Opgenomen vermogen (W) 1750

Slagenergie (EPTA) (J) 26

Belast aantal slagen (per min) 1400 - 1950

Machine opname SDS-Max

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 6.7

Gewicht (kg) 12.7

Geleverd in Kunststof koffer

Artikelnummer 4933464120

EAN-code 4058546220655

K 1000 SK 1528 H
10 KG KLASSE BREEKHAMER15 KG KLASSE 28 MM HEX 

BREEKHAMER 

 º Compacte beitelhamer levert tot 26 Joules slagenergie voor een breed 
scala aan toepassingen

 º Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker 
de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke 
blootstellingsniveaus

 º 1400 - 1950 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle 
toepassingen

 º 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m²
 º Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de 

ideale beitelhoek
 º SDS-Max opname
 º Servicewaarschuwingslampje om aan te geven wanneer onderhoud 

nodig is
 º Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
 º Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats

 º Krachtige en compacte breekhamer levert tot 39 Joules slagenergie 
voor veeleisende toepassingen

 º Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker 
de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke 
blootstellingsniveaus

 º 1560 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
 º 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m
 º Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
 º 28 mm Hex opname
 º Servicewaarschuwingslampje om aan te geven wanneer onderhoud 

nodig is
 º Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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K 850K 950
8 KG KLASSE BOOR- EN 
BREEKHAMER

10 KG COMBIHAMER

 º Krachtige SDS-Max hamer met AUTOSTOP™ levert 11 Joules 
slagenergie en maximaliseert de gebruikersveiligheid

 º AUTOSTOP™ beveiliging schakelt de machine uit bij een plotselinge 
beweging van 45 graden ter bescherming van de gebruiker

 º Vernieuwde elektronica levert constante kracht en maximale 
productiviteit in de meest veeleisende toepassingen

 º Schakelaarvergrendeling voorkomt dat de gebruiker de schakelaar 
tijdens lange periodes ingedrukt moet houden

 º Grote AVS-achterhandgreep ondersteunt tweehandige 
boortoepassingen terwijl de blootstelling aan trillingen wordt 
geminimaliseerd

 º Servicewaarschuwingslampje om aan te geven wanneer onderhoud 
nodig is

 º Anti-vibratie zijhandgreep minimaliseert de vibratie
 º 6 m snoer

 º 20 Joule slagenergie voor onovertroffen boor- en breekprestaties in z'n 
klasse

 º Vermogen 1700 Watt - de sterkste motor in zijn klasse voor heavy duty 
toepassingen

 º Hoogwaardige DIGITRONIC® elektronica voor perfecte afstemming van 
de slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus

 º 3 handgrepen - stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en 
ergonomische softgrip voor minder inspannend werken

 º Robuust metalen tandwielhuis plus glasvezelversterkte polyamide 
behuizing

 º Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
 º Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
 º Inline motorontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, 

rechtopstaande werkhouding
 º Ideaal voor toepassing met aggregaten
 º Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de 

ideale beitelhoek
 º 6 meter snoer
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een 

boor blokkeert

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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K 545 S

Opgenomen vermogen (W) 1300

Onbelast toerental (omw/min) 450

Slagenergie (EPTA) (J) 8.5

Belast aantal slagen (per min) 2840

Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min) 350

Max. boor Ø met boren (mm) 45

Max. boor Ø met freeskronen (mm) 65

Max. boor Ø met boorkronen (mm) 100

Machine opname SDS-Max

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 13

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 9

Gewicht (kg) 6.7

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933398200

EAN-code 4002395234073

K 540 S

Opgenomen vermogen (W) 1100

Onbelast toerental (omw/min) 450

Slagenergie (EPTA) (J) 7.5

Belast aantal slagen (per min) 3000

Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min) 430

Max. boor Ø in beton (mm) 40

Max. boor Ø met freeskronen (mm) 65

Max. boor Ø met boorkronen (mm) 105

Machine opname SDS-Max

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 16.8

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 16.7

Gewicht (kg) 6.3

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933418100

EAN-code 4002395238422

K 900 S K 900 K

Opgenomen vermogen (W) 1600 1600

Slagenergie (EPTA) (J) 20 20

Belast aantal slagen (per min) 975 - 1950 975 - 1950

Machine opname SDS-Max K-Hex

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 11 11

Gewicht (kg) 11.0 11.0

Geleverd in Transportkoffer Transportkoffer

Artikelnummer 4933375720 4933375650

EAN-code 4002395232048 4002395231614

K 750 S

Opgenomen vermogen (W) 1550

Onbelast toerental (omw/min) 300

Slagenergie (EPTA) (J) 11.9

Belast aantal slagen (per min) 2740

Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min) 240

Max. boor Ø met boren (mm) 50

Max. boor Ø met freeskronen (mm) 80

Max. boor Ø met boorkronen (mm) 150

Machine opname SDS-Max

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 9.5

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 9.1

Gewicht (kg) 8.2

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933398600

EAN-code 4002395235193

K 750 SK 900
7 KG SDS-MAX COMBIHAMER10 KG BREEKHAMER

 º 20 Joule slagenergie voor onovertroffen boor- en breekprestaties in z'n 
klasse

 º Vermogen 1600 Watt - de sterkste motor in zijn klasse voor heavy duty 
toepassingen

 º Hoogwaardige DIGITRONIC® elektronica voor perfecte afstemming van 
de slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus

 º 3 handgrepen - stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en 
ergonomische softgrip voor minder inspannend werken

 º Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels 
 º Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
 º Inline motorontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, 

rechtopstaande werkhouding
 º Ideaal voor toepassing met aggregaten
 º Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de 

ideale beitelhoek
 º 6 meter snoer

 º Groot slagstuk voor levering van maximaal 11,9 Joule slagenergie
 º Krachtige 1550 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere 

hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
 º Hoogwaardige elektronica voor perfecte afstemming van het toerental 

op iedere toepassing
 º Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
 º Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en 

achtergreep
 º Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
 º Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor boren en hakken in 

kwetsbare materialen
 º Roto-Stop en multipositionele beitelfunctie
 º Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels 
 º Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de 

ideale beitelhoek
 º 6 meter snoer
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een 

boor blokkeert

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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K 540 SK 545 S
5 KG SDS-MAX COMBIHAMER5 KG SDS-MAX COMBIHAMER

 º Groot slagstuk voor levering van maximaal 8,5 Joule slagenergie
 º Krachtige 1300 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere 

hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
 º Constante elektronica voor uniforme toerentallen, zelfs onder belasting
 º Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
 º Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en 

achtergreep
 º Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
 º Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor boren en hakken in 

kwetsbare materialen
 º Roto-Stop en multipositionele beitelfunctie
 º Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels 
 º Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de 

ideale beitelhoek
 º 6 meter snoer
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een 

boor blokkeert

 º Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 6,3 kg
 º Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere 

hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
 º Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
 º Laag vibratieniveau, zodat u de machine probleemloos langere tijd 

achtereen kunt gebruiken
 º Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste 

werkomstandigheden
 º Roto-Stop voor beitelwerkzaamheden
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een 

boor blokkeert
 º Ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
 º Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de 

ideale beitelhoek
 º 4 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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PLH 32 XE

Opgenomen vermogen (W) 900

Slagenergie (EPTA) (J) 3.8

Belast aantal slagen (per min) 0 - 4500

Belast toerental (omw/min) 0 - 800

Max. boor Ø in beton (mm) 32

Max. boor Ø in staal (mm) 16

Max. boor Ø in hout (mm) 40

Machine opname SDS-Plus

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 22

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 20

FIXTEC™ Ja

Gewicht (kg) 3.6

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933400069

EAN-code 4002395233342

PCE 3/K

Opgenomen vermogen (W) 720

Slagenergie (EPTA) (J) 3.6

Belast aantal slagen (per min) 0 - 3650

Machine opname SDS-Plus

Gewicht (kg) 3.7

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933384300

EAN-code 4002395232215

K 500 ST

Opgenomen vermogen (W) 1100

Slagenergie (EPTA) (J) 7.5

Belast aantal slagen (per min) 3000

Machine opname SDS-Max

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 16.7

Gewicht (kg) 5.9

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933443180

EAN-code 4002395003402

K 500 S

Opgenomen vermogen (W) 1300

Slagenergie (EPTA) (J) 8.5

Belast aantal slagen (per min) 2840

Machine opname SDS-Max

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 11.5

Gewicht (kg) 6.3

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933398220

EAN-code 4002395234059

K 500 SK 500 ST
5 KG SDS-MAX BREEKHAMER5 KG SDS-MAX BREEKHAMER

 º Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 5,9 kg
 º Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere 

hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
 º Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij beitelen
 º Laag vibratieniveau van slechts 16 m /s², zodat u de machine 

probleemloos langere tijd achtereen kunt gebruiken
 º Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste 

werkomstandigheden
 º Roto-Stop voor beitelwerkzaamheden
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een 

boor blokkeert
 º Ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
 º Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de 

ideale beitelhoek
 º 4 meter snoer

 º Groot slagstuk voor levering van maximaal 8,5 Joule slagenergie
 º Krachtige 1300 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere 

hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
 º Constante elektronica voor uniforme toerentallen, zelfs onder belasting
 º Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij beitelen
 º Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en 

achtergreep
 º Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
 º Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor hakken in kwetsbare 

materialen
 º Roto-Stop en multipositionele beitelfunctie
 º Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervangen koolborstels
 º Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de 

ideale beitelhoek
 º 6 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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PCE 3/K PLH 32
3 KG SDS-PLUS HAKHAMER 32 MM SDS-PLUS 3-STANDEN 

COMBIHAMER

 º Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,6 Joule slagenergie
 º 720 Watt motor gecombineerd met optimale snelheid voor onovertroffen 

prestaties
 º Elektronisch regelbaar middels schakelaar
 º Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor maximale stabiliteit
 º Lichtgewicht, ergonomische voorgreep is vrij instelbaar en derhalve 

perfect op de gewenste boorhoek in te stellen
 º Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder 

inspannend werken
 º Vergendelbare schakelaar voor continu gebruik
 º Variolock - beitel op 35 verschillende posities vast te zetten voor de 

ideale beitelhoek
 º 4 meter snoer

 º Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton 
dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 3,8 
Joule slagenergie

 º Krachtige 900 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor 
onovertroffen boorprestaties

 º Elektronisch regelbaar middels schakelaar
 º Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte 

L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip
 º FIXTEC-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder 

hulpgereedschap
 º Heavy duty magnesium tandwielhuis voor optimale lagering van 

tandwielen en lange levensduur
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een 

boor blokkeert
 º Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte 

beitelwerkzaamheden
 º 4 m snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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PH 28 PH 28 X

Opgenomen vermogen (W) 820 820

Slagenergie (EPTA) (J) 3.4 3.4

Belast aantal slagen (per min) 0 - 4000 0 - 4000

Belast toerental (omw/min) 0 - 900 0 - 900

Max. boor Ø in beton (mm) 28 28

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 30 30

Machine opname SDS-Plus SDS-Plus

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 22 22

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 16 16

FIXTEC™ Nee Ja

Gewicht (kg) 2.7 2.9

Geleverd in Transportkoffer Transportkoffer

Artikelnummer 4933396396 4933396392

EAN-code 4002395234936 4002395234943

PH 30 POWER X

Opgenomen vermogen (W) 1030

Slagenergie (EPTA) (J) 3.6 

Belast aantal slagen (per min) 0 - 3800

Belast toerental (omw/min) 0 - 850

Max. boor Ø in beton (mm) 30

Max. boor Ø in staal (mm) 13

Max. boor Ø in hout (mm) 40

Machine opname SDS-Plus

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 22

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 14

FIXTEC™ Ja

Gewicht (kg) 2.9

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933396420

EAN-code 4002395234967

PLH 28 E PLH 28 XE

Opgenomen vermogen (W) 800 800

Slagenergie (EPTA) (J) 4.1 4.1

Belast aantal slagen (per min) 0 - 4000 0 - 4000

Belast toerental (omw/min) 0 - 1000 0 - 1000

Max. boor Ø in beton (mm) 28 28

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 40 40

Machine opname SDS-Plus SDS-Plus

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 10.6 10.6

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 6.8 6.8

FIXTEC™ Nee Ja

Gewicht (kg) 3.4 3.6

Geleverd in Transportkoffer Transportkoffer

Artikelnummer 4933446790 4933446800

EAN-code 4002395005482 4002395005499

PH 30PLH 28
30 MM SDS-PLUS 3-STANDEN 
COMBIHAMER

3 KG L-VORMIGE SDS-PLUS 
COMBIHAMER

 º Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,6 Joule slagenergie
 º Krachtige 1030 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor 

onovertroffen boorprestaties
 º Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
 º Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als 

zijgreep
 º Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen
 º FIXTEC-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder 

hulpgereedschap
 º Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van 

tandwielen
 º Borstelrotatiering - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen 

(rechts & links)
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een 

boor blokkeert
 º 4 m snoer

 º Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton 
dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 4,1 
Joule slagenergie

 º Krachtige 800 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor 
onovertroffen boorprestaties

 º Laag vibratieniveau van slechts 10,6 m/s² dankzij dubbele AVS-
handgreep*

 º Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte 
L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip

 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een 
boor blokkeert

 º Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte 
beitelwerkzaamheden

 º XE-model incl. FIXTEC-adapter en 13 mm tandkransboorhouder
 º 4 meter snoer
 º * Patentaanvraag in behandeling

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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PH 28
28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN 
COMBIHAMER

 º Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,4 Joule slagenergie
 º Krachtige 820 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor 

onovertroffen boorprestaties
 º Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
 º Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als 

zijgreep
 º Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen
 º Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van 

tandwielen
 º Borstelrotatiering - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen 

(rechts & links)
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een 

boor blokkeert
 º X-model incl. FIXTEC-adapter
 º 4 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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PH 26 X

Opgenomen vermogen (W) 725

Slagenergie (EPTA) (J) 2.4

Belast aantal slagen (per min) 0 - 4500

Belast toerental (omw/min) 0 - 1250

Max. boor Ø in beton (mm) 26

Max. boor Ø in staal (mm) 13

Max. boor Ø in hout (mm) 30

Machine opname SDS-Plus

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 13.5

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 11.2

FIXTEC™ Ja

Gewicht (kg) 2.6

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933428250

EAN-code 4002395239863

PFH 26

Opgenomen vermogen (W) 725

Slagenergie (EPTA) (J) 2.4

Belast aantal slagen (per min) 0 - 4500

Belast toerental (omw/min) 0 - 1250

Max. boor Ø in beton (mm) 26

Max. boor Ø in staal (mm) 13

Max. boor Ø in hout (mm) 30

Machine opname SDS-Plus

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 13.5

FIXTEC™ Nee

Gewicht (kg) 2.4

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933428230

EAN-code 4002395239832

PFH 26 T

Opgenomen vermogen (W) 800

Slagenergie (EPTA) (J) 2.4

Belast aantal slagen (per min) 0 - 4500

Belast toerental (omw/min) 0 - 1500

Max. boor Ø in beton (mm) 26

Max. boor Ø in staal (mm) 13

Max. boor Ø in hout (mm) 30

Machine opname SDS-Plus

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 13.6

FIXTEC™ Nee

Gewicht (kg) 2.4

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933464581

EAN-code 4058546225261

PH 26 T PH 26 TX

Opgenomen vermogen (W) 800 800

Slagenergie (EPTA) (J) 2.4 2.4

Belast aantal slagen (per min) 0 - 4500 0 - 4500

Belast toerental (omw/min) 0 - 1500 0 - 1500

Max. boor Ø in beton (mm) 26 26

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 30 30

Machine opname SDS-Plus SDS-Plus

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 13.6 13.6

Vibratieniveau beitelen (m/s²) 11.9 11.9

FIXTEC™ Nee Ja

Gewicht (kg) 2.4 2.6

Geleverd in Transportkoffer Transportkoffer

Artikelnummer 4933464580 4933464579

EAN-code 4058546225254 4058546225247

PH 26 PH 26 T
26 MM SDS-PLUS 3-STANDEN 
COMBIHAMER

26 MM 3-STANDEN FIXTEC™ SDS-
PLUS BOORHAMER

 º Sterke, duurzame en compacte hamer voor boortoepassingen in 
metselwerk en beton

 º Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie
 º 800 W motor voor de zwaarste toepassingen
 º Geoptimaliseerd voor boren 6 - 16 mm
 º Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker als de boor vastloopt
 º X-model inclusief FIXTEC adapter en extra snelspanboorhouder
 º 4 m snoer

 º Meest compacte slimline hamer in z’n klasse
 º Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie en 4500 slagen per min
 º Laagste trillingsniveau, slechts 13,5 m/s²
 º Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van 

tandwielen
 º Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
 º Hamerstopfunctie
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een 

boor blokkeert
 º X-model incl. FIXTEC-adapter
 º 4 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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PFH 26PFH 26 T
26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN 
BOORHAMER

26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN 
BOORHAMER

 º Sterke, duurzame en compacte hamer voor boortoepassingen in 
metselwerk en beton

 º Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie
 º 800 W motor voor de zwaarste toepassingen
 º Geoptimaliseerd voor boren 6 - 16 mm
 º Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker als de boor vastloopt
 º 4 m snoer

 º Meest compacte slimline boorhamer in z’n klasse
 º Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie en 4500 slagen per min
 º Laagste trillingsniveau, slechts 13,5 m/s²
 º Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van 

tandwielen
 º Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
 º Hamerstopfunctie voor schroeven en normaalboren in hout & metaal
 º Borstelrotatiering - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen 

(rechts & links)
 º 4 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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DR 152 T

Max. boor Ø met boorkronen (mm) 152

Maat voetplaat (mm) 330 x 210

Verstekhoekcapaciteit (°) 45

Gewicht (kg) 10

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933428020

EAN-code 4002395239818

DD 3-152

Opgenomen vermogen (W) 1900

Belast toerental (omw/min) 550 / 1250 / 2700

Max. boor Ø in beton (mm) 152

Max. boor Ø in steen (mm) 202

Machine opname ½˝ G + 1 ¼˝ UNC

Gewicht (kg) 6.5

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933428000

EAN-code 4002395239801

PLH 20

Opgenomen vermogen (W) 620

Slagenergie (EPTA) (J) 2.0

Belast aantal slagen (per min) 0 - 4400

Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min) 0 - 2700

Max. boor Ø in beton (mm) 20

Max. boor Ø in staal (mm) 13

Max. boor Ø in hout (mm) 30

Machine opname SDS-Plus

Vibratieniveau bij boren (m/s²) 10.2

FIXTEC™ Nee

Gewicht (kg) 1.9

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933408070

EAN-code 4002395237531

PLH 20
20 MM SDS-PLUS 2-STANDEN 
BOORHAMER

 º Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 2,0 Joule bij 1,9 kg
 º Krachtige 620 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor 

onovertroffen boorprestaties
 º Luchtstroom van motorkoeling is zodanig ontworpen dat stof en 

betongruis van de gebruiker wordt weggeleid bij boren boven het hoofd
 º Anti-vibratiesysteem AVS voor prettiger werken en minder spanning op 

uw gewrichten
 º Beste boorprestaties bij 5 - 12 mm
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een 

boor blokkeert
 º Rechts-/linksregeling
 º Ergonomische softgrip voor prettiger werken
 º 4 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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DR 152 TDD 3-152
DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR 
DD 3-152

3-TOERIGE COMBI-
DIAMANTBOORMACHINE

 º Krachtige 1900 Watt motor
 º Geschikt voor zowel droog- als natboren
 º Elektronica met zachte aanloop voor nauwkeurig aanboren
 º Elektronische overbelastingsbeveiliging met signaalweergave
 º Mechanische veiligheidskoppeling ter bescherming van motor en 

tandwielen
 º PRCD-veiligheidsschakelaar
 º L-vormige handgreep voor optimale gewichtsverdeling
 º Drie snelheden
 º 5 meter snoer
 º Geleverd inclusief stofafzuigadapter, 32 en 41 mm spanners 

 º Lichtgewicht aluminium voetplaat voor gemakkelijk transport
 º Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
 º Snelaansluiting voor zowel machine als boorstandaard
 º Compacte voetplaat - ideaal voor boren op krappe plaatsen
 º 4 stelschroeven voor snelle instelling
 º Horizontale en verticale waterpas
 º Handige transportgreep
 º Vergrendelknop voor vergrendeling van machine en boorkroon in de 

hoogste positie
 º Twee spaakwieltjes voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
 º Vacuümaansluiting mogelijk (zie accessoires catalogus)

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu



202 203

DR 250 TV

Max. boor Ø met boorkronen (mm) 250

Slaglengte (mm) 520

Hoogte (mm) 834

Maat voetplaat (mm) 276 x 467

Verstekhoekcapaciteit (°) 45

Gewicht (kg) 10.0

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933400590

EAN-code 4002395234028

DCM 2-250 C

Opgenomen vermogen (W) 2800

Toerental stand 1 (omw/min) 450

Toerental stand 2 (omw/min) 900

Max. boor Ø met boorkronen (mm) 250

Machine opname 1 ¼˝ UNC

Gewicht (kg) 9.0

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 40964

EAN-code 4002395229796

DCM 2-350 C

Opgenomen vermogen (W) 2800

Toerental stand 1 (omw/min) 300

Toerental stand 2 (omw/min) 600

Max. boor Ø met boorkronen (mm) 350

Machine opname 1 ¼˝ UNC

Gewicht (kg) 9.0

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 40044

EAN-code 4002395229772

DR 350 T

Max. boor Ø met boorkronen (mm) 350

Slaglengte (mm) 610

Hoogte (mm) 1042

Maat voetplaat (mm) 391 x 523

Verstekhoekcapaciteit (°) 45

Gewicht (kg) 19.5

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933400600

EAN-code 4002395234011

DR 350 TDCM 2-350 C
DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR 
DCM 2-350 C

DIAMANTBOORMOTOR

 º Dubbeltoerige diamantboormotor
 º Ingebouwde slipkoppeling
 º 3-voudige tandwielvertraging
 º Elektronische zachte aanloop
 º Overbelastingsbeveiliging
 º Aardlekschakelaar
 º Ingebouwde wateraansluiting
 º Dubbelgemonteerde schakelkast
 º Geleverd inclusief steeksleutel, inbussleutels en schakelkast met 

ophangbeugel

 º Lichtgewicht aluminium diamantboorstandaard
 º Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
 º Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
 º Motorslede met snelmontagesysteem
 º Fijninstelling van de voedingssnelheid
 º Verticale en horizontale waterpas
 º Boorcentreerpen
 º Stelschroeven
 º Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
 º Handige transportgreep en -wielen
 º Geleverd inclusief 3/16˝ inbussleutel, 6 mm inbussleutel, 17 x 19 mm 

steeksleutel, M8 x 25 mm bouten (4 stuks) en centreerpen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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DR 250 TVDCM 2-250 C
DIAMANTBOORMOTOR DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR 

DCM 2-250 C

 º Dubbeltoerige diamantboormotor
 º Ingebouwde slipkoppeling
 º 3-voudige tandwielvertraging
 º Elektronische zachte aanloop
 º Overbelastingsbeveiliging
 º Aardlekschakelaar
 º Ingebouwde wateraansluiting
 º Dubbelgemonteerde schakelkast
 º Geleverd inclusief steeksleutel, inbussleutels en schakelkast met 

ophangbeugel

 º Lichtgewicht aluminium diamantboorstandaard
 º Kantelbare diamantboorstandaard (0 - 45°)
 º Boorhoek- en dieptedisplay
 º Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
 º Geïntegreerde vacuüm voetplaat (gebruik met/zonder vacuüm mogelijk)
 º Fijninstelling van voedingssnelheid
 º Verticale en horinzontale waterpas
 º Boorcentreerpen
 º Stelschroeven
 º Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
 º Geleverd inclusief 3/16˝ inbussleutel, 6 mm inbussleutel, 17 x 19 mm 

steeksleutel, M8 x 25 mm bouten (4 stuks), centreerpen en rubberen 
vacuümring

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET

Opgenomen vermogen (W) 1550 1550

Onbelast toerental (omw/min) 11,000 2800 - 11,000

Schijf Ø (mm) 125 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 28 28

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht (kg) 2.6 2.6

Variabele snelheid Nee Ja

FIXTEC™ Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja

Geleverd in HD Box HD Box

Artikelnummer 4933448035 4933448830

EAN-code 4002395006830 4002395263424

AGV 12-125 X DEC-SET

Opgenomen vermogen (W) 1200

Onbelast toerental (omw/min) 11,000

Schijf Ø (mm) 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 28

Asaansluiting M 14

Gewicht (kg) 2.4

FIXTEC™ Ja

Line-Lock-Out functie Ja

AVS zijhandgreep Ja

Type schakelaar Schuifschakelaar

Geleverd in HD Box

Artikelnummer 4933448020

EAN-code 4002395006809

DD 2-160 XE

Opgenomen vermogen (W) 1500

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 1500 / 0 - 3000

Belast toerental (omw/min) 0 - 890 / 0 - 1770

Onbelast aantal slagen (per min) 24,000 / 48,000

Max. boor Ø in steen (mm) 162

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 50

Machine opname M18 x 2.5

Gewicht (kg) 4.2

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933368690

EAN-code 4002395232505

AGV 15-125 XC DEC-SET

Opgenomen vermogen (W) 1550

Onbelast toerental (omw/min) 11,000

Schijf Ø (mm) 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 28

Asaansluiting M 14

Gewicht (kg) 2.6

Variabele snelheid Nee

FIXTEC™ Ja

Line-Lock-Out functie Ja

AVS zijhandgreep Ja

Geleverd in HD Box

Artikelnummer 4933448025

EAN-code 4002395006816

DD 2-160 XE AGV 15 DEC
2-TOERIGE 
DROOGDIAMANTBOORMACHINE

1550 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE MET 
STOFAFZUIGING

 º Krachtige en robuuste motor voor constant hoog draaimoment
 º Dubbele beveiliging (mechanisch én elektrisch) ter bescherming van 

zowel mens als machine
 º Robuuste constructie door metalen tandwielhuis
 º Extra lange en stabiele AVS zijhandgreep en D-achtergreep voor veilige 

hanteerbaarheid
 º Twee snelheden
 º M16 FIXTEC-adapter voor snel verwisselen van boorkronen
 º Softslagmechanisme voor sneller en gemakkelijker boren in vooral harde 

materialen. Voorkomt tevens dat de boorkroon té heet wordt en 
reduceert daarmee mogelijke hitteschade aan de diamantsegmenten

 º Zachte aanloop via schakelaar voor nauwkeurig en gecontroleerd 
aanboren

 º FIXTEC Clean Line Rotor niet inbegrepen maar als extra toebehoren 
leverbaar - de beste oplossing voor stofafzuiging

 º 4 m snoer
 º Inclusief snelwisseladapter voor M16 diamantboorkronen, SDS-plus 

centreerboor (8 x 140 mm)

 º Krachtige 1550 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde 
stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van 
de machine

 º Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 

stroomuitval
 º Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect”
 º Instelling van de slijpdiepte van 5 tot 28 mm zonder sleutel
 º Snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder hulpwerktuigen
 º Slijpgeleider met indicatie van de slijplijn ter voorkoming van vervorming 

en beste controle tijdens uw slijpwerk
 º Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
 º Stofafzuigslijpkap gemakkelijk te monteren op de MILWAUKEE® 

M-klasse stofzuigers dankzij een unieke “klik”-adapter, geleverd bij de 
MILWAUKEE® EMAC stofzuiger

 º Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder 
vermoeidheid

 º Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, stofafzuigslijpkap, 
diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AGV 12 DECAGV 15 DEG
1200 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE MET 
STOFAFZUIGING

1550 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE MET 
STOFAFZUIGING

 º Krachtige 1200 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde 
stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van 
de machine

 º Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 

stroomuitval
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag 

van de machine
 º Instelling van de slijpdiepte van 5 tot 28 mm zonder sleutel
 º Snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder hulpwerktuigen
 º Slijpgeleider met indicatie van de slijplijn ter voorkoming van vervorming 

en beste controle tijdens uw slijpwerk
 º Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
 º Stofafzuigslijpkap gemakkelijk te monteren op de MILWAUKEE® 

M-klasse stofzuigers dankzij een unieke “klik”-adapter, geleverd bij de 
MILWAUKEE® EMAC stofzuiger

 º Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder 
vermoeidheid

 º Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, stofafzuigslijpkap, 
diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm

 º Krachtige 1550 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde 
stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van 
de machine

 º Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 

stroomuitval
 º Magnetische, tool-free interface voor optimaal werken in hoeken en 

langs wanden
 º Ingebouwd magazijn voor voorkap, welke gemakkelijk is te verwijderen 

voor werken op krappe plaatsen
 º Flexibele hoogte-intstelling voor optimaal gebruik van de 

diamantsegmenten van de slijpschijf
 º Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
 º Stofafzuigslijpkap gemakkelijk te monteren op de MILWAUKEE® 

M-klasse stofzuigers dankzij een unieke “klik”-adapter, geleverd bij de 
MILWAUKEE® EMAC stofzuiger

 º Ontwerp met haakse voorgreep - méér druk uitoefenen in alle 
werkposities

 º Borstels gemakkelijk te vervangen ingeval van slijtage
 º Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, haakse voorgreep, 

stofafzuigslijpkap, diamantkomschijf 125 mm

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu



206 207

SB 2-35 D

Opgenomen vermogen (W) 1010

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 800

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1800

Max. boor Ø in beton (mm) 35

Max. boor Ø in steen (mm) 40

Max. boor Ø in staal (mm) 16

Max. boor Ø in hout (mm) 50

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 57

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 16

Gewicht (kg) 4.2

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933380507

EAN-code 4002395227280

WCE 30

Opgenomen vermogen (W) 1500

Onbelast toerental (omw/min) 9500

Schijf Ø (mm) 125

Doorslijp-breedte (mm) 26

Max. doorslijpdiepte (mm) 30

Asaansluiting M 14

Gewicht (kg) 4.3

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933383855

EAN-code 4002395228980

WCS 45

Opgenomen vermogen (W) 1900

Onbelast toerental (omw/min) 5800

Schijf Ø (mm) 150

Doorslijp-breedte (mm) 45

Max. doorslijpdiepte (mm) 45

Asaansluiting M 14

Gewicht (kg) 6.6

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933383350

EAN-code 4002395229086

AGV 12-125 X DEG-SET

Opgenomen vermogen (W) 1200

Onbelast toerental (omw/min) 11,000

Schijf Ø (mm) 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 28

Asaansluiting M 14

Gewicht (kg) 2.4

FIXTEC™ Ja

Line-Lock-Out functie Ja

Type schakelaar Schuifschakelaar

Geleverd in HD Box

Artikelnummer 4933448030

EAN-code 4002395006823

WCS 45AGV 12 DEG
1900 WATT / 150 MM 
MUURGROEFFREESMACHINE

1200 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE MET 
STOFAFZUIGING

 º Krachtige 1200 Watt PROTECTOR-MTOR - epoxyhars ommantelde 
stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van 
de machine

 º Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 

stroomuitval
 º Magnetische, tool-free interface voor optimaal werken in hoeken en 

langs wanden
 º Ingebouwd magazijn voor voorkap, welke gemakkelijk is te verwijderen 

voor werken op krappe plaatsen
 º Flexibele hoogte-intstelling voor optimaal gebruik van de 

diamantsegmenten van de slijpschijf
 º Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
 º Stofafzuigslijpkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse 

stofzuigers dankzij een unieke “klik”-adapter, geleverd bij de Milwaukee® 
EMAC stofzuiger

 º Ontwerp met haakse voorgreep - méér druk uitoefenen in alle 
werkposities

 º Borstels gemakkelijk te vervangen in geval van slijtage
 º Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, haakse voorgreep, 

stofafzuigslijpkap, diamantkomschijf 125 mm

 º Krachtige 1900 Watt motor
 º Overbelastingsbeveiliging
 º Gewenste freesbreedte en freesdiepte gemakkelijk in luttele seconden in 

te stellen
 º TILT-LOK™ handgreep
 º Ergonomische softgrip
 º Aansluiting voor stofafzuiging
 º Geleverd inclusief 2 diamantschijven, uitbreekbeitel, sleutels

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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SB 2-35 DWCE 30
1500 WATT / 125 MM 
MUURGROEFFREESMACHINE

1010 WATT 2-TOERIGE 
SLAG BOORMACHINE

 º Krachtige 1500 Watt motor
 º Ideaal voor het trekken van sleuven voor elektriciteitsleidingen
 º Hoogwaardige elektronica met overbelastingsbeveiliging
 º Aanloopstroombegrenzing voor zachte aanloop
 º Gewenste freesbreedte gemakkelijk in luttele seconden in te stellen
 º Aansluiting voor stofafzuiging
 º Geleverd inclusief 2 diamantschijven, uitbreekbeitel, sleutels, 

bajonetadapter

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

 º Krachtige 1010 Watt motor
 º Hoog draaimoment en gering toerental voor heavy duty toepassingen
 º Variabele toerentalregeling
 º Metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
 º Slagstop voor normaal boren
 º 16 mm metalen tandkransboorhouder
 º 4 meter snoer
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PD2E 22 R

Opgenomen vermogen (W) 850

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 1000

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 3200

Max. boor Ø in beton (mm) 20

Max. boor Ø in steen (mm) 22

Max. boor Ø in staal (mm) 13

Max. boor Ø in hout (mm) 40

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 56

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13

Gewicht (kg) 2.9

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933419570

EAN-code 4002395238613

PD2E 24 RST

Opgenomen vermogen (W) 1200

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 1450

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 3400

Max. boor Ø in beton (mm) 22

Max. boor Ø in steen (mm) 24

Max. boor Ø in staal (mm) 16

Max. boor Ø in hout (mm) 45

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 56

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13

Gewicht (kg) 3.1

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933380796

EAN-code 4002395228553

PD2E 24 R

Opgenomen vermogen (W) 1020

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 1000

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 3200

Max. boor Ø in beton (mm) 22

Max. boor Ø in steen (mm) 24

Max. boor Ø in staal (mm) 16

Max. boor Ø in hout (mm) 40

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 60

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13

Gewicht (kg) 3.0

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933419595

EAN-code 4002395238651

PD2E 24 RS

Opgenomen vermogen (W) 1010

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 1450

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 3400

Max. boor Ø in beton (mm) 20

Max. boor Ø in steen (mm) 24

Max. boor Ø in staal (mm) 16

Max. boor Ø in hout (mm) 40

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 54

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13

Gewicht (kg) 3.1

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933380462

EAN-code 4002395227273

PD2E 24 RSPD2E 24 R
1010 WATT 2-TOERIGE 
SLAG BOORMACHINE

1020 WATT 2-TOERIGE 
SLAG BOORMACHINE

 º Krachtige 1020 Watt motor 
 º Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
 º Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger 

werken
 º Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
 º Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer 

gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een 

boor blokkeert
 º 1,5 - 13 mm metalen snelspanboorhouder
 º 4 meter snoer

 º Krachtige 1010 Watt motor
 º Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
 º Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger 

werken
 º Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
 º Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer 

gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een 

boor blokkeert
 º 13 mm metalen snelspanboorhouder
 º 4 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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PD2E 22 RPD2E 24 RST
1200 WATT 2-TOERIGE 
SLAG BOORMACHINE

850 WATT 2-TOERIGE 
SLAG BOORMACHINE

 º Krachtige 1200 Watt motor
 º Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
 º Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger 

werken
 º Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
 º Koppelinstelling
 º Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer 

gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een 

boor blokkeert
 º 13 mm metalen snelspanboorhouder
 º 4 meter snoer

 º Krachtige 850 Watt motor 
 º Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
 º Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger 

werken
 º Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
 º Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer 

gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een 

boor blokkeert
 º 13 mm metalen snelspanboorhouder
 º 4 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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B2E 16 RLD

Opgenomen vermogen (W) 900

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 750

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 1600

Max. boor Ø in staal (mm) 16

Max. boor Ø in hout (mm) 40

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 88

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 16

Machine opname M18 x 2.5

Gewicht (kg) 4.2

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933380482

EAN-code 4002395227198

PDE 13 RX

Opgenomen vermogen (W) 630

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 2900

Max. boor Ø in beton (mm) 15

Max. boor Ø in steen (mm) 18

Max. boor Ø in staal (mm) 13

Max. boor Ø in hout (mm) 30

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 21

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13

Gewicht (kg) 1.8

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933409200

EAN-code 4002395235322

PD-705

Opgenomen vermogen (W) 705

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 3000

Max. boor Ø in beton (mm) 15

Max. boor Ø in steen (mm) 16

Max. boor Ø in staal (mm) 13

Max. boor Ø in hout (mm) 30

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 15

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13

Gewicht (kg) 1.9

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933431955

EAN-code 4002395243914

PDE 16 RP

Opgenomen vermogen (W) 630

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 950

Max. boor Ø in beton (mm) 16

Max. boor Ø in steen (mm) 20

Max. boor Ø in staal (mm) 13

Max. boor Ø in hout (mm) 40

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 59

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13

Gewicht (kg) 2.0

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933409206

EAN-code 4002395235339

PDE 16 RPPD-705
630 WATT 1-TOERIGE 
SLAG BOORMACHINE

705 WATT 1-TOERIGE 
SLAG BOORMACHINE

 º Krachtige 705 Watt motor
 º Compact, ergonomisch ontwerp met grote softgripdelen voor prettige 

hanteerbaarheid
 º Variabele toerentalcontrole met rechts-/linksmechanisme
 º Slagstop voor normaalboren
 º 13 mm metalen snelspanboorhouder
 º Spanhals Ø 43 mm voor gebruik in boorstandaards
 º 4 meter snoer

 º Uitstekende hanteerbaarheid dankzij compact, ergonomisch ontwerp
 º Planetaire tandwielaandrijving voor hoog draaimoment
 º Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van 

tandwielen
 º Elektronica: variabele regeling van toerental en slagsnelheid
 º Slagstop voor normaalboren
 º 4 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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B2E 16 RLDPDE 13 RX
900 WATT 2-TOERIGE 
BOORMACHINE

630 WATT 1-TOERIGE 
SLAG BOORMACHINE

 º Krachtige 900 Watt motor 
 º Hoog draaimoment en lager toerental voor heavy duty toepassingen
 º Elektronisch regelbaar toerental
 º Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
 º 16 mm metalen tandkransboorhouder
 º 4 meter snoer

 º Uitstekende hanteerbaarheid dankzij compact, ergonomisch ontwerp
 º Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van 

tandwielen
 º Elektronica: variabele regeling van toerental en slagsnelheid
 º Slagstop voor normaalboren
 º 13 mm metalen snelspanboorhouder
 º Gemakkelijk toegankelijke en verwisselbare koolborstels door 

verwijdering van de softgrip
 º 4 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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DE 13 RP

Opgenomen vermogen (W) 630

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 950

Max. boor Ø in staal (mm) 13

Max. boor Ø in hout (mm) 40

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 59

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13

Machine opname ½˝ x 20

Gewicht (kg) 2.1

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933409194

EAN-code 4002395235346

HDE 13 RQD

Opgenomen vermogen (W) 825

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 500

Max. boor Ø in staal (mm) 13

Max. boor Ø in hout (mm) 38

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 101

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13

Machine opname ½˝ x 20

Gewicht (kg) 3.2

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 110750

EAN-code 4002395229659

HDE 13 RQX HDE 13 RQX KIT

Opgenomen vermogen (W) 950 950

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 850 0 - 850

Max. boor Ø in staal (mm) 13 13

Max. boor Ø in hout (mm) 38 38

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 94 94

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13 13

Machine opname ½˝ x 20 ½˝ x 20

Gewicht (kg) 2.0 2.0

Geleverd in
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Transportkoffer

Artikelnummer 030250 4933428550

EAN-code 4002395229642 4002395241576

HD2E 13 R

Opgenomen vermogen (W) 705

Toerental stand 1 (omw/min) 0 - 1050

Toerental stand 2 (omw/min) 0 - 2200

Max. boor Ø in staal (mm) 13

Max. boor Ø in hout (mm) 40

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 60

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 13

Machine opname ½˝ x 20

Gewicht (kg) 2.7

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933390186

EAN-code 4002395231454

HD2E 13 R HDE 13 RQX
705 WATT 2-TOERIGE 
BOORMACHINE

950 WATT 1-TOERIGE 
BOORMACHINE

 º Krachtige 705 Watt motor
 º Elektronisch regelbaar toerental via geïntegreerd stelwiel in de 

schakelaar
 º Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
 º 13 mm metalen snelspanboorhouder
 º Ergonomische softgrip voor prettiger werken
 º Rechts-/linksregeling
 º 4 meter snoer

 º Krachtige 950 Watt motor
 º Elektronisch regelbaar toerental
 º Uitstekende prestaties bij toepassingen waar laag toerental en hoog 

draaimoment nodig zijn
 º 13 mm metalen heavy duty snelspanboorhouder
 º Automatische asvergrendeling
 º Rechts-/linksregeling
 º 4 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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HDE 13 RQD DE 13 RP
825 WATT 1-TOERIGE 
BOORMACHINE

630 WATT 1-TOERIGE 
BOORMACHINE

 º Krachtige 825 Watt motor
 º Elektronisch regelbaar toerental
 º Uitstekende prestaties bij toepassingen waar laag toerental en hoog 

draaimoment nodig zijn
 º 13 mm metalen tandkransboorhouder
 º Rechts-/linksregeling
 º 4 meter snoer

 º Krachtige 630 Watt motor
 º Elektronica: variabele toerentalregeling voor optimale boorresultaten in 

alle materialen via geïntegreerd stelwieltje in schakelaar
 º Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van 

tandwielen
 º Planetaire tandwielaandrijving voor toepassingen waar laag toerental en 

hoog draaimoment nodig zijn
 º 13 mm metalen snelspanboorhouder
 º Rechts-/linksregeling
 º Gemakkelijk toegankelijke koolborstels door verwijdering van de softgrip
 º 4 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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IPWE 400 R

Opgenomen vermogen (W) 725

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 1700

Slagfrequentie (per min) 1000 - 2600

Max. koppel (Nm) 400

Max. schroefmaat M20

Machine opname ½˝ vierkant

Gewicht (kg) 2.7

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933451524

EAN-code 4002395143511

IPWE 520 R

Opgenomen vermogen (W) 725

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 1700

Slagfrequentie (per min) 1000 - 2500

Max. koppel (Nm) 520

Max. schroefmaat M24

Machine opname 3/4˝ vierkant

Gewicht (kg) 2.8

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933451525

EAN-code 4002395143528

TKSE 2500 Q

Opgenomen vermogen (W) 725

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 2500

Houtschroeven tot (mm) 6

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 25

Machine opname ¼˝ Hex

Gewicht (kg) 1.4

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 679050

EAN-code 4002395229710

DWSE 4000 Q

Opgenomen vermogen (W) 725

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 4000

Houtschroeven tot (mm) 4.8

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 20

Machine opname ¼˝ Hex

Gewicht (kg) 1.3

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 674350

EAN-code 4002395229680

DWSE 4000 QTKSE 2500 Q
725 WATT SCHROEVENDRAAIER 
VOOR GIPSPLAATTOEPASSINGEN

725 WATT SCHROEVENDRAAIER

 º Metalen tandwielhuis voor hoge stabiliteit, nauwkeurige lagering en 
lange levensduur

 º Geluidsarme koppeling
 º Gemakkelijk te verwijderen neusstuk
 º Ergonomische softgrip voor prettiger werken
 º Geleverd inclusief bithouder, schroefbit PH2, gordelhaak en 4 meter 

snoer

 º Metalen tandwielhuis voor hoge stabiliteit, nauwkeurige lagering en 
lange levensduur

 º Geluidsarme koppeling
 º Gemakkelijk te verwijderen neusstuk
 º Ergonomische softgrip voor prettiger werken
 º Geleverd inclusief gordelhaak, doppenset (bestaande uit dop 6 / 8 / 10 

mm) en 4 m snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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IPWE 520 RIPWE 400 R
3/4˝ SLAGMOERSLEUTEL1/2 ˝ SLAGMOERSLEUTEL

 º Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
 º Hoog uitgaand koppel van 400 Nm
 º Ergonomische softgrip voor prettige hanteerbaarheid
 º Variabele, elektronische toerentalregeling
 º Geleverd met 4 m kabel

 º Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
 º Hoog uitgaand koppel van 520 Nm
 º Ergonomische softgrip voor prettige hanteerbaarheid
 º Variabele, elektronische toerentalregeling
 º Geleverd met 4 m kabel

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AGVKB 24-230 EKX AGVKB 24-230 
EKX DMS

AGVKB 24-230 
EKX DMS KIT

Opgenomen vermogen (W) 2400 2400 2400

Onbelast toerental (omw/min) 6500 6500 6500

Schijf Ø (mm) 230 230 230

Max. doorslijpdiepte (mm) 68 68 68

Remtijd (s) < 3 < 3 < 3

Asaansluiting M14 M14 M14

Gewicht (kg) 5.9 5.9 5.9

Rem Ja Ja Ja

Type schakelaar Triggerschakelaar
Dodemanss-
chakelaar

Dodemanss-
chakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja Ja

Anti-vibratiesysteem AVS Ja Ja Ja

AVS zijhandgreep Ja Ja Ja

Roteerbare hoofdgreep Ja Ja Ja

Geleverd in
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen kitbox of 
tas meegeleverd

Transportkoffer

Artikelnummer 4933471464 4933471463 4933471465

EAN-code 4058546293635 4058546293628 4058546293642

AGVM 24-230 GEX AGVM 24-230 GEX DMS

Opgenomen vermogen (W) 2400 2400

Onbelast toerental (omw/min) 6600 6600

Schijf Ø (mm) 230 230

Max. doorslijpdiepte (mm) 68 68

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht (kg) 5.8 5.8

Rem Nee Nee

Type schakelaar Triggerschakelaar Dodemansschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Nee

Auto-Balancer Ja Ja

Anti-vibratiesysteem AVS Ja Ja

Roteerbare hoofdgreep Ja Ja

Geleverd in
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933402340 4933402475

EAN-code 4002395234240 4002395234370

AGV 26-230 GE AGV 26-230 GE DMS

Opgenomen vermogen (W) 2600 2600

Onbelast toerental (omw/min) 6600 6600

Schijf Ø (mm) 230 230

Max. doorslijpdiepte (mm) 68 68

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht (kg) 5.5 5.5

Rem Nee Nee

Type schakelaar Triggerschakelaar Dodemansschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Nee Nee

Line-Lock-Out functie Ja Nee

Auto-Balancer Ja Ja

Anti-vibratiesysteem AVS Ja Ja

Roteerbare hoofdgreep Ja Ja

Geleverd in
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933402360 4933402490

EAN-code 4002395234257 4002395234356

AGVM 26-230 GEX AGVM 26-230 GEX DMS

Opgenomen vermogen (W) 2600 2600

Onbelast toerental (omw/min) 6600 6600

Schijf Ø (mm) 230 230

Max. doorslijpdiepte (mm) 68 68

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht (kg) 5.8 5.8

Rem Nee Nee

Type schakelaar Triggerschakelaar Dodemansschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Nee

Auto-Balancer Ja Ja

Anti-vibratiesysteem AVS Ja Ja

Roteerbare hoofdgreep Ja Ja

Geleverd in
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933402365 4933402495

EAN-code 4002395234271 4002395234394

AGV 26AGVM 26
2600 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

2600 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

 º MILWAUKEE® B-guard - beschermt de gebruiker en de machine tegen 
het “terugslag-effect”

 º Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en 
heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de 
machine

 º Auto-Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en 
reduceert schadelijke trillingen

 º AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder 
belasting op uw gewrichten

 º Laagste vibratieniveau in z’n klasse, slechts 2,5 m/s²
 º Op 7 posities verstelbare handgreep
 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van 

slijpschijven, zonder sleutel
 º Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
 º Automatisch uitschakelende koolborstels
 º 4 meter rubber snoer

 º Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en 
heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de 
machine

 º Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en 
reduceert schadelijke trillingen

 º AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder 
belasting op uw gewrichten

 º Laagste vibratieniveau in z’n klasse, slechts 2,5 m/s²
 º Op 7 posities verstelbare handgreep
 º Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
 º Automatisch uitschakelende koolborstels
 º 4 meter rubber snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AGVKB 24AGVM 24
2400 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

2400 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

 º Krachtige 2400 Watt motor met poedercoating voor een langere 
levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen

 º RAPIDSTOP™ remsysteem: stopt accessoires tot 50% sneller dan 
haakse slijpers zonder remfunctie

 º Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect”
 º Anti-vibratie uitgerust motorhuis met draaibare hoofdhandgreep en 

extra zijhandgreep  - voor comfortabelere bediening en minder druk op 
het lichaam

 º Line lock out-functie om automatisch opstarten na stroomuitval te 
voorkomen

 º Verwijderbaar stofscherm om binnendringen van vuil te voorkomen en 
om de levensduur van de motor te verlengen

 º Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - razendsnel verwisselen van slijpschijven, 

zonder sleutel
 º Sleutelloze bescherming voor snelle afstelling van de beveiliging/

slijpschuif zonder gereedschap
 º Gemakkelijke toegang tot de koolborstels voor snel onderhoud
 º Overbelastingsbeveiliging om oververhitting te voorkomen

 º MILWAUKEE® B-guard - beschermt de gebruiker en de machine tegen 
het “terugslag-effect”

 º Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en 
heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de 
machine

 º Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en 
reduceert schadelijke trillingen

 º AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder 
belasting op uw gewrichten

 º Laagste vibratieniveau in z’n klasse, slechts 2,5 m/s²
 º Op 7 posities verstelbare handgreep
 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van 

slijpschijven, zonder sleutel
 º Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
 º Automatisch uitschakelende koolborstels
 º 4 meter rubber snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AG 24-230 E AG 24-230 E DMS

Opgenomen vermogen (W) 2400 2400

Onbelast toerental (omw/min) 6600 6600

Schijf Ø (mm) 230 230

Max. doorslijpdiepte (mm) 68 68

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht (kg) 5.3 5.3

Rem Nee Nee

Type schakelaar Triggerschakelaar Dodemansschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Nee Nee

Line-Lock-Out functie Ja Nee

Auto-Balancer Nee Nee

Anti-vibratiesysteem AVS Nee Nee

Roteerbare hoofdgreep Nee Nee

Geleverd in
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933402325 4933402450

EAN-code 4002395234219 4002395234325

AGV 22-180 E AGV 22-230 E AGV 22-230 DMS

Opgenomen vermogen (W) 2200 2200 2200

Onbelast toerental (omw/min) 8500 6600 6600

Schijf Ø (mm) 180 230 230

Max. doorslijpdiepte (mm) 43 68 68

Asaansluiting M 14 M 14 M 14

Gewicht (kg) 5.3 5.4 5.4

Rem Nee Nee Nee

Type schakelaar Triggerschakelaar Triggerschakelaar Dodemansschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Nee Nee Nee

Line-Lock-Out functie Ja Ja Nee

Auto-Balancer Nee Nee Nee

AVS zijhandgreep Ja Ja Ja

Roteerbare hoofdgreep Nee Nee Nee

Geleverd in
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933431820 4933431850 4933431860

EAN-code 4002395243839 4002395243860 4002395243877

AGV 24-230 E AGV 24-230 GE AGV 24-230 GE DMS

Opgenomen vermogen (W) 2400 2400 2400

Onbelast toerental (omw/min) 6600 6600 6600

Schijf Ø (mm) 230 230 230

Max. doorslijpdiepte (mm) 68 68 68

Asaansluiting M 14 M 14 M 14

Gewicht (kg) 5.5 5.5 5.5

Rem Nee Nee Nee

Type schakelaar Triggerschakelaar Triggerschakelaar Peddelschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Nee Nee Nee

Line-Lock-Out functie Ja Ja Nee

Auto-Balancer Ja Ja Ja

Anti-vibratiesysteem AVS Ja Ja Ja

Roteerbare hoofdgreep Nee Ja Ja

Geleverd in
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933402335 4933402330 4933402520

EAN-code 4002395234233 4002395234226 4002395234400

AGVK 24-230 EK AGVK 24-230 EK DMS

Opgenomen vermogen (W) 2400 2400

Onbelast toerental (omw/min) 6600 6600

Schijf Ø (mm) 230 230

Max. doorslijpdiepte (mm) 68 68

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht (kg) 5.4 5.4

Rem Nee Nee

Type schakelaar Triggerschakelaar Dodemansschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Nee Nee

Dodemansschakelaar Nee Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja

AVS zijhandgreep Ja Ja

Roteerbare hoofdgreep Nee Nee

Geleverd in
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933451413 4933451414

EAN-code 4002395161683 4002395161690

AGVK 24 AGV 24
2400 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

2400 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

 º Krachtige 2400 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en 
uitstekende prestaties in alle toepassingen

 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 
stroomuitval

 º Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslageffect”
 º Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van overhitting
 º Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 

5,4 kg voor prettiger werken
 º Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder 

vermoeidheid
 º Breukbestendige en gemakkelijk te verwisselen beschermkap
 º Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
 º 4 meter rubber snoer

 º Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en 
heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de 
machine

 º Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en 
reduceert schadelijke trillingen

 º AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder 
belasting op uw gewrichten

 º Laagste vibratieniveau in z’n klasse, slechts 2,5 m/s²
 º Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
 º Automatisch uitschakelende koolborstels
 º 4 meter rubber snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

AGV 22AG 24
2200 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

2400 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

 º Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en 
uitstekende prestaties in alle toepassingen

 º Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 
5,4 kg voor comfortabeler werk

 º Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
 º Minder vibraties dankzij op 2 posities verstelbare AVS-handgreep voor 

prettiger werken met minder vermoeidheid
 º Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
 º 4 meter rubber snoer

 º Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en 
heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de 
machine

 º Ergonomisch gevormd motorhuis voor optimaal bedieningscomfort
 º Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
 º Automatisch uitschakelende koolborstels
 º 4 meter rubber snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AGV 17-125 XE AGV 17-125 XC AGV 17-125 XC DMS AGV 17-150 XC DMS AGV 17-180 XC DMS

Opgenomen vermogen (W) 1750 1750 1750 1750 1750

Onbelast toerental (omw/min) 2600 - 11,000 11,000 11,000 9500 7600

Schijf Ø (mm) 125 125 125 150 180

Max. doorslijpdiepte (mm) 33 33 33 45 58

Asaansluiting M 14 M 14 M 14 M 14 M 14

Gewicht (kg) 2.8 2.8 2.8 3.0 3.1

Variabele snelheid Ja Nee Nee Nee Nee

Rem Nee Nee Nee Nee Nee

Type schakelaar Triggerschakelaar Triggerschakelaar Dodemansschakelaar Dodemansschakelaar Dodemansschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja Ja Ja Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja Ja Ja Ja

AVS zijhandgreep Ja Ja Ja Ja Ja

Auto-Balancer Nee Nee Nee Nee Nee

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd Geen kitbox of tas meegeleverd Geen kitbox of tas meegeleverd Geen kitbox of tas meegeleverd Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933432230 4933449850 4933455140 4933432250 4933432270

EAN-code 4002395243983 4002395247295 4002395247905 4002395243990 4002395244003

AGV 21-230 GEX AGV 21-230 GEX DMS

Opgenomen vermogen (W) 2100 2100

Onbelast toerental (omw/min) 6600 6600

Schijf Ø (mm) 230 230

Max. doorslijpdiepte (mm) 68 68

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht (kg) 5.5 5.5

Rem Nee Nee

Type schakelaar Triggerschakelaar Dodemansschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Nee

Auto-Balancer Ja Ja

Anti-vibratiesysteem AVS Ja Ja

Roteerbare hoofdgreep Ja Ja

Geleverd in
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933402304 4933402525

EAN-code 4002395234158 4002395234424

AG 22-180 DMS AG 22-230 DMS

Opgenomen vermogen (W) 2200 2200

Onbelast toerental (omw/min) 8500 6600

Schijf Ø (mm) 180 230

Max. doorslijpdiepte (mm) 43 68

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht (kg) 5.1 5.2

Rem Nee Nee

Type schakelaar Dodemansschakelaar Dodemansschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Nee Nee

Line-Lock-Out functie Nee Nee

Auto-Balancer Nee Nee

AVS zijhandgreep Nee Nee

Roteerbare hoofdgreep Nee Nee

Geleverd in
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933431830 4933433630

EAN-code 4002395243846 4002395244423

AGV 21 GEXAG 22
2100 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

2200 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

 º Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en 
uitstekende prestaties in alle toepassingen

 º Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 
5,2 kg voor prettiger werken

 º Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
 º Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud

 º Krachtige 2100 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde 
stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van 
de machine

 º Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en 
reduceert schadelijke trillingen

 º AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabeler werken en 
minder belasting op uw gewrichten

 º Op 7 posities verstelbare handgreep
 º Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van 

slijpschijven, zonder sleutel
 º Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
 º Automatisch uitschakelende koolborstels
 º 4 meter rubber snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AGV 17
1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

 º Krachtige 1750 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator 
en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de 
machine

 º Constante elektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting

 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 
stroomuitval

 º Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting

 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag 
van de machine

 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van 
slijpschijven, zonder sleutel

 º Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling

 º Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder 
vermoeidheid

 º 4 meter rubber snoer

PROTECTOR-MOTOR met epoxyhars ommantelde stator en 
heavy duty wikkelbescherming

Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger weken met minder 
vermoeidheid

Elektronica

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AGV 13-125 XE

Opgenomen vermogen (W) 1250

Onbelast toerental (omw/min) 2,800 - 11,500

Schijf Ø (mm) 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 33

Asaansluiting M 14

Gewicht (kg) 2.4

Variabele snelheid Ja

Rem Nee

Type schakelaar Schuifschakelaar

FIXTEC™ Ja

Line-Lock-Out functie Ja

AVS zijhandgreep Ja

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933451218

EAN-code 4002395260850

AGV 13-125 XSPDEB AGV 13-125 XSPDEB KIT

Opgenomen vermogen (W) 1250 1250

Onbelast toerental (omw/min) 12,000 12,000

Schijf Ø (mm) 125 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 33 33

Asaansluiting M14 M14

Gewicht (kg) 2.5 2.5

Rem Ja Ja

Type schakelaar Peddelschakelaar Peddelschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja

Anti-vibratiesysteem AVS Ja Ja

Terugslagbeveiliging Ja Ja

Geleverd in
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Transportkoffer

Artikelnummer 4933464998 4933471194

EAN-code 4058546229436 4058546288228

AGV 17-125 INOX

Opgenomen vermogen (W) 1750

Onbelast toerental (omw/min) 2000 - 7600

Schijf Ø (mm) 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 33

Asaansluiting M 14

Gewicht (kg) 2.8

Variabele snelheid Ja

Rem Nee

Type schakelaar Triggerschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja

Line-Lock-Out functie Ja

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933449870

EAN-code 4002395247912

AGV 15-125 XC AGV 15-125 XE AGV 15-150 XC

Opgenomen vermogen (W) 1550 1550 1550

Onbelast toerental (omw/min) 11,000 2800 - 11,000 9000

Schijf Ø (mm) 125 125 150

Max. doorslijpdiepte (mm) 33 33 44

Asaansluiting M 14 M 14 M 14

Gewicht (kg) 2.6 2.6 2.6

Variabele snelheid Nee Ja Nee

Rem Nee Nee Nee

Type schakelaar Schuifschakelaar Schuifschakelaar Schuifschakelaar

FIXTEC™ Ja Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja Ja

Auto-Balancer Nee Nee Nee

Geleverd in
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Artikelnummer 4933428120 4933428127 4933433250

EAN-code 4002395239641 4002395239658 4002395244164

AGV 15AGV 17 INOX
1550 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

1750 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

 º Krachtige 1550 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde 
stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van 
de machine

 º Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
 º Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 

stroomuitval
 º Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag 

van de machine
 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - razendsnel verwisselen van slijpschijven, 

zonder sleutel
 º Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
 º Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder 

vermoeidheid
 º 4 meter rubber snoer

 º Krachtige 1750 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde 
stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van 
de machine

 º Variabel toerental van 2000 - 7600 omw/min voor de beste resultaten op 
roestvrijstaal

 º Constante elektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 

stroomuitval
 º Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van overhitting
 º Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslageffect”
 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van 

slijpschijven, zonder sleutel
 º Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verstellen beschermkap 

voor de beste gebruikersbescherming
 º Antivibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder 

vermoeidheid
 º 4 meter rubber snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AGV 13 XSPDEBAGV 13
1250 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE MET 
PEDDELSCHAKELAAR

1250 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

 º Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde 
stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van 
de machine

 º Compact en slank ontwerp voor comfortabel werken
 º 6 verschillende snelheidsstanden van 2800 - 11500 omw/min voor 

werken met verschillende materialen
 º Constante elektronica voor een constante snelheid onder belasting 
 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 

stroomuitval
 º Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
 º Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect”
 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van 

slijpschijven, zonder sleutel
 º Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder 

gereedschap
 º Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder 

vermoeidheid
 º 90° roteerbaar tandwielhuis
 º 4 meter rubber snoer

 º Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde 
stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van 
de machine

 º RAPIDSTOP™ snelstop: stopt accessoires tot 50% sneller dan haakse 
slijpmachines zonder remfunctie

 º De meest compacte MILWAUKEE® slijpmachine meet slechts 160 mm in 
lengte voor comfortabel gebruik

 º Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 

stroomuitval
 º Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
 º Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect”
 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van 

slijpschijven zonder gereedschap
 º Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder 

gereedschap
 º Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder 

vermoeidheid

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AGV 10-125 EK

Opgenomen vermogen (W) 1000

Onbelast toerental (omw/min) 11,000

Schijf Ø (mm) 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 33

Asaansluiting M 14

Gewicht (kg) 2.2

Rem Nee

Type schakelaar Schuifschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Nee

Line-Lock-Out functie Ja

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933451222

EAN-code 4002395260898

AGV 12-125 X

Opgenomen vermogen (W) 1200

Onbelast toerental (omw/min) 11,000

Schijf Ø (mm) 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 33

Asaansluiting M 14

Gewicht (kg) 2.4

Rem Nee

Type schakelaar Schuifschakelaar

FIXTEC™ Ja

Line-Lock-Out functie Ja

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933428085

EAN-code 4002395239597

AG 13-125 XSPD

Opgenomen vermogen (W) 1250

Onbelast toerental (omw/min) 12,000

Schijf Ø (mm) 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 28

Asaansluiting M 14

Gewicht (kg) 2.3

Rem Nee

Type schakelaar Peddelschakelaar

FIXTEC™ Ja

Line-Lock-Out functie Nee

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933451577

EAN-code 4002395140787

AGV 13-125 XSPDE

Opgenomen vermogen (W) 1250

Onbelast toerental (omw/min) 12,000

Schijf Ø (mm) 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 33

Asaansluiting M 14

Gewicht (kg) 2.5

Rem Nee

Type schakelaar Peddelschakelaar

FIXTEC™ Ja

Line-Lock-Out functie Ja

AVS zijhandgreep Ja

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933451578

EAN-code 4002395140794

AG 13 XSPDAGV 13 XSPDE
1250 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

1250 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

 º Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde 
stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van 
de machine

 º Compact ontwerp met een lengte van slechts 160 mm voor comfortabel 
werken

 º Zacht aanloop voor gemakkelijk starten
 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 

stroomuitval 
 º Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
 º Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect” 
 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van 

slijpschijven, zonder sleutel
 º Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder 

gereedschap 
 º Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder 

vermoeidheid 

 º Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde 
stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van 
de machine

 º Compact ontwerp met een lengte van slechts 160 mm voor comfortabel 
werken

 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van 
slijpschijven, zonder sleutel

 º Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen snel verwisselbare 
beschermkap

 º 4 meter rubber snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AGV 10 EKAGV 12
1000 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

1200 WATT HAAKSE 
SLIJPMACHINE

 º Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle 
toepassingen

 º Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en 
een gewicht van 2,2 kg voor comfortabel werken

 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 
stroomuitval

 º Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder 

vermoeidheid
 º Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen 

beschermkap
 º Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van 

handschoenen
 º 4 meter rubber snoer

 º Krachtige 1200 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en 
heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de 
machine

 º Uiterst compact en slank ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
 º Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 

stroomuitval
 º Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
 º Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag 

van de machine
 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van 

slijpschijven, zonder sleutel
 º Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
 º Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder 

vermoeidheid
 º 4 meter rubber snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AG 800-125 EK

Opgenomen vermogen (W) 800

Onbelast toerental (omw/min) 11,500

Schijf Ø (mm) 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 33

Asaansluiting M 14

Gewicht (kg) 2.0

Rem Nee

Type schakelaar Schuifschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Nee

Line-Lock-Out functie Ja

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933451213

EAN-code 4002395260805

AG 800-115 E AG 800-125 E AG 800-115 E D-SET

Opgenomen vermogen (W) 800 800 800

Onbelast toerental (omw/min)11,500 11,500 11,500

Schijf Ø (mm) 115 125 115

Max. doorslijpdiepte (mm) 28 33 28

Asaansluiting M 14 M 14 M 14

Gewicht (kg) 2.0 2.0 2.0

Rem Nee Nee Nee

Type schakelaar Schuifschakelaar Schuifschakelaar Schuifschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Nee Nee Nee

Line-Lock-Out functie Ja Ja Ja

Geleverd in
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Geen kitbox of tas 
meegeleverd

Transportkoffer

Artikelnummer 4933451210 4933451211 4933451281

EAN-code 4002395260171 4002395260188 4002395170777

AG 10-115 EK AG 10-125 EK

Opgenomen vermogen (W) 1000 1000

Onbelast toerental (omw/min) 11,000 11,000

Schijf Ø (mm) 115 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 28 33

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht (kg) 2.1 2.1

Rem Nee Nee

Type schakelaar Schuifschakelaar Schuifschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Nee Nee

Line-Lock-Out functie Ja Ja

Geleverd in
Geen kitbox of tas mee-
geleverd

Geen kitbox of tas mee-
geleverd

Artikelnummer 4933451219 4933451220

EAN-code 4002395260867 4002395260874

AG 9-125 XC AG 9-125 XE

Opgenomen vermogen (W) 850 850

Onbelast toerental (omw/min) 10,000 2700 - 10,000

Schijf Ø (mm) 115 125

Max. doorslijpdiepte (mm) 33 33

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht (kg) 1.8 1.8

Variabele snelheid Nee Ja

Rem Nee Nee

Type schakelaar Schuifschakelaar Schuifschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja

Geleverd in
Geen kitbox of tas mee-
geleverd

Geen kitbox of tas mee-
geleverd

Artikelnummer 4933403200 4933403206

EAN-code 4002395233779 4002395233786

AG 9AG 10 EK
850 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE1000 WATT HAAKSE 

SLIJPMACHINE

 º Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle 
toepassingen

 º Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en 
een gewicht van 2,1 kg voor prettiger werken

 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 
stroomuitval

 º Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen 

beschermkap
 º Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van 

handschoenen
 º 4 meter rubber snoer

 º Krachtige 850 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde 
stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van 
de machine

 º Licht van gewicht, slank en compact - een veelzijdige multifunctionele 
haakse slijpmachine

 º Digitaal elektronicapakket met constante elektronica voor constant 
toerental, zelfs onder belasting + zachte aanloop + 
overbelastingsbeveiliging + onderspanningsrelais

 º Platte, metalen tandwielkop voor goed zicht op het slijpwerk en 
geoptimaliseerde doorslijpdiepte

 º Gegoten magnesium tandwielhuis
 º Tegen stof beschermde lagers en schakelaar
 º Koelventilator voor effectieve koeling van de motor, zelfs onder extreme 

werkcondities
 º FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van 

slijpschijven, zonder sleutel
 º Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
 º Automatisch uitschakelende koolborstels
 º 4 meter rubber snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AG 800 EAG 800 EK
800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

 º Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een 
gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere 
perioden achtereen

 º Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor prettiger werken
 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 

stroomuitval
 º Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
 º Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
 º Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkoppervlak, optimale 

slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
 º Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen 

beschermkap
 º 4 meter rubber snoer

 º Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een 
gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere 
perioden achtereen

 º Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor comfortabel 
werken

 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 
stroomuitval

 º Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
 º Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
 º Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkoppervlak, optimale 

slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AP 12 E

Opgenomen vermogen (W) 1200

Onbelast toerental (omw/min) 900 - 2500

Schijf Ø (mm) 150

Asaansluiting M 14

Gewicht (kg) 2.2

Variabele snelheid Ja

Line-Lock-Out functie Ja

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933383925

EAN-code 4002395229406

AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E SET

Opgenomen vermogen (W) 1450 1450

Onbelast toerental (omw/min) 490 - 2100 490 - 2100

Schijf Ø (mm) 200 200

Asaansluiting M 14 M 14

Gewicht (kg) 2.3 2.3

Variabele snelheid Ja Ja

Line-Lock-Out functie Ja Ja

Soft Start functie Ja Ja

Standaard toebehoren
Zijhandgreep, 
flexibele steunschijf

Zijhandgreep, flexibele 
steunschijf, harde & zachte 
polijstspons, lamswollen 
polijstschijf, schuurschijf, 
finishingpasta, vilt

Geleverd in
Geen kitbox of tas 
meegeleverd

HD Box

Artikelnummer 4933432800 4933432795

EAN-code 4002395001156 4002395004348

AS 12 E

Opgenomen vermogen (W) 1200

Onbelast toerental (omw/min) 1800 - 4800

Schijf Ø (mm) 125

Asaansluiting M 14

Gewicht (kg) 2.5

Variabele snelheid Ja

Line-Lock-Out functie Ja

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933383940

EAN-code 4002395229390

AGS 15-125 C

Opgenomen vermogen (W) 1500

Onbelast toerental (omw/min) 7600

Schijf Ø (mm) 125

Asaansluiting M 14

Gewicht (kg) 2.4

Rem Nee

Type schakelaar Schuifschakelaar

FIXTEC™-spanmoer Nee

Line-Lock-Out functie Ja

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933407480

EAN-code 4002395236015

AS 12 EAGS 15-125 C
1200 WATT SCHUURMACHINE1500 WATT HAAKSE SCHUUR- /

SLIJPMACHINE

 º Krachtige 1500 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en 
heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde machine-levensduur

 º Perfect afgestemd op het ideale toerental voor lamellenslijpschijven
 º Constante elektronica voor constante toerentallen, zelfs onder belasting
 º Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
 º Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 

stroomuitval
 º Motoroverbelastingsbeveiliging
 º Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
 º Filterrooster
 º 4 meter rubber snoer

 º Hoog motorkoppel en ideaal toerental voor schuren
 º Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid
 º Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken
 º Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
 º Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, handbescherming en 

steunschijf

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AP 12 EAP 14-2 200 E
1200 WATT POLIJSTMACHINE 
MET ELEKTRONISCHE 
TOERENTALREGELING

1450 WATT POLIJSTMACHINE

 º Krachtige 1450 Watt motor voor de beste resultaten in alle toepassingen
 º Hoge koppelsnelheid voor de beste prestaties en géén terugloop van 

toerental bij lage snelheidstoepassingen
 º Variabele snelheidsregeling tussen 490 en 2100 omw/min voor alle 

denkbare toepassingen
 º 7 snelheidsinstellingen voor nauwkeurige toerentalselectie
 º Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
 º Unieke “vingergreep” aan de voorzijde voor de beste grip in alle 

werkposities, vooral bij verticaal werken
 º Asvergrendelingsknop ter voorkoming van ongewild starten
 º Vergrendelfunctie
 º Unieke, flexibele en zachte klittenband schuurzool ter voorkoming van 

krassen op de lak tijdens het polijstwerk
 º 6 m lang PUR-snoer ter voorkoming van krassen op de lak en voor méér 

mobiliteit & flexibiliteit rondom de auto

 º Krachtige 1200 Watt motor
 º Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid
 º Speciale overbrenging voor hoog koppel en ideale polijstsnelheid
 º Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken
 º Thermische overbelastingsbeveiliging
 º Toerentalbegrenzing
 º 6 meter rubber snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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DG 7 E

Opgenomen vermogen (W) 600

Onbelast toerental (omw/min) 3000 - 7000

Max. slijpsteendiameter Ø (mm) 45

Spantang (mm) 6 + 8

Gewicht (kg) 1.5

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933391200

EAN-code 4002395231928

DG 30 E

Opgenomen vermogen (W) 500

Onbelast toerental (omw/min) 10,000 - 30,000

Max. slijpsteendiameter Ø (mm) 40

Max. slijpstiftdiameter Ø (mm) 20

Spantang (mm) 6

Gewicht (kg) 1.3

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933385100

EAN-code 4002395230013

DGL 34

Opgenomen vermogen (W) 500

Onbelast toerental (omw/min) 34,000

Max. slijpsteendiameter Ø (mm) 40

Max. slijpstiftdiameter Ø (mm) 25

Spantang (mm) 6

Gewicht (kg) 1.8

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933385110

EAN-code 4002395230020

DGL 30 E

Opgenomen vermogen (W) 600

Onbelast toerental (omw/min) 10,000 - 30,000

Max. slijpsteendiameter Ø (mm) 40

Max. slijpstiftdiameter Ø (mm) 20

Spantang (mm) 6

Gewicht (kg) 1.9

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933385120

EAN-code 4002395230037

DGL 30 EDGL 34
600 WATT 2-HAND 
FREESMACHINE

500 WATT 2-HAND 
FREESMACHINE

 º Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
 º Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele 

aslagering
 º Extra hoog toerental van 34000 omw/min
 º Ergo-schakelaar
 º Uitstekende vermogen-/gewichtsverhouding
 º Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en spantang 6 mm

 º Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
 º Elektronische zachte aanloop
 º Elektronische toerentalregeling
 º Uiterst hoog toerental van 30000 omw/min
 º Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele 

aslagering
 º Ergo-schakelaar
 º Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en spantang 6 mm

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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DG 7 EDG 30 E
600 WATT 2-HAND 
FREESMACHINE

500 WATT 1-HAND FREESMACHINE

 º Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
 º Elektronische toerentalregeling
 º Gereduceerd toerental voor maximaal 7000 omw/min voor schuren en 

frezen in metaal
 º Heavy Duty metalen tandwielhuis
 º Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en 6 mm spantang

 º Kort, compact ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
 º Elektronische zachte aanloop
 º Elektronische toerentalregeling
 º Metalen tandwielhuis voor nauwkeurige rotatie
 º Ergonomisch gevormd voor optimaal bedieningscomfort
 º Ergo-schakelaar
 º Tevens geschikt voor stationair gebruik in boorstandaards of op 

draaisystemen met een spanhals van Ø 43 mm
 º Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en 6 mm spantang

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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HDE 6 RQ

Opgenomen vermogen (W) 725

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 4000

Max. boor Ø in staal (mm) 6

Max. boor Ø in hout (mm) 16

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 30

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 10

Machine opname ½ x 20

Gewicht (kg) 1.4

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 010150

EAN-code 4002395229611

CHS 355

Opgenomen vermogen (W) 2300

Onbelast toerental (omw/min) 3800

Zaagblad Ø (mm) 355

Zaagcapaciteit rond profiel 90° en 45° (mm) 125 / 100

Zaagcapaciteit vierkant profiel 90° en 45° (mm) 115 / 80

Zaagcapaciteit rechthoek 90° en 45° (mm) 230 x 70 / 100 x 80

Zaagcapaciteit L-vormig profiel 90° en 45° (mm) 130 / 80

Asgat Ø (mm) 25.4

Gewicht (kg) 18

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933411760

EAN-code 4002395236220

MCS 66

Opgenomen vermogen (W) 1800

Onbelast toerental (omw/min) 4000

Zaagblad Ø (mm) 203

Max. zaagdiepte bij 90° (mm) 66

Asgat Ø (mm) 15.87

Gewicht (kg) 6.4

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933440615

EAN-code 4002395000432

BS 125

Opgenomen vermogen (W) 1100

Bandsnelheid (m/min) 0 - 116

Zaagcapaciteit (b x h) (mm) 125 x 125

Max. zaagdiepte in metalen buizen (mm) 125

Bladlengte (mm) 1139.83

Gewicht (kg) 6.5

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933448245

EAN-code 4002395262830

BS 125MCS 66
1100 WATT BANDZAAGMACHINE1800 WATT METAALZAAGMACHINE

 º Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en duurzaamheid
 º Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm
 º In 4 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 m/min
 º Constante vermogentechnologie voor behoud van bandsnelheid in de 

zwaarste toepassingen voor optimale prestaties
 º Speciale koppeling voor langere levensduur van tandwielen en motor 

door absorptie van hoge slagkrachten veroorzaakt door vastlopen van 
de zaagband

 º Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte 
verlichting van de werkplek

 º Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de 
zaagband zonder hulpwerktuigen

 º Zonder hulpwerktuigen verstelbare schoen

 º Krachtige 1800 Watt motor met 4000 omw/min
 º Dry-cut technologie voor snel, zuiver en splintervrij zagen in metaal
 º Geschikt voor zagen in staal, roestvrijstaal, aluminium, geïsoleerd 

schuimpaneel
 º Grote zaagdiepte tot 66 mm
 º Unieke beschermkaphendel voor snel verwijderen van metaalsplinters 

en verwisselen van het zaagblad
 º Speciale hendel voor snel en effectief invalzagen
 º Geleverd inclusief zaagblad (42 tanden)

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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HDE 6 RQCHS 355
2300 WATT 
METAALAFKORTZAAGMACHINE

725 WATT 1-TOERIGE 
BOORMACHINE

 º 2300 Watt motor met 3800 omw/min voor uitstekende zaagprestaties
 º Gemakkelijk transport dankzij geïntegreerde draaggreep en 

vergrendelpen
 º Snelspanverstekklem voor snel en gemakkelijk instellen van hoeken
 º Snelspansysteem voor snel en gemakkelijk verwisselen van werkstukken
 º Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van werktuigen
 º Koolborstels snel en gemakkelijk te verwisselen dankzij extern 

serviceluik
 º Geïntegreerde metalen ventilator voor de beste duurzaamheid en lange 

levensduur

 º Krachtige 725 Watt motor
 º Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
 º 10 mm metalen tandkransboorhouder
 º Ergonomische lichtgewicht met softgrip voor prettiger werken
 º Rechts-/linksregeling
 º 4 meter QUIK-LOK snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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MDE 41

Opgenomen vermogen (W) 1200

Onbelast toerental (omw/min) 475 / 730

Max. boor Ø met freeskronen (mm) 41

Max. boordiepte met freeskronen (mm) 50

Max. boor Ø met boren (mm) 13

Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N) 9930

Gewicht (kg) 13.5

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933451015

EAN-code 4002395136681

MDP 41

Opgenomen vermogen (W) 1200

Onbelast toerental (omw/min) 475 / 730

Max. boor Ø met freeskronen (mm) 41

Max. boordiepte met freeskronen (mm) 50

Max. boor Ø met boren (mm) 13

Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N) 8890

Gewicht (kg) 14.0

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933451014

EAN-code 4002395136674

DE 10 RX

Opgenomen vermogen (W) 630

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 2700

Max. boor Ø in staal (mm) 10

Max. boor Ø in hout (mm) 30

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 21

Max. boorhoudercapaciteit (mm) 10

Machine opname ½˝ x 20

Gewicht (kg) 1.6

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933409211

EAN-code 4002395235353

MDE 42

Opgenomen vermogen (W) 1200

Onbelast toerental (omw/min) 300 - 640

Belast toerental (omw/min) 170 - 330

Max. boor Ø met freeskronen (mm) 42

Max. boordiepte met freeskronen (mm) 50

Max. boor Ø met boren (mm) 16

Max. statisch blokkeermoment (Nm) 85

Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N) 10,000

Gewicht (kg) 11.5

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933380832

EAN-code 4002395228881

MDE 42DE 10 RX
MAGNETISCHE BOORSTANDAARD630 WATT 1-TOERIGE 

BOORMACHINE

 º Lichtgewicht, draagbare en krachtige magnetische boorstandaard
 º 1200 Watt motorvermogen, overgebracht via drie reduceeraandrijvingen, 

levert de kracht om een gat van 42 mm door 50 mm dik staal te boren
 º Hoge magneetkracht, volgens de laatste ontwikkelingen in de 

elektronica, biedt optimale bediening en voldoet tevens aan alle 
veiligheidseisen

 º Elektronisch schakelpaneel voor gemakkelijke bediening
 º Geleverd inclusief instelbare beschermkap, snijolie en sleutels

 º Krachtige 630 Watt motor
 º Elektronisch regelbaar toerental
 º Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van 

tandwielen
 º Planetaire tandwielaandrijving voor toepassingen waar laag toerental en 

hoog draaimoment nodig zijn
 º 10 mm metalen FIXTEC-snelspanboorhouder
 º Rechts-/linksregeling
 º Gemakkelijk toegankelijke koolborstels door verwijdering van de softgrip
 º 4 meter rubber snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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MDP 41MDE 41
KERNBOORMACHINE MET 
MAGNEETVOET

KERNBOORMACHINE MET 
MAGNEETVOET

 º Krachtige 1200 Watt motor voor onovertroffen boorprestaties
 º Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 475 en 730 

omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren 
 º AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de 

machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming 
 º Elektromagneten met 9930 N klemkracht
 º Maximale boorcapaciteit van 41 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm 

bij spiraalboren
 º 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van 

accessoires, zonder sleutel 
 º 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires 
 º Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als 

linkshandig gebruik
 º Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkoppervlak 

 º Krachtige 1200 Watt motor levert onovertroffen boorprestaties
 º Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 475 en 730 

omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
 º AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de 

machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming 
 º Magneetvoet met MAGSWITCH™ techniek met 8890 N klemkracht 

behoudt magneetkracht voor betere gebruikersbescherming en 
eenvoudige uitlijning

 º Maximale boorcapaciteit van 41 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm 
spiraalboren 

 º 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van 
accessoires, zonder sleutel

 º 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires 
 º Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als 

linkshandig gebruik
 º Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkoppervlak 

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu



238 239

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

HOUTBEWERKING
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SSPE 1300 SX

Opgenomen vermogen (W) 1300

Onbelast aantal slagen (per min) 0 - 2800

Slaglengte (mm) 32

Gewicht (kg) 3.9

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933428520

EAN-code 4002395241545

SSD 1100 X

Opgenomen vermogen (W) 1100

Onbelast aantal slagen (per min) 0 - 2900

Slaglengte (mm) 28

Gewicht (kg) 3.2

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933416710

EAN-code 4002395237623

SSPE 1500 X

Opgenomen vermogen (W) 1500

Onbelast aantal slagen (per min) 0 - 2800

Slaglengte (mm) 32

Gewicht (kg) 4.5

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933428900

EAN-code 4002395241699

SSPE 1300 RX

Opgenomen vermogen (W) 1300

Onbelast aantal slagen (per min) 0 - 3000

Slaglengte (mm) 32

Gewicht (kg) 4.2

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933440590

EAN-code 4002395001095

SSPE 1300 RXSSPE 1500 X
1300 WATT SAWZALL™ 
RECIPROZAAGMACHINE

1500 WATT SAWZALL™ 
RECIPROZAAGMACHINE

 º Krachtige 1500 Watt Milwaukee motor - beste overbelastingsbeveiliging 
op de markt ter voorkoming van doorbranden van de motor

 º Technologie voor constante toerentallen onder belasting voor 
onovertroffen zaagprestaties

 º Gepatenteerde koppeling voor tandwielbescherming voor langere 
levensduur van tandwielen en motor

 º FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen 
verwisselen zonder hulpgereedschap

 º Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme 
werking

 º Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal 
slagen

 º Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
 º Geleverd inclusief SAWZALL® zaagblad en 4 m snoer

 º Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1300 Watt 
motor en 32 mm slaglengte

 º Terugslagbeveiligingssysteem - beschermt de aandrijving tegen 
terugslag van het werkstuk

 º 360° roteerbare handgreep voor optimaal gebruikerscomfort
 º FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen 

verwisselen zonder hulpgereedschap
 º Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme 

werking
 º Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal 

slagen
 º Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
 º Geleverd inclusief SAWZALL® zaagblad en 4 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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SSD 1100 XSSPE 1300 SX
1100 WATT SAWZALL™ 
RECIPROZAAGMACHINE

1300 WATT SAWZALL™ 
RECIPROZAAGMACHINE

 º Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1100 Watt 
motor en 28 mm slaglengte

 º FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen 
verwisselen zonder hulpgereedschap

 º Water- en vingerbeveiligde neus voor veiliger werken en optimale 
bescherming tegen roest

 º Variabele snelheidsschakelaar
 º Uiterst duurzaam schuifzaagmechanisme
 º Permanente pendelinstelling
 º Incl. SAWZALL® zaagblad en 4 meter snoer

 º Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1300 Watt 
motor en 32 mm slaglengte

 º Terugslagbeveiligingssysteem - beschermt de aandrijving tegen 
terugslag van het werkstuk

 º FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen 
verwisselen zonder hulpgereedschap

 º Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme 
werking

 º Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal 
slagen

 º Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
 º Geleverd inclusief SAWZALL® zaagblad en 4 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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JS 120 X

Opgenomen vermogen (W) 710

Onbelast aantal slagen (per min) 500 - 2800

Max. zaagdiepte in hout (mm) 120

Max. zaagdiepte in staal (mm) 10

Max. knipcapaciteit in aluminium (mm) 30

Verstekzagen tot (°) 45

Slaglengte (mm) 26

Gewicht (kg) 2.3

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933381680

EAN-code 4002395234677

CS 85 SB

Opgenomen vermogen (W) 2200

Onbelast toerental (omw/min) 4500

Zaagblad Ø (mm) 235

Verstekzaagcapaciteit (°) 50

Max. zaagdiepte bij 45° (mm) 67

Max. zaagdiepte bij 90° (mm) 85

Asgat Ø (mm) 30

Gewicht (kg) 6.6

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933451117

EAN-code 4002395137411

FSPE 110 X

Opgenomen vermogen (W) 710

Onbelast aantal slagen (per min) 500 - 3000

Max. zaagdiepte in hout (mm) 120

Max. zaagdiepte in staal (mm) 10

Max. knipcapaciteit in aluminium (mm) 30

Verstekzagen tot (°) 45

Slaglengte (mm) 26

Gewicht (kg) 2.5

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933357990

EAN-code 4002395229185

JSPE 135 TX

Opgenomen vermogen (W) 750

Onbelast aantal slagen (per min) 800 - 3000

Max. zaagdiepte in hout (mm) 135

Max. zaagdiepte in staal (mm) 10

Max. knipcapaciteit in aluminium (mm) 30

Verstekzagen tot (°) 45

Slaglengte (mm) 26

Gewicht (kg) 2.5

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933381230

EAN-code 4002395232529

JSPE 135FSPE 110 X
PENDELDECOUPEERZAAGMACHINEPENDELDECOUPEERZAAGMACHINE

 º Slank motorhuis voor gemakkelijke grip in iedere toepassing en perfect 
zicht op de zaaglijn

 º Krachtige 710 Watt motor 
 º Nauwkeurige zaagbladgeleiding voor optimale zaagsnedes
 º FIXTEC snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de 

gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
 º Elektronische regeling van het aantal zaagbewegingen, zachte aanloop 

en constante snelheid onder belasting
 º Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen 

en langere levensduur van het zaagblad
 º Verstelbare spaanblaasinrichting aan voor- en achterkant
 º Contragewichtmechanisme voor rustige loop
 º Geleverd inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, 

stofafzuigadapter, glijschoen en 4 meter snoer

 º Robuuste en krachtige decoupeerzaagmachine met beugelgreep voor 
hoge zaagprestaties in hout, aluminium, staal of keramiek

 º Krachtige 750 Watt motor 
 º Nauwkeurige zaagbladgeleiding voor optimale zaagresultaten
 º FIXTEC snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de 

gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
 º Elektronische regeling van snelheid, zachte aanloop en constante 

snelheid onder belasting
 º Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen 

en langere levensduur van het zaagblad
 º Verstelbare spaanblaasinrichting aan de voor- en achterkant
 º LED-lamp voor optimale verlichting van de zaaglijn
 º Geleverd inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, 

stofafzuigadapter, glijschoen en 4 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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CS 85 SBJS 120 X
235 MM CIRKELZAAGMACHINEPENDELDECOUPEERZAAGMACHINE

 º 2200 Watt motor voor soepele zaagprestaties bij volle zaagdiepte
 º Zachte aanloop minimaliseert uitschakeling door stroomonderbrekingen
 º Geschikt voor stofafzuigsysteem DEK26
 º Ingebouwde snoerhaspel, het snoer kan gemakkelijk worden vervangen 

zonder de hele machine te hoeven demonteren
 º Sterke, duurzaam gegoten aluminium zoolplaat
 º Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen

 º Slank, gestroomlijnd motorhuis en gering gewicht voor extra comfort
 º Krachtige 710 Watt motor 
 º FIXTEC snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de 

gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
 º Digitale elektronica met variabele regeling van het aantal 

zaagbewegingen, zachte aanloop en constant toerental onder belasting
 º Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen 

en langere levensduur van het zaagblad
 º Uitstekend zicht op het zaagblad en de zaaglijn
 º Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van 

tandwielen en maximale stabiliteit
 º Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor rustige loop en 

optimaal bedieningscomfort
 º Geïntegreerde stofafzuiging
 º Inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, glijschoen
 º 4 meter snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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CS 60

Opgenomen vermogen (W) 1600

Onbelast toerental (omw/min) 5800

Zaagblad Ø (mm) 184

Max. zaagdiepte bij 45° (mm) 49

Max. zaagdiepte bij 90° (mm) 61

Asgat Ø (mm) 30

Gewicht (kg) 4.8

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933419225

EAN-code 4002395238361

SCS 65 Q

Opgenomen vermogen (W) 1900

Onbelast toerental (omw/min) 5800

Zaagblad Ø (mm) 190

Max. zaagdiepte bij 45° (mm) 52

Max. zaagdiepte bij 90° (mm) 65

Asgat Ø (mm) 30

Gewicht (kg) 5.5

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 638051

EAN-code 4002395229529

CS 85 CBE

Opgenomen vermogen (W) 2200

Onbelast toerental (omw/min) 4500

Zaagblad Ø (mm) 235

Verstekzaagcapaciteit (°) 60

Max. zaagdiepte bij 45° (mm) 67

Max. zaagdiepte bij 90° (mm) 85

Asgat Ø (mm) 30

Gewicht (kg) 7.7

Geleverd in Transportkoffer

Artikelnummer 4933451116

EAN-code 4002395137404

CS 85 CBE
235 MM CIRKELZAAGMACHINE

 º 2200 Watt motor voor soepele zaagprestaties bij volle zaagdiepte

 º 60° afschuincapaciteit voor verschillende type zaagsneden in daken

 º Verend spouwmes voor gemakkelijk invalzagen in het materiaal zonder 
het spouwmes te hoeven verwijderen

 º Geschikt voor geleiderail, de zaag kan gebruikt worden in combinatie 
met een geleiderail

 º Zachte aanloop minimaliseert uitschakeling door stroomonderbrekingen

 º Rem stopt de machine binnen 3,5 seconden

 º Dubbel verankerde geleider aan de voor- en achterzijde van de machine 
voor nauwkeuriger zagen

 º Geschikt voor stofafzuigsysteem DEK26

 º Ingebouwde snoerhaspel, het snoer kan gemakkelijk worden vervangen 
zonder de hele machine te hoeven demonteren

60° afschuincapaciteit Verend spouwmes Dubbel verankerde geleider aan de voor- en achterzijde van 
de machine

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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CS 60SCS 65 Q
190 MM CIRKELZAAGMACHINE 184 MM CIRKELZAAGMACHINE

 º Heavy duty 1900 Watt motor met grote vermogensreserves
 º Onovertroffen balans en hanteerbaarheid dankzij "TILT-LOK" handgreep 

met ergonomische softgrip
 º Maximale zaagdiepte van 65 mm
 º Ideaal gepositioneerde hendels voor diepte- en verstekinstellingen
 º Perfect zicht op het zaagblad bij de zaagrand voor betere controle
 º Robuuste aluminium zoolplaat
 º Geleverd inclusief hardmetalen zaagblad (20 tanden), parallelgeleider, 

sleutel en 4 m rubber snoer

 º Krachtige 1600 Watt motor met 5800 omw/min voor snelle 
zaagprestaties

 º Maximale zaagdiepte van 61 mm
 º Verstekzagen van 0 tot 56º met een vaste stop op 45º
 º Snelverstellingshendel voor verstekzaaginstellingen
 º Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor optimaal zicht op de zaaglijn
 º Grote ergonomische handgrepen met softgrip voor prettiger werken en 

betere controle
 º Langsgeleider voor rechte zaagsnedes en nauwkeurige geleiding
 º Geleverd inclusief hardmetalen zaagblad (24 tanden), parallelgeleider en 

4 m rubber snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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ROS 125 E

Opgenomen vermogen (W) 300

Onbelast toerental (omw/min) 7000 - 12,000

Aantal schuurbewegingen (per min) 14,000 - 26,000

Schuurkring Ø (mm) 2.4

Maat schuurzool (mm) 125

Gewicht (kg) 1.7

Geleverd in Transporttas

Artikelnummer 4933433180

EAN-code 4002395244010

SPS 140

Opgenomen vermogen (W) 260

Onbelast toerental (omw/min) 14,700

Aantal schuurbewegingen (per min) 28,000

Schuurkring Ø (mm) 1.6

Maat schuurzool (mm) 113 x 105

Gewicht (kg) 1.6

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933447015

EAN-code 4002395005826

ROS 150 E-2

Opgenomen vermogen (W) 440

Onbelast toerental (omw/min) 4000 - 10,000

Schuurkring Ø (mm) 6.4 / 3.2

Maat schuurzool (mm) 150

Gewicht (kg) 2.8

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933431170

EAN-code 4002395243624

BS 100 LE

Opgenomen vermogen (W) 1150

Bandsnelheid (m/min) 230 - 400

Bandlengte (mm) 620

Bandbreedte (mm) 100

Schuurvlak (mm) 100 x 160

Gewicht (kg) 5.3

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933385150

EAN-code 4002395229222

ROS 150 E-2BS 100 LE
150 MM EXCENTRISCHE 
SCHUURMACHINE

100 MM BANDSCHUURMACHINE

 º Compact ontwerp, ideaal voor schuren langs randen
 º Schuurvlak van 100 x 160 mm voor snel en glad schuren
 º Variabele, elektronische regeling van de bandsnelheid voor 

materiaalgericht schuren
 º Controlewieltje voor exacte instelling van de bandgeleiding
 º Geïntegreerde stofafzuiging met turbine en stofzak voor stofvrij werken 

en minder slijtage aan de schuurband
 º Schuurbanden gemakkelijk te verwisselen
 º Geschikt voor stationair gebruik
 º Geleverd inclusief schuurband (100 x 620 mm, korrel 100) en 4 m snoer

 º Voor onovertroffen schuurresultaten via gecombineerde roterende en 
oscillerende schuurbewegingen

 º Tandwielvertraging voor volledig, efficiënt gebruik van de krachtige 440 
Watt motor

 º Schuurkring 6,4 / 3,2 mm voor snelle materiaalverwijdering en afwerking
 º Variabele elektronische toerentalregeling (4000 - 10000 omw/min) - 

speciaal nodig voor hittegevoelige materialen
 º Handige klittenbandhechting voor schuurpapier
 º Afneembare stofzak, tevens geschikt voor standaard 26 mm 

vacuümslang
 º Verzonken schuifschakelaar
 º Zijhandgreep voor een gebalanceerde gewichtsverdeling over het 

gehele werkoppervlak
 º Geleverd inclusief stofzak, schuurschijf en 4 m rubber snoer

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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SPS 140ROS 125 E
¼˝ VLAKSCHUURMACHINE125 MM EXCENTRISCHE 

SCHUURMACHINE

 º Ideaal voor het schuren van hout, metaal en kunststof in afgesloten 
ruimtes

 º Krachtige 300 Watt motor met 2,4 mm schuurkring
 º Variabele elektronische toerentalregeling (7000 - 12000 omw/min) - 

speciaal nodig voor hittegevoelige materialen
 º Klittenbandhechting voor schuurpapier
 º Perfecte stofafzuiging - tot 90% stofopvangefficiency door grotere 

stofzak
 º Gemakkelijk te reinigen stofzak
 º Ingebouwde stofafzuigadapter, geschikt voor standaard 36 mm 

afzuigslangen
 º Geleverd inclusief stoffen stofzak en schuurpapier (korrel 60 / 80 / 120)

 º Krachtige 260 Watt motor voor onafgebroken schuren
 º 1,6 mm oscillerende schuurbeweging voor fijnschuren
 º Snelaansluiting op externe stofafzuiging of stofzak
 º Klittenband- én klemsluiting voor schuurpapier
 º 4 meter rubber snoer voor gemakkelijk manoeuvreren rondom uw 

werkobject

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AS 30 MAC

Opgenomen vermogen (W) 1200

Luchtvolume (l/min) 4500

Type filter PTFE

Max. onderdruk (mbar) 250

Tankinhoud (l) 30

Slangdiameter Ø 38

Slanglengte (m) 4

Gewicht (kg) 14.5

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459415

EAN-code 4058546010768

AS 30 LAC

Opgenomen vermogen (W) 1200

Luchtvolume (l/min) 4500

Type filter PTFE

Max. onderdruk (mbar) 250

Tankinhoud (l) 30

Slangdiameter Ø 36

Slanglengte (m) 4

Gewicht (kg) 14.5

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459411

EAN-code 4058546010720

AS 42 MAC

Opgenomen vermogen (W) 1200

Luchtvolume (l/min) 4500

Type filter PTFE

Max. onderdruk (mbar) 250

Tankinhoud (l) 42

Slangdiameter Ø 38

Slanglengte (m) 4

Gewicht (kg) 17.5

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459418

EAN-code 4058546010799

AS 42 MAC
42 L M-KLASSER STOFZUIGER

 º Compacte 42 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats

 º 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging

 º Stofklasse M. Standaard MAK-factor > 0,1 mg/m³ : minerale stof, 
houtstof (eik, beuk)

 º Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap

 º Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet 
plakkende membraan 

 º Automatische filterreiniging met minimaal prestatieverlies

 º Luchtstroom en filtercontrole met visuele LED en akoestisch 
waarschuwingssignaal

 º Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor gemakkelijk onderhoud en 
reiniging

 º Superstille turbine voor laag geluidsniveau

 º Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door 
statische opbouw

 º Duwstang voor gemakkelijk transport op de werkplaats

 º Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/
spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 38 mm slang

Duurzaam PTFE filter Automatische werking bij aansluiting van elektrisch 
gereedschap

Duwstang voor gemakkelijk transport naar de werkplaats

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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AS 30 MAC AS 30 LAC
30 L M-KLASSE STOFZUIGER 30 L L-KLASSE STOFZUIGER

 º Compacte 30 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
 º 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
 º Stofklasse M. Standaard MAK-factor > 0,1 mg/m³ : minerale stof, 

houtstof (eik, beuk)
 º Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
 º Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, 

niet-plakkende membraan 
 º Automatisch filterreiniging met minimaal prestatieverlies
 º Luchtstroom en filtercontrole met visuele LED en akoestisch 

waarschuwingssignaal
 º Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor gemakkelijk onderhoud en 

reiniging
 º Superstille turbine voor laag geluidsniveau
 º Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door 

statische opbouw
 º Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/

spleetmondstuk. fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 38 mm slang

 º Compacte 30 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
 º 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
 º Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m³ 
 º Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
 º Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, 

niet-plakkende membraan 
 º Automatische filterreiniging met minimaal prestatieverlies
 º Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor eenvoudig onderhoud en 

reiniging
 º Superstille turbine voor een laag geluidsniveau
 º Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door 

statische opbouw
 º Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/

spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 36 mm slang

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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MS 304 DB

Opgenomen vermogen (W) 1800

Onbelast toerental (omw/min) 3900

Zaagblad Ø (mm) 305

Afschuincapaciteit links (°) 48

Afschuincapaciteit rechts (°) 48

Verstekzaagcapaciteit links (°) 55

Verstekzaagcapaciteit rechts (°) 60

Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm) 241 x 57

Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm) 241 x 102

Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm) 342 x 57

Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm) 342 x 102

Gewicht (kg) 29.5

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933471052

EAN-code 4058546286804

AS 2-250 ELCP

Opgenomen vermogen (W) 1250

Luchtvolume (l/min) 3600

Max. onderdruk (mbar) 210

Tankinhoud (l) 25

Slangdiameter Ø 32

Gewicht (kg) 10.4

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933447480

EAN-code 4002395006274

MS 216 SB

Opgenomen vermogen (W) 1800

Onbelast toerental (omw/min) 6000

Zaagblad Ø (mm) 216

Afschuincapaciteit links (°) 48

Afschuincapaciteit rechts (°) -2

Verstekzaagcapaciteit links (°) 50

Verstekzaagcapaciteit rechts (°) 50

Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm) 190 x 48

Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm) 190 x 60

Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm) 270 x 48

Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm) 270 x 60

Asgat Ø (mm) 30

Gewicht (kg) 14.5

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933471055

EAN-code 4058546286835

MS 216AS 2-250 ELCP
1800 WATT / 216 MM AFKORT-/
VERSTEKZAAGMACHINE

25 LITER L-KLASSE STOFZUIGER

 º Heavy duty 1800 Watt motor voor optimale zaagprestaties in harde 
materialen

 º Lange levensduur - tweevoudige verticale stalen rails met rechte lagers 
voor soepele zaagbewegingen

 º Railslot - de zaagkop gaat automatisch terug in zijn positie
 º Instelbare laser - voor perfect en snel instellen van de zaaglijn
 º Stalen pal met grote herhalingsnauwkeurigheid van zaagsnedes
 º Hefboom voor instelling van de hellingshoek - de machine gemakkelijk 

van links naar rechts kantelen (48⁰ tot -2⁰)
 º Verstekhoekinstelling van 50⁰ links tot 50⁰ rechts voor maximale 

veelzijdigheid
 º Integraal LED lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
 º Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
 º Heavy duty voet voor grote duurzaamheid
 º  Afschuincapaciteit 48°/-2° 
 º  Incl. zaagblad (48 tanden), steeksleutel en werkstukklem

 º Tankinhoud 25 liter, ideaal voor gebruik in werkplaatsen
 º Krachtige 1250 Watt motor met een max. onderdruk van 210 mbar - 10% 

efficiënter
 º Contactdoos met in-/uitschakelautomaat voor aansluiting van elektrisch 

gereedschap
 º Geschikt voor tools met hoog wattage dankzij hoog uitgaand vermogen 

van 2600 Watt
 º Clear-press filterreinigingssysteem voor optimale afzuigefficiency
 º Afwasbaar, gemakkelijk te reinigen PET filtercartridge
 º Stofklasse L, standaard MAK factor > 1 mg/m³
 º Universeel toepasbaar voor nat- en droogzuigen
 º Magazijn voor slang & snoer voor gemakkelijk transport
 º Stofblaasfunctie
 º 7,5 m rubber snoer
 º Geleverd inclusief 3,5 m snoer met vloerreinigingsset, 2x tooladapter, 

PET filter, 1x stofzak, 1x fleece filterzak, 1x voegenmondstuk

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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MS 304 DB
1800 WATT / 305 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE

 º Directgedreven 1800 Watt motor voor snelle en zuivere zaagsnedes, 
zelfs in hardhouten materialen

 º Dubbelintegrale werklampen - perfecte verlichting van werkstuk en 
zaaglijn aan beide zijden van het zaagblad

 º Integraal stofkanaal - vangt 75% van al het stof en spanen op door het 
stof dichtbij de zaagsnede aan beide zijden van het zaagblad op te 
vangen en naar de achterzijde van de machine te geleiden

 º Uniek inline motorontwerp - voor perfect zicht aan beide zijden van het 
werkstuk en voor optimale balans tijdens transport

 º Verstekhoek van 55° links tot 60° rechts - voor maximale veelzijdigheid . 
Vaste standen L & R op: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°

 º Hefboom voor instelling van de hellingshoek - de machine snel 
en gemakkelijk van links naar rechts kantelen (0° – 48°). Vaste 
hoekinstellingen"L & R op: 0° / 22,5° / 33,85° / 45° / 48°

 º Snel en gemakkelijk instellen van de gewenste zaaghoek

 º Geleverd inclusief werkstukklem, zaagblad (60 tanden), 
stofafzuigadapter Ø 35 / 58 mm moersleutel en 3 meter snoer

Dubbel afgeschuind ontwerp Korte stopMicro-verstekafstelling voor nauwkeurige versteksneden

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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TSS 1000

Hoogte (mm) 559

Draagkracht (kg) 82

Gewicht (kg) 6.6

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933464227

EAN-code 4058546221720

MSL 3000

Hoogte (mm) 810

Maat voetplaat (mm) 1100

Verlengbaar tot (mm) 3000

Inklapbaar tot (mm) 1200

Draagkracht (kg) 250

Gewicht (kg) 23.0

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933411565

EAN-code 4002395236213

MSL 2000

Hoogte (mm) 860

Maat voetplaat (mm) 1093

Verlengbaar tot (mm) 2542

Inklapbaar tot (mm) 1093

Draagkracht (kg) 227

Gewicht (kg) 14.0

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933459617

EAN-code 4058546027896

MSL 1000

Hoogte (mm) 850

Maat voetplaat (mm) 1065

Verlengbaar tot (mm) 2125

Inklapbaar tot (mm) 1065

Draagkracht (kg) 180

Gewicht (kg) 17.0

Geleverd in Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933428970

EAN-code 4002395241729

MSL 2000MSL 1000
UNIVERSEEL ONDERSTEL 
VOOR AFKORT-/
VERSTEKZAAGMACHINES

UNIVERSEEL ONDERSTEL 
VOOR AFKORT-/
VERSTEKZAAGMACHINES

 º Lichtgewicht aluminium frame, gemakkelijk te transporteren op de 
werkplek

 º Totale lengte 1,09 m, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
 º Verlengbaar aan iedere kant - tot 2,54 m 
 º Draagkracht tot 227 kg
 º Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
 º Snelverstelling werksteunen
 º In hoogte verstelbare lengtestops
 º Compact, inklapbaar ontwerp

 º Lichtgewicht aluminium frame, optimale mobiliteit op de werkplek
 º Lengte 1080 mm, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
 º Verlengbaar aan iedere kant - tot 2082 mm 
 º Draagkracht tot 180 kg
 º Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
 º Snelverstelling werksteunen
 º In hoogte verstelbare lengtestops
 º Compact, inklapbaar ontwerp

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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TSS 1000MSL 3000
TAFELZAAGSTANDAARDUNIVERSEEL ONDERSTEL 

VOOR AFKORT-/
VERSTEKZAAGMACHINES

 º Lichtgewicht constructie en wielenset - optimale mobiliteit op de 
werkplek

 º Inklapbaar tot 1200 mm dankzij de inklapbare poten en compact 
ontwerp

 º Verlengbaar tot 3 m - voor hoogste precisie bij de bewerking van lange 
werkstukken

 º Heavy duty - draagkracht tot 250 kg
 º Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
 º Comfortabele werkhoogte van 81 cm
 º Vrij instelbare werkstuksteunen - eenvoudig met een knop in te stellen, 

ideaal voor het ondersteunen van lange werkstukken
 º Snel en gemakkelijk te assembleren - opgezet in een paar seconden
 º Materiaalsteunen met rollen - voor effectieve ondersteuning van 

materialen

 º Lichtgewicht van slechts 6,6 kg - gemakkelijk te transporten op de 
werkplek

 º Draagkracht tot 82 kg
 º Quick release haak om de zaag stevig op zijn plaats te houden
 º Eenpuntsverstelling voor nivellering op oneffen ondergrond
 º Comfortabele werkhoogte bij 559 mm
 º Te gebruiken met M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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HANDGEREEDSCHAP
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REDLITHIUM
USB

TM

Magnetic Lengte (cm) Artikelnummer EAN-code

Digitale water-
passen 

Nee

60 4933471978 4058546298777

120 4933471979 4058546298784

REDSTICK™ 
Backbone box 
waterpassen

Ja

40 4932459061 4002395280322

60 4932459063 4002395280346

80 4932459065 4002395280360

100 4932459067 4002395280384

120 4932459069 4002395281008

180 4932459071 4002395281046

200 4932459073 4002395281060

240 4932459075 4002395281084

Nee

40 4932459060 4002395280315

60 4932459062 4002395280339

80 4932459064 4002395280353

100 4932459066 4002395280377

120 4932459068 4002395280391

180 4932459070 4002395281015

200 4932459072 4002395281053

240 4932459074 4002395281077

REDSTICK™ 
Compact box 
waterpassen

Ja

40 4932459079 4002395281725

60 4932459081 4002395281749

80 4932459083 4002395281763

100 4932459085 4002395281787

120 4932459087 4002395282401

180 4932459089 4002395282425

Nee

40 4932459078 4002395281718

60 4932459080 4002395281732

80 4932459082 4002395281756

100 4932459084 4002395281770

120 4932459086 4002395281794

180 4932459088 4002395282418

Lengte (cm) Aantal Bestel-hoeveelheid Artikelnummer EAN-code

digitale waterpas 60 cm 60 1 1 4933471978 4058546298777

digitale waterpas 120 cm 120 1 1 4933471979 4058546298784

 º PINPOINT™ meettechnologie biedt informatielagen met numerieke, 
grafische, kleur- en audio-eigenschappen voor geavanceerde 
leesbaarheid

 º Met de PIN-modus kan de gebruiker elk doel binnen 360° vergrendelen 
voor het repliceren van metingen of het vinden van een specifieke 
meting

 º Aangedreven door REDLITHIUM™ USB oplaadbare accu

 º tot  2x hogere nauwkeurigheid

 º Eenvoudige menu selectie voor snelle instelling: modus, gevoeligheid, 
tolerantie, vermogen en taal

 º Tolerantie kan worden aangepast voor precisie, standaard en ruw werk

 º IP65-classificatie beschermt tegen vuil op de bouwplaats

 º Nauwkeurig tot: 0°, 90° / 0,03° en 1° -89°/0,10°

 º Duurzaam, volledig metalen hanggat voor eenvoudig opbergen

Aangedreven door REDLITHIUM™ USB oplaadbare accu Dynamische uitlezing: levert verbeterde grafische weergave 
bij het naderen van het doel

Auto-modus: scherm past zich automatisch aan de 
omgeving aan op basis van de hoeveelheid licht

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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WATERPASSEN 

 º PINPOINT™ meettechnologie 
biedt informatielagen met 
numerieke, grafische, kleur- en 
audio-eigenschappen voor 
geavanceerde leesbaarheid

 º Volledig metalen BACKBONE™ 
- zeer sterk, duurzaam frame

 º SHARPSITE™ fiooltechnologie 
verbetert de leesbaarheid van de 
fiool. 

 º Brede, duurzame handvaten 
voor comfort en transport

 º Gefreesd oppervlak garandeert 
nauwkeurigheid in alle 
werkposities

 º Hoog-contrast fiool opbouw, 
makkelijk te reinigen en optimale 
leesbaarheid

 º Schokbestendige, verwijderbare 
uiteinden beschermen het frame

 º Uitstekende anti-slip voorkomt 
schuiven op de muur of op het 
meetoppervlak

 º Duurzaam ophanggat voor 
eenvoudig opbergen 

 º  Accurratie tot 0.029° (0.0005˝/in, 
0.5 mm/m) in normale en 
omgekeerde positie

 º Versterkte “rare earth” magneten 
voor maximale trekkracht

 º SHARPSITE™ fiooltechnologie 
verbetert de leesbaarheid van de 
fiool

 º Compact en duurzaam frame
 º Gefreesd oppervlak zorgt voor 

maximale nauwkeurigheid
 º Hoog-contrast fiool opbouw, 

makkelijk te reinigen en optimaal 
leesbaar

 º Versterkte “rare earth” magneten 
voor maximale trekkracht

 º Accurratie tot 0.029° (0.0005˝/in 
0.5 mm/m) in normale positie

 º Schokabsorberende 
rubberdoppen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

DIGITALE WATERPASSEN 
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Omschrijving Lengte (m) Bladbreedte 
(mm)

Bestel-hoev-
eelheid Artikelnummer EAN-code

Tape measures 
STUD™ II

5 33 6 4932471626 4058546295257

8 33 6 4932471627 4058546295264

5 / 16’ 33 6 4932471628 4058546295271

8 / 26’ 33 6 4932471629 4058546295288

Premium wide 
blade rolmaat 

5 33 6 4932471815 4058546297145

8 33 6 4932471816 4058546297152

5 / 16’ 33 6 4932471817 4058546297169

8 / 26’ 33 6 4932471818 4058546297176

magnetische 
rolmaat Gen III

5 27 6 4932464599 4058546225445

8 27 6 4932464600 4058546225452

10 27 6 4932464601 4058546225469

5 / 16’ 27 6 4932464602 4058546225476

8 / 26’ 27 6 4932464603 4058546225483

Rolmaat 
Autolock

5 25 6 4932464663 4058546226084

8 25 6 4932464664 4058546226091

5 25 6 4932464665 4058546226107

8 25 6 4932464666 4058546226114

Pro compact 
rolmaat

3 16 12 4932459591 4058546027636

5 19 12 4932459592 4058546027643

5 25 6 4932459593 4058546027650

8 25 6 4932459594 4058546027667

5 / 16’ 25 24 4932459595 4058546027674

8 / 26’ 25 12 4932459596 4058546027681

Slimline rolmaat

3 16 12 48227703 045242512898

5 19 12 48227705 045242512904

5 25 6 48227706 045242512911

8 25 6 48227708 045242512928

5/16’ 25 24 48227717 045242512935

8/26’ 25 24 48227726 045242512942

Magnetic Lengte (cm) Artikelnummer EAN-code

uitschuifbare 
waterpas 

Nee 200 - 366 4932471355 4058546289836

REDSTICK™ 
chape water-

passen
Nee

60 4932459893 4058546030650

120 4932459894 4058546030667

180 4932459895 4058546030674

Slim box 
waterpas- 10 

pcs
Nee 20 4932472091 4058546324872

Slim box 
waterpassen

Nee

40 4932459090 4002395282432

60 4932459091 4002395282449

80 4932459092 4002395282456

100 4932459093 4002395282463

120 4932459094 4002395282470

180 4932459095 4002395282487

200 4932459590 4058546027629

Ja

40 4932464854 4058546227999

60 4932464855 4058546228002

100 4932464856 4058546228019

180 4932464857 4058546228026

REDCAST 
gegoten 

waterpassen
Nee

60 4932459098 4002395283118

80 4932459099 4002395283125

Block torpedo 
waterpas

Ja 25 4932459096 4002395282494

Billet torpedo 
waterpas

Ja 17 4932459097 4002395283101

Minibox 
waterpas 10 

cm.
Nee 10 4932459100 4002395283446

Mini water-
pas

Ja 7.8 4932459597 4058546027698

WATERPASSEN

 º Meet tot elke lengte van 200 cm 
- 366 cm met lasergeëtste 
metingen.

 º SHARPSITE™ fiool technologie 
verbetert de leesbaarheid van de 
fiool

 º Gefreesd oppervlak garandeert 
nauwkeurigheid en grip in alle 
werkposities

 º Brede magnesiumbasis voor 
verbeterde afwerkfunctionaliteit 

 º Schok- en UV bestendig

 º 2 solide acrilyc fiolen, schok- en 
UV bestendig

 º Gefreesd oppervlak tot 120 cm 
garandeert nauwkeurigheid in alle 
werkposities 

 º Schokabsorberende rubberen 
einddoppen

 º Duurzaam ophanggat voor 
eenvoudig opbergen

 º VPA certificaat voor 
nauwkeurigheid

 º Nauwkeurig tot 0.029° (0.0005”/in 
0.5 mm/m)

 º Levenslange 
nauwkeurigheidsgarantie

 º 2 solide acrylic fiolen, schok- en 
UV bestendig

 º 2 Heavy Duty gietaluminium 
slagzones voor slagen tijdens het 
tegelwerk

 º SHARPSITE™ fiooltechnologie 
zorgt voor betere leesbaarheid van 
de fiool

 º Versterkte “rare earth” magneten 
voor maximale trekkracht

 º Lichtgewicht aluminium boxprofiel 
past gemakkelijk in 
gereedschapsgordel of zak

 º 360° verstelbare injectieflacon 
voor optimale leesbaarheid

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

  WWW.MILWAUKEETOOL.NL    MILWAUKEETOOLEU

ROLMATEN

 º EXO 360 ™ -bladtechnologie zorgt 
voor een lange levensduur, 
weerstand tegen scheuren en 
slijtage.

 º Tot 3m uitschuif/val bereik
 º Gepatenteerde vingerstop: 

beschermt de vingers tegen het 
terugtrekken van het lint.

 º Volledig versterkt frame
 º ABS-behuizing met slagvaste 

overmold voor meer comfort en 
duurzaamheid op de werkplek.

 º Tot 4 m standout - hogere standout 
voor hogere efficiëntie en hoger 
bereik.

 º Anti-scheurlaag - versterkt de 
eerste 15 cm van het lint.

 º Dubbelzijdige bedrukking van het 
lint - verhoogt de leesbaarheid.

 º Slagbestendig , 5 punten versterkt , 
maakt het frame duurzamer.

 º Gepatenteerde vingerstop - 
beschermt vingers tegen 
terugtrekken van het lint.

 º Sterke magneet aan het begin van 
de tape maakt het eenvoudig om 
aan vlakke oppervlakken en ronde 
pijpen te haken.

 º Compact en ergonomisch ontwerp.
 º verbeterde standout tot 3.4m
 º Nylon niet-reflecterende 

bescherming van het lint, tot 10x 
beter bestand tegen schade op de 
bouwplaats.

 º Autolock-lintrem : tape wordt 
automatisch vergrendeld als het 
mes wordt uitgetrokken.

 º Nylon gecoate mesbescherming 
tegen vuil, vuil en water.

 º punts versterkte behuizing voor een 
uitstekende levensduur van de tape.

 º ABS-behuizing met slagvaste 
overmold voor meer comfort en 
duurzaamheid op de werkplek.

 º Compact ontwerp en comfortabel 
formaat.

 º Verbeterde ergonomie en handig 
formaat

 º Werkplaatsgebruik
 º 5 punten versterkt frame
 º 2G nylon coated lint bescherming
 º Flexibel en scheurbestendig 
 º Weerstaat 3 m valtest 
 º Niet magnetisch
 º Dikker lettertype voor betere 

leesbaarheid
 º Smalle compacte riemhaak

 º Compact en ergonomisch ontwerp
 º Nylon coating tegen vuil, stof, gruis 

en water
 º ABS behuizing met rubberen 

omhulsel voor extra comfort op de 
werkplaats

 º 4-punten versterkt frame 
 º Rubberen behuizing voor extra 

valbestendigheid
 º Riemclip
 º Klasse II nauwkeurigheid

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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Omschrijving Kleur Bestel-hoeveelheid Artikelnummer EAN-code

1. Marker met fijne punt Zwart 36 48223100 045242319473

2. Marker met beitelpunt Zwart 1 48223103 045242333608

3. Kleurenmarkers Blauw, rood, groen en zwart 1 48223106 045242333585

4. Marker met fijne punt rood 1 48223170 045242355259

5.
INKZALL™ rode beitel tip marker 

L
Rood 1 4932471556 4058546294557

6.
INKZALL™ blauwe beitel tip 

marker L
Blauw 1 4932471557 4058546294564

7.
INKZALL™ zwarte beitel tip 

marker L
zwart 1 4932471555 4058546294540

8.
INKZALL™ zwarte beitel tip 

marker L (3st.)
Zwart 1 4932471554 4058546294533

9.
INKZALL™ rode beitel tip marker 

XL
Rood 1 4932471560 4058546294595

10.
INKZALL™ blauwe beitel tip 

marker XL
Blauw 1 4932471561 4058546294601

11.
INKZALL™ zwarte beitel tip 

marker XL
Zwart 1 4932471559 4058546294588

12.
INKZALL™ zwarte beitel tip 

marker XL (1 pack)
Zwart 1 4932471558 4058546294571

13. Marker met fijne punt en stylus Zwart 1 48223101 045242297436

14. INKZALL™  gele verf marker Geel 12 48223721 045242363377

15. INKZALL™  witte verf marker wit 12 48223711 045242363360

16. INKZALL™ zwarte verf marker zwart 12 48223731 045242363384

17. INKZALL™ markeerstift - geel Geel 1 48223201 045242482573

18. INKZALL™ markeerstift - kleur Geel, roze, oranje, groen en blauw 1 48223206 045242482580

19. INKZALL™ fine tip marker Zwart 1 48223154 045242479764

20. INKZALL™ fine tip marker zwart Zwart 1 48223164 045242479818

21.
INKZALL™ fine tip marker 

gekleurd
Zwart , rood en blauw 1 48223165 045242479825

Lengte (m) Bladbreedte (mm) Nauwkeurigheid Verbinding Scharnier Artikelnummer EAN-code

Vouwmeter 
composiet

2 15 x 3.20 Klasse 2 10 Plastic en roestvrij staal 4932459301 4058546002671

Houten vouw-
meter 

2 16 x 3.20 Klasse 3 10 Messing 4932459302 4058546002688

Dunne houten 
vouwmeter

2 16 x 2.70 Klasse 3 10 Messing 4932459303 4058546002695

Omschrijving Lengte (m) Bladbreedte (mm) Artikelnummer EAN-code

Lange metaalband combi 30m/100ft 30 13 48225203 045242486069

Lange metaalband combi 100m/330ft 100 9.5 48225211 045242486076

Lange metalen meetband 30m 30 9.5 48225103 045242486106

Lange meetband LTF30-100 30 13 48225330 045242527731

Lange meetband LTF60-200 60 13 48225360 045242527748

LANGE MEETBANDEN 

 º Stalen lint met nylon coating 
(extra dik) voor verhoogde 
duurzaamheid

 º Beste stretchprestaties in zijn 
klasse: 50% minder stretch 
tegenover fiberglas rolmaten

 º Uiterst duurzaam ontwerp - 
versterkte metalen handvat 

 º 3:1 planetaire 
tandwieloverbrengingen voor 
10x langere tandwiel 
levensduur en soepel 
terugspoelen

 º Enkelzijdig bedrukt metrisch 
lint van 30 m met 9,5 mm 
lintbreedte

 º Grime Guard - puinwisser 
houdt het lint schoon en 
beschermt tegen schurend 
materiaal

 º Glasvezel zorgt voor een laag 
gewicht .

 º 3: 1 planetaire 
tandwieloverbrenging voor 
10x langere 
tandwielbestendigheid en 
soepele terugspoeling.

 º GRIM GUARD: puinwisser 
houdt het mes schoon en vrij 
van schurend materiaal.

 º Dubbelzijdig afdruk op schaal. 
Metrische metingen aan de 
bovenkant en imperiaal 
(inches en feet) aan de 
onderkant van het lint.

VOUWMETERS

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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INKZALL™ MARKERS

 º Punt blijft langer scherp, zelfs onder 
druk stompt de punt niet af

 º Duurzame punt van acryl is ideaal voor 
schrijven op ruw materiaal zoals OSB en 
beton

 º Marker blijft schrijven, zelfs als de dop er 
langer dan 72 uur af is geweest

 º Punt blijft langer scherp, zelfs onder 
druk stompt de punt niet af

 º Markeringsmarker
 º Duurzame punt van acryl voor de meest 

zware omgevingsomstandigheden: 
oppervlaktetemperatuur van -10° tot 
+145°

 º Duurzame punt blijft langer scherp
 º Geen vlekken, drukt niet door
 º Niet-giftige inkt, ASTM D 4236 

certificering

 º Ca. 0,6 mm punt
 º Dichtloop bestendig 
 º Voornaamste gebruiken: markeren van 

elektrische bedrading, aantekeningen op 
bouwplannen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

 º Marker blijft schrijven na 72+ uur zonder 
dop

 º Kan worden gebruikt op natte, 
olieachtige, stoffige, roestige en  
puinoppervlakken

 º Voor gebruik op beton, hout, metaal, 
multiplex, OSB en plastic

 º Snelle droogtijd - minder vlekken op 
PVC en metalen oppervlakken

 º Gemakkelijk leesbaar van een afstand 
vanwege de grote beitelpuntafmetingen
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Omschrijving Artikelnummer EAN-code

1.
FASTBACK™ universeel kantelmes Met één hand te bedienen - het mes is met één hand open te klappen voor gemakkelijke bediening

4932471357 4058546289850

2. 4932471358 4058546289867

3. FASTBACK™ compact flip mes Duw en flip-open met één hand voor snelle toegang tot het blad 4932471356 4058546289843

4. Fastback vouwmes Druk en flip om met één hand te openen 48221990 045242296842

5. Mes met vast lemmet Het  mes is ontworpen voor optimaal snijden en duurzaamheid. 4932471361 4058546289898

6. Hawkbill-mes Het Hawkbill vaste mes is ideaal voor het strippen van draad en kabel. 4932464829 4058546227746

7. Hardline effen  vouwmes.
Gekarteld 75mm mes. Ideaal voor scheuren van materiaal en gecontroleerd snijden

48221994 045242477043

8. Hardline gekarteld vouwmes. 48221998 045242359165

9. Hardline mes met vast lemmet
5˝ (127 mm) AUS-8 stalen mes zorgt ervoor dat het blad  langer scherp blijft , waardoor de gebruiker minder hoeft 

te slijpen
4932464830 4058546227753

10. Universeel schuifmes Zijschuifactivering van het mes - voorkomt dat het mes onnodig aan slijtage wordt blootgesteld 4932471359 4058546289874

11. Zelfterugtrekkend veiligheidsmes Zelfterugtrekkend mechanisme: trekt het mes terug wanneer de knop wordt losgelaten 4932471360 4058546289881

12. Schuifmes 9 mm

IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherpte en perfecte afwerking

48221960 045242296811

13. Schuifmes 18 mm 48221961 045242296798

14. Schuifmes 25 mm 48221962 045242296828

15. Veiligheidsmes Voorkomt snijwonden dankzij het verzonken blad 48221916 045242495337

Artikelnummer EAN-code

30 m lange smetkoord. 4932471634 4058546295332

45 m lange smetkoord. 4932471635 4058546295349

30 m vervang smetkoord. 4932471636 4058546295356

45 m vervang smetkoord. 4932471637 4058546295363

Totale lengte 
(mm)

Bladlengte 
(mm)

Gewicht 
(g)

Artikelnum-
mer EAN-code

Rechte schaar 230 95 180 48224044 045242347483

Offset schaar 240 115 230 48224043 045242347476

JOBSITE SCHARENSMETLIJN

 º IJzercarbide snijhoek voor maximale duurzaamheid - langere levensduur 
vergeleken met roestvrijstaal

 º Verchroomde snijvlakken voor maximale bescherming tegen roest
 º Volledig metalen handvat ter bescherming tegen vallen en breken van 

het handvat
 º Boutvergrendeltechnologie – voorkomt dat de bladen van de schaar 

losgaan voor nauwkeurig knippen
 º Royale lussen handgreep voor gebruik met werkhandschoenen
 º Wijsvingergroef voor extra comfort
 º Dankzij gelaserde liniaalmarkeringen aan de snijrand meten en knippen 

in één keer
 º Jobsite offset scharen met micro-gekartelde bladen voor maximale 

duurzaamheid en betere grip
 º Jobsite offset scharen met 60° offset kop maakt het mogelijk om uw 

hand boven het te knippen materiaal te houden

 º Extra vette lijnen - 2 mm dikke lijn voor maximale zichtbaarheid
 º Planetair tandwielsysteem voor verhoogde duurzaamheid
 º 4/1 overbrengingsverhouding voor snelle lijnterugtrekking
 º Grote krijt opslag
 º Eenvoudig bijvullen dankzij de extra grote snelle draaiopening
 º Eenvoudig lijnzekeren dankzij de lijnvergrendeling

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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MESSEN
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Omschrijving Artikelnummer EAN-code

PVC zaag 48220212 045242467518

PVC zaag - reservezaagblad 48220222 045242467532

Compacte Hacksaw 48220012 045242204571

Inklapbare zaag 48220305 045242204618

Hacksaw 48220050 045242362226

Raspzaag 48229304 045242480555

Kniprichting Totale lengte 
(mm)

Hoeklengte 
(mm)

Max. knipcapaciteit in 
aluminium (mm)

Max.knipcapaciteit in 
roestvrijstaal (mm) Gewicht (g) Artikelnummer EAN-code

Geschikt voor kort, recht en gebogen knipwerk. Ideaal voor knippen met een smalle radius en kerfsneden

Recht (geel) 260 31 1.0 0.6 430 48224530 045242503643

Rechts (groen) 260 31 1.0 0.6 430 48224520 045242503636

Links (rood) 260 31 1.0 0.6 430 48224510 045242503629

Offset plaatscharen - geschikt voor lang en continu recht of gebogen knipwerk. 45° offset houdt uw hand weg van het te knippen materiaal

Recht (geel) 260 37 1.0 0.6 430 48224532 045242503674

Rechts (groen) 260 30 1.0 0.6 430 48224522 045242503667

Links (rood) 260 30 1.0 0.6 430 48224512 045242503650

Extra lange plaatscharen - geschikt voor langer en rechter knipwerk in één keer

Recht (geel) 310 76 1.0 0.6 450 48224537 045242503681

Links (offset) 290 63 1.0 0.6 450 48224538 045242503698

Plaatscharen set  48224510, 48224530 and 48224520. 48224533 045242503735

ZAGEN

 º Volledig metalen handgreep 
voor onovertroffen 
duurzaamheid

 º Tot 10x sneller verwisselen van 
zaagbladen zonder 
hulpwerktuigen

 º Met rubber beklede handgreep 
voor prettiger werken

 º Compact ontwerp

 º Tot 10x sneller verwisselen van 
zaagbladen zonder 
hulpgereedschap

 º Compact ontwerp, ideaal voor 
gebruik in krappe ruimtes

 º Verstelbare bladlengte voor het 
gemakkelijker zagen van 
rechte, nauwkeurige sneden

 º Met rubber beklede softgrip 
voor prettiger werken

 º Geschikt voor zaagbladen met 
12˝ opname

 º Tot 10x sneller verwisselen van 
zaagbladen zonder 
hulpgereedschap

 º Inklapbaar zaagblad - 
eenvoudiger en veiliger 
opbergen

 º Met rubber beklede softgrip 
voor prettiger werken

 º Geschikt voor alle Sawzall® 
zaagbladen voor verhoogde 
veelzijdigheid

 º Robuuste metalen frame, 
ondersteunt méér kracht 
(25,000 PSi/250 lbs)

 º Rubberen handgreep voor 
betere grip en prettiger werken

 º Ingebouwd magazijn voor extra 
zaagbladen

 º Geleverd met 12˝ / 24 Tpi 
zaagblad

 º Bladopname tot 12˝

 º 150 mm zaagblad voor pleister 
/ gipsplaat. Extra sterk, dikker 
zaagblad - ideaal voor 
invalzagen

 º Corrosiebestendig door 
speciale coating

 º Met rubber beklede softgrip 
voor betere grip en prettiger 
werken

 º Ingebouwde raspgaten voor 
snel verruimen van gaten of 
glad maken van ruwe hoeken

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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PLAATSCHAREN
 º Speciale groeven voor duim en wijsvinger voor méér comfort en minder 

vermoeidheid, bovendien knipt u met gemak door plaatstaal met minder 
risico uzelf te verwonden

 º Gekartelde snijhoeken ter voorkoming van wegslippen tijdens knippen
 º Minder vermoeidheid aan handspieren bij knippen van dikkere 

materialen dankzij ontwerp met hefboomactie
 º Torsieveerbediende bek voor snellere knipresultaten en minder 

vermoeidheid tijdens knippen
 º Verchroomde snijranden (extra gehard tot 65 HRC) voor optimale 

corrosiebescherming
 º Knipkop vervaardigd van gesmeed, gelegeeerd staal voor maximale 

materiaalsterkte
 º Schaar met één hand te vergrendelen voor optimaal gebruiksgemak 

- snel openen en sluiten
 º Speciale scharniervorm - voorkomt dat de schaar vastloopt in het 

geknipte materiaal
 º Drievoudige kniprichtingidentificatie - aan de kop, handgreep en door 

kleurcodering van de handgreep
 º Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en langere 

levensduur
 º Geschikt voor kort, recht en gebogen knipwerk. Ideaal voor knippen met 

een smalle radius en kerfsneden
 º Offset plaatscharen - geschikt voor lang en continu recht of gebogen 

knipwerk. 45° offset houdt uw hand weg van het te knippen materiaal

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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Omschrijving Buizen / pijpen 
Ø (mm)

Blad-
breedte 
(mm)

Snijcapaciteit in HRC 
31 materiaal [Max. 

Ø mm]

Snijcapaciteit in HRC 
48 materiaal (Max.Ø 

mm)

Artikelnum-
mer EAN-code

Kniptang 25 - - - 48224202 045242343133

Reservemes - - - - 48224203 045242343140

PVC snijder

42 - - - 4932464172 4058546221171

63 - - - 4932464173 4058546221188

PVC snijder 
vervangblad 

42 mm
42 - - - 48224211 045242477012

PVC snijder 
vervangblad 

63 mm
63 - - - 48224216 045242477036

Kabelkniptang - - - - 48226104 045242356140

Betonschaar

- 13 8 5 4932464827 4058546227722

- 13 11 8 4932464826 4058546227715

Uitschuifbare 
betonschaar 

- 13 8 5 4932464850 4058546227951

- 13 11 8 4932464851 4058546227968

Omschrijving Max. snijcapaciteit in koperen buis (mm) Artikelnummer EAN-code

Mini buissnijder voor koper

3 - 15 48229250 045242521210

3 - 22 48229258 045242521258

3 - 28 48229251 045242521227

Buissnijder voor koper

3 - 28 48229259 045242521265

3 - 42 48229252 045242521234

16 - 67 48229253 045242521241

Buissnijder snijwiel. - 48224256 045242356256

Snijbladen voor roestvrije metalen  
buizen 

- 4932464511 4058546224561

Aantal Artikelnummer EAN-code

Fixatiepen 1 48224255 045242356249

Fixatiepen mes 3 48224257 045242356263

BUISSNIJDERS

 º Eigen 
aanpassingsmechanisme

 º verchroomde rolwielen voor 
extra duurzaamheid, 
verhoogde prestaties en een 
eersteklas roest bescherming

 º gemakkelijk met één hand 
bedienbare knop zorgt voor 
snellere bijstelling

 º Compact ontwerp voor 
werken op plaatsen met 
weinig ruimte

 º Buissnijder voor koper - 
ontworpen voor rechter en 
schoner snijden

 º 4 snijwielenontwerp zorgt voor 
accuraat snijden en voorkomt 
wegglijden

 º verchroomde rolwielen voor 
extra duurzaamheid, 
verhoogde prestaties en een 
eersteklas roestbescherming

 º Soepel 
bijstellingsmechanisme

 º Vervangbladen voor 
buissnijders  

 º Vervangbladen voor 
buissnijders  

FIXATIEPEN

 º Biedt eenvoudige afbraak van koperbuizen en PVC
 º Volledig metaal design voor extra duurzaamheid tijdens gebruik op de 

werkplaats
 º Warmtebehandeling en met zwartoxide bedekt mes voor langere 

levensduur
 º Een schuifbestendige clip zorgt voor gemakkelijke opslag in de zak van 

de gebruiker of in de tas voor snelle toegang

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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 º Snijdt PEX, PB, MDP, 
PE, kunststof 
elektrische afvoerpijpen, 
luchtpijpen, kunststof 
buizen, rubberen 
slangen, siliconen 
slangen tot Ø 25 mm

 º V-vormig snijblad voor 
snelle en rechte 
snijsneden; voorkomt 
beschadiging van het 
materiaal

 º Duurzaam roestvrijstaal 
mes voor méér sneden

 º Comfortabele 
handgreep zorgt voor 
hoogwaardig 
werkcomfort

 º Snelle 
mesontgrendeling zorgt 
voor hogere 
werksnelheid

 º Eénhands bedienbaar 
metalen slot

 º Opening in de 
draagriem verhoogt de 
veiligheid op de 
werkplek

 º Vervangbare bladen
 º Geschikt voor: pvc, 

cpvc, pex, pp, pb, pvdf 
en pe.

 º Beste snijkwaliteit in z’n 
klasse door 
afgeschuinde snijkaken 
voor nauwkeurig en 

 º Gesmede stalen 
messen voor een sterke 
en duurzame snijkant

 º Comfortgrip grepen 
tegen trekken en 
afglijden

 º Stelschroef voor blad 
zorgt voor hoge 
prestaties en een 
langere levensduur

 º Gaten voor koord of lint

 º POWERMOVE ™ 
-hendels breiden uit 
voor eenvoudiger zagen 
in zware toepassingen.

 º Gesmede stalen 
messen voor een sterke 
en duurzame snijkant.

 º Draaibare kop voor 
aanpassing van de 
hoek.

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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Omschrijving Artikelnummer EAN-code

Sleuf

SL 0.5 x 3 x 100 4932471445 4058546290733

SL 0.8 x 4 x 100 4932471446 4058546290740

SL 1.0 x 5.5 x 125 4932471447 4058546290757

Phillips

PH1 x 80 4932471448 4058546290764

PH2 x 100 4932471449 4058546290771

Pozidrive

PZ1 x 80 4932471450 4058546290788

PZ2 x 100 4932471451 4058546290795

VDE slim schroevendraaierset (5st) SL3 / SL4 / SL5.5 / PZ1 / PZ2 4932471452 4058546290801

VDE slim schroevendraaierset (7st) SL3 / SL4 / SL 5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 4932471453 4058546290818

Omschrijving Artikelnummer EAN-code

Sleuf

SL 0.4 x 2 x 65 4932471773 4058546296728
SL 0.4 x 2.5 x 75 4932471774 4058546296735
SL 0.5 x 3 x 75 4932471775 4058546296742

SL 0.5 x 3 x 150 4932471776 4058546296759
SL 0.6 x 3.5 x 100 4932471777 4058546296766
SL 0.6 x 3.5 x 100 4932471778 4058546296773
SL 1.0 x 5.5 x 125 4932471779 4058546296780
SL 1.2 x 6.5 x 45 4932471780 4058546296797
SL 1.2 x 6.5 x 125 4932471781 4058546296803
SL 1.2 x 8 x 150 4932471782 4058546296810
SL 1.6 x 8 x 175 4932471783 4058546296827
SL 1.2 x 10 x 200 4932471784 4058546296834

Phillips

PH0 x 75 4932471785 4058546296841
PH1 x 100 4932471786 4058546296858
PH2 x 45 4932471787 4058546296865

PH2 x 125 4932471788 4058546296872
PH3 x 150 4932471789 4058546296889

Pozidrive

PZ0 x 75 4932471790 4058546296896
PZ1 x 100 4932471791 4058546296902
PZ2 x 45 4932471792 4058546296919
PZ2 x 125 4932471793 4058546296926
PZ3 x 150 4932471794 4058546296933

Torx

T6 x 65 4932471795 4058546296940
T7 x 65 4932471796 4058546296957
T8 x 65 4932471797 4058546296964
T9 x 75 4932471798 4058546296971
T10 x 75 4932471799 4058546296988
T15 x 75 4932471800 4058546296995
T20 x 100 4932471801 4058546297008
T25 x 100 4932471802 4058546297015
T30 x 125 4932471803 4058546297022
T40 x 125 4932471804 4058546297039

Tri-lobe schroevendraaierset 1 (6st) PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 4932471806 4058546297053

Tri-lob schroevendraaierset 2 (6stuks) PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 4932471807 4058546297060

Tri-lob schroevendraaierset 3 (10 
stuks)

PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8 4932471808 4058546297077

Tri-lob schroevendraaierset 4 (12 
stuks)

PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8 4932472003 4058546323998

Tri-lob schroevendraaier Torx set (6st) T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 4932471809 4058546297084

Tri-lob schroevendraaier stubby set 
(2st)

PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm 4932471810 4058546297091

TRI-LOBE SCHROEVENDRAAIERS
 º Comfortabele Tri-Lobe handgreep geoptimaliseerd voor maximaal 

gebruikerscomfort en toepassingen met een hoog koppel
 º Permanent zichtbare ID-markeringen zorgen voor snelle identificatie van 

het gereedschap
 º Lanyard-gat voor eenvoudige bevestiging aan een veiligheidssysteem
 º Gehard magnetische tips voor maximale duurzaamheid
 º Antirol handvat, 3-zijdige kraag
 º Sleutel opzetbare schacht maakt extra hefboomwerking mogelijk
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VDE SLIM SCHROEVENDRAAIERS
 º VDE getest tot 10.000V en gegarandeerd tot 1.000V
 º Hoogwaardig staal met molybdeen en vanadium voor flexibiliteit en 

levensduur
 º CNC gefreesde tips voor hoge precisie voor de beste pasvorm 
 º Zwart fosfaat op de punt voor grip en extra corrosiebestendigheid
 º Slanke schachtdiameter voor toegang tot  laagliggende schroeven
 º 2-componentengreep met softgrip voor comfortabel gebruik
 º 3-zijdig ontwerp voor antislip en maximale krachtoverdracht
 º Slank ontwerp bij de handgreep voor toepassingen met lage kracht en 

fijn elektrisch werk
 º Lasergravure met de aansluiting bovenop de handgreep voor 

eenvoudige identificatie
 º Antirol, 3-zijdige kraag op handvat

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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Totale 
lengte 
(mm)

snijcapaciteitin 
zeerharde 

draad 2300N 
| mm²[Max. Ø 

mm]

snijcapaciteitin 
harde draad 

1800N | mm²[-
Max. Ø mm]

snijcapaciteitin 
zachte draad 
220N | mm²[-
Max. Ø mm]

Cutting 
capacity in 

cable Al and 
Cu [Max.  Ø 

mm]

Capac-
iteit 

[Max. 
Ø]

Capac-
iteit pijp 
[Max. Ø 

mm]

Gewicht 
(g)

Artikelnum-
mer EAN-code

VDE-ka-
belschaar 
160 mm

160 - - - 16 - - 185 4932464562 4058546225070

210 - - - 25 - - 315 4932464563 4058546225087

VDE lange 
ronde 

neustang 205 
mm

205 - 2.2 3.9 - - - 200 4932464564 4058546225094

VDE Lang 45 
graden. Ron-
de bektang 

205 mm

205 - 2.2 3.9 - - - 200 4932464565 4058546225100

VDE Diago-
nale snijtang  

145 mm

145 - 1.7 5 8 - - 160 4932464566 4058546225117

160 - 2 6 11 - - 210 4932464567 4058546225124

180 - 2.5 7 13 - - 240 4932464568 4058546225131

VDE Heavy 
Duty diago-
nale snijtang 

180 mm

180 2.2 2.6 7 13 - - 250 4932464569 4058546225148

200 2.5 2.8 8 15 - - 305 4932464570 4058546225155

VDE combi-
natietang 165 

mm

165 - 2 4 10 - - 180 4932464571 4058546225162

180 - 2.2 5.2 12 - - 250 4932464572 4058546225179

VDE-striptang 
160 mm

160 - - -
0.75мм² - 

6мм²
- - 180 4932464573 4058546225186

VDE Waterpo-
mptang 240 

mm
240 - - - - 50 50 395 4932464574 4058546225193

VDE 3-delige tangenset 660 4932464575 4058546225209

Artikelnummer EAN-code

Sleuf

SL 0.4 x 2.5 x 75 4932464034 4058546219796

SL 0.5 x 3 x 100 4932464035 4058546219802

SL 0.6 x 3.5 x 100 4932464036 4058546219819

SL 0.8 x 4 x 100 4932464037 4058546219826

SL 1.0 x 5.5 x 125 4932464038 4058546219833

SL 1.2 x 6.5 x 150 4932464039 4058546219840

SL 1.2 x 8 x 175 4932464040 4058546219857

SL 0.5 x 3 x 65 4932464041 4058546219864

Philips

PH0 x 60 4932464042 4058546219871

PH1 x 80 4932464043 4058546219888

PH2 x 100 4932464044 4058546219895

PH3 x 150 4932464045 4058546219901

Pozidrive

PZ0 x 60 4932464046 4058546219918

PZ1 x 80 4932464047 4058546219925

PZ2 x 100 4932464048 4058546219932

PZ3 x 150 4932464049 4058546219949

Torx

T10 x 60 4932464050 4058546219956

T15 x 75 4932464051 4058546219963

T20 x 100 4932464052 4058546219970

T25 x 100 4932464053 4058546219987

T30 x 100 4932464054 4058546219994

Philips / Sleuf
PH/SL1 x 80 4932464055 4058546220006

PH/SL2 x 100 4932464056 4058546220013

Pozidrive / Sleuf
PZ/SL1 x 80 4932464057 4058546220020

PZ2/SL2 x 100 4932464058 4058546220037

Doppensleutel

SW6 x 125 4932464059 4058546220044

SW7 x 125 4932464060 4058546220051

SW8 x 125 4932464061 4058546220068

SW9 x 125 4932464062 4058546220075

SW10 x 125 4932464063 4058546220082

SW11 x 125 4932464064 4058546220099

SW13 x 125 4932464065 4058546220105

VDE schroevendraa-
ierset 5 stuks.

SL3 / SL4, PZ1 / PZ2 en voltage 
tester.

4932464066 4058546220112

VDE schroeven-
draaiersset 7 stuks 

- set 1.

SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 en 
voltage tester.

4932464067 4058546220129

VDE schroeven-
draaiersset 7 stuks 

- set 2.

SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5, PH1 / PH2 
and voltage tester.

4932464068 4058546220136

VDE SCHROEVENDRAAIERS
 º VDE is getest tot 10.000V en gegarandeerd tot 1.000V
 º Premium kwaliteitstaal met molybdeen en vanadium voor flexibiliteit en 

langere levensduur
 º CNC gefreesde uiteinden voor hoge precisie 
 º Zwart fosfaat op de punt voor grip en corrosiebestendigheid
 º 2-componenten greep met softgrip voor comfortabel handelen
 º 3-zijdig ontwerp voor anti-slip en maximale krachtsoverdracht
 º Slank ontwerp aan de voorzijde voor toepassingen met lage kracht/

koppel en fijn elektrisch werk
 º Laser gegraveerd met ontvanger op de bovenkant van de handgreep 

voor eenvoudige identificatie
 º Anti-slip ontwerp, 3 zijdig
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VDE TANGEN
 º VDE (DIN EN / IEC 60900) gecertificeerde gereedschappen. Getest tot 

10.000V en gegarandeerd tot 1.000V. Getest tegen kou tot -40°
 º Stalen messen zijn volledig gesmeed, gehard en gehard voor de beste 

duurzaamheid. Grijze titanium oppervlakteafwerking is niet-reflecterend 
en zorgt voor maximale weerstand tegen corrosie

 º Inductief geharde snijkanten om zelfs door de moeilijkste materialen te 
snijden

 º Nauwkeurige machinale verbinding voor maximale krachtoverbrenging 
met optimale hefboomwerking voor eenvoudig en moeiteloos werken

 º Ergonomische grip met softgrip voor comfortabel gebruik en goede grip

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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1. Knijptang 180 - - - - - - - - - - - - 48226407 045242356096

2.
5in1 draadstripper 

tang
190

0.75, 
1.0, 
1.5, 
2.5, 
4.0

- 2.5 2.5 6.0 4 - 25 - - - - 48229079 045425212720

3.
Heavy duty 
zijkniptang

250 - 4.6 - 3.0 - - - 25 - - - 480 48226100 045242342228

4. Lange bek tang 210 - - - 2.5 6.0 - 51 18 - - - 255 48226101 045242342211

5.
Diagonale zijknip-

tangen

160 - 4.0 - 2.5 - - 22 - - - - 195 48226106 045242342181

180 - 4.0 - 3.0 - - 26 - - - - 246 48226107 045242342198

6. Waterpomptang

200 - - - - - - - 38 25 30 32 250 48226208 045242342235

250 - - - - - - - 51 25 36 42 425 48226210 045242342242

300 - - - - - - - 70 25 50 60 660 48226212 045242342259

Totale lengte 
(mm)

Totale lengte 
(inch) Type klauw Klauwcapaciteit plat 

(mm) Bekwijdte buis (mm) Artikelnummer EAN-code

170 7 Maxbite™ - 38 4932471730 4058546296292

250 10 Maxbite™ - 50 4932471729 4058546296285

127 5 Gebogen - 26 48223422 045242358250

170 7 Gebogen - 38 4932471732 4058546296315

250 10 Gebogen - 51 4932471725 4058546296247

250 10 Plat 30 - 4932471726 4058546296254

100 4
Platte lange 

neus
42 - 48223504 045242358281

150 6
Platte lange 

neus
52 - 4932471731 4058546296308

230 9
Platte lange 

neus
76 - 4932471733 4058546296322

Totale lengte (mm) Totale lengte (inch) Bekwijdte buis (mm) Artikelnummer EAN-code

TORQUE LOCK™   kettingklem 270 9 79 48223542 045242472727

TANGEN

 º IJzercarbide randen voor 
een langere levensduur 

 º Comfortabele grepen - 
liggen prettiger in de hand

 º Draadstripper: draaddikte: 
0.75 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 
2.5 mm, 4.0 mm

 º Draadsnijder: met gebogen 
laser geharde snijkanten 

 º 4-tools-in-1: optrompen, 
buigen, draadstrippen en 
verwijderen van nagels/
spijkers

 º Lange bek tang: speciaal 
geschikt voor aangrijpen, 
buigen en aanpassen op 
moeilijk bereikbare plaatsen

 º Draadknipper: knipt draad 
tot 2,5 mm

 º Geschikt voor universeel 
gebruik

 º Puntbescherming 
- afgerond en hardmetalen 
afwerking ter bescherming 
van de snijranden tegen 
beschadiging bij vallen

 º Voor grijpen, monteren en 
vastklemmen van 
werkstukken

 º Met één hand in te stellen 
drukknop voor een snelle en 
stevige grip

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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TORQUE LOCK™ 
GRIPTANGEN

 º TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het 
vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden 
uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere 
grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden

 º Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
 º Volledig verchroomde handttool - optimale bescherming tegen 

roestvorming voor hogere levensduur
 º Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en 

sluiten
 º MAXBITE™ tangen met speciale klauw voor maximale grip

TORQUE LOCK™ 
KETTINGKLEM

 º TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het 
vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden 
uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere 
grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden

 º Bescherming tegen roest: verchroomd gereedschap verhoogt de 
levensduur door corrosie te verminderen

 º Ontgrendelingsontwerp met hendel: traditionele ontgrendelingshendel 
voor gemak op de bouwplaats

 º Ketting voor vasthouden en vergrendelen van alle vormen 
 º Gereedschap past zich snel aan voor snelle werking in beide richtingen

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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Omschrijving Artikelnummer EAN-code

Combinatiesleutel sets

7-delige metrische combinatie Sleutelset 
- 1 st

4932464257 4058546222024

10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm.

15 st metrische combinatie Sleutel Set  - 1 
st

4932464258 4058546222031

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 mm.

7 pence Imperial Combinatie Sleutelset  
Set - 1 st

48229407 045242499038

3/4, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4.

15 st Imperial Combinatie Sleutel Set - 1 st

48229415 045242499021

1/4, 9/32, 5/18, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 
5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1. 

MAX BITE ™ ratelsleu-
telsets

7-delige Ratchet metrische combinatie 
Sleutel set  - 1 st

4932464993 4058546229382

8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm

15 st. Ratel Steeksleutel Steeksleutelset 
- 1 st

4932464994 4058546229399

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 mm

Totale lengte (mm) Totale lengte (inch) Type klauw Artikelnummer EAN-code

230 9 Deep reach reguliere puntige pads 48223533 045242472680

480 18 Deep Reach reguliere puntige pads 48223529 045242472697

280 11 Reguliere puntige pads 4932471728 4058546296278

480 18 Reguliere puntige pads 48223530 045242472673

230 9 Deep Reach scharnierende pads 48223523 045242358304

280 11 Scharnierende pads 4932471727 4058546296261

480 18 Scharnierende pads 48223520 045242358298

Totale lengte (mm) Totale lengte (inch) Klauwcapaciteit plat (mm) Artikelnummer EAN-code

TORQUE LOCK™ sluiting 200 8 42 4932471734 4058546296339

TORQUE LOCK™ VERGRENDELKLEMMEN

 º TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het 
vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden 
uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere 
grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden

 º Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
 º Volledig verchroomde handtool - optimale bescherming tegen 

roestvorming voor hogere levensduur
 º Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en 

sluiten

TORQUE LOCK™ 
SLUITING

 º TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het 
vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden 
uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere 
grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden

 º Verharde bekken voor een betere grip
 º Bescherming tegen roest, verlengde levensduur door chroom 

beschermlaag
 º Loslaat-hendel, traditioneel design 
 º De sluiting maakt alle buig- en krimptaken gemakkelijk
 º Ideaal voor vasthouden van plaatmateriaal 

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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COMBINATIE SLEUTEL SETS

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

 º MAX BITE ™ open-end grip vermindert 
afronden en strippen.

 º Afgeronde I-Beam-handgreep voor 
een comfortabel werken .

 º  7-delige set met handgreep. 15-delige 
set in ˝ inlay˝ voor eenvoudige opslag 
en aansluiting op ladekastladen.

 º Met inkt gevulde labels voor betere 
zichtbaarheid.

 º 15 ° offset box voor betere 
toegankelijkheid.

 º Chroomgelegeerd staal, verchroomd.

 º 144 tanden  ratel voor eenvoudiger 
toegankelijkheid

 º Afgeronde I-Beam-handgreep voor 
een comfortabel werken

 º MAX BITE™ open-end grip vermindert 
afronden en strippen

 º Met inkt gevulde labels voor betere 
zichtbaarheid

 º Chroomgelegeerd staal, verchroomd
 º Afgeronde I-Beam-handgreep voor 

comfortabele grip
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Artikelnummer EAN-code

Tradesman 3/8˝ doppen set.
48229001 0452424950783/8˝ ratchet, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 and 19 mm 

3/8˝ sockets.

Totale lengte 
(mm)

Totale lengte 
(inch)

Bekwijdte buis 
(mm)

Bekwijdte buis 
(inch) Gewicht (g) Artikelnummer EAN-code

Aluminium pijpsleutel 250 mm 250 10 38 1.5 598 48227210 045242342372

Aluminium pijpsleutel 300 mm 300 12 51 2 816 48227212 045242342389

Aluminium pijpsleutel 350 mm 350 14 51 2 1076 48227214 045242342396

Aluminium pijpsleutel 450 mm 450 18 63 2.5 1630 48227218 045242342419

Aluminium pijpsleutel 600 mm 600 24 76 3 2644 48227224 045242342426

Stalen pijpsleutel 250 mm 250 10 38 1.5 916 48227110 045242342334

Stalen pijpsleutel 300 mm 300 12 51 2 1270 48227112 045242342341

Stalen pijpsleutel 350 mm 350 14 51 2 1627 48227114 045242342358

Stalen pijpsleutel 450 mm 450 18 63 2.5 2531 48227118 045242342365

Artikelnummer EAN-code

1 / 2˝ aandrijfratel 4932471865 4058546297640

1/4 Aandrijf ratel 48229014 045242513017

3 / 8˝ aandrijfratel 48229038 045242513024

1/2˝ drive breaker bar(15˝) 4932471866 4058546297657

1/2˝ drive breaker drive (24˝) 4932471867 4058546297664

Artikelnummer EAN-code

1/4 Aandrijving 28 pct. Ratel + Doppen set Metrisch

4932464943 4058546228880

Standaard doppen: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 
13 mm, 14 mm, 15 mm - Diepe doppen: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 

mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm

Metrische en imperiale 1/4 ratel + doppenset (50 stuks)

4932464944 4058546228897
Standaard doppen: 5 / 32˝, 3 / 16˝, 7 / 32˝, 1 / 4˝, 9 / 32˝, 5 / 16˝, 11 / 32˝, 3 / 8˝, 7 / 16˝, 1 
/ 2˝, 9 / 16˝, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 
14 mm, 15 mm - Diepe doppen: 5 / 32˝, 3 / 16˝, 7 / 32˝, 1 / 4˝, 9 / 32˝, 5 / 16˝, 11 / 32˝, 3 
/ 8˝, 7 / 16˝, 1 / 2˝, 9 / 16˝5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 

mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm

3/8 Aandrijving 32-delig Ratel + Doppenset  Metrisch

4932464945 4058546228903

Standaard doppen: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 
15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm - Diepe doppen: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 

mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

3/8 Aandrijving 56 pct Ratel + Doppenset  SAE + metrisch

4932464946 4058546228910Standaard doppen: 1 / 4˝, 5 / 16˝, 3 / 8˝, 7 / 16˝, 1 / 2˝, 9 / 16˝, 5 / 8˝, 11 / 16˝, 3 / 4˝, 13 / 
16˝, 7 / 8˝, 5 / 16˝, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 
15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm - Diepe doppen: 1 / 4˝, 5 / 16˝, 3 / 8˝, 7 / 16˝, 1 
/ 2˝, 9 / 16˝, 5 / 8˝, 11 / 16˝, 3 / 4˝, 13 / 16˝, 7 / 8˝, 5 / 16˝, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 

mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Metrische 1/2 ratel + doppenset (28stuks)

4932471864 4058546297633
2 m Standaard doppen: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 

mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / diep putdoppen: 10 mm, 
11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 3˝ verleng-

stuk, 5˝ verlengstuk & verwijderbare opberglade

RATEL + DOPPEN SET

 º 90-tands ontwerp met 4 graden boogschommel voor nauwe 
werkruimten 

 º Wordt geleverd met een verwijderbare ˝ inlay˝ die perfect is ontworpen 
om te worden opgeborgen 

 º Doppen zijn gestansd met gegevens aan de vlakke kant voor een goed 
leesbaar zicht 

 º Volledig metalen ontwerp voor maximale duurzaamheid 
 º FOUR FLAT™ zijkanten voorkomt ˝wegrollen˝

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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RATELS

TRADESMAN 3/8˝ DOPPEN SET 

 º in alle richtingen draaibaare kop 
 º handig dun ontwerp 
 º compatible met elke moersleutel 3/8
 º geleverd in geordende  etui 

STAAL EN ALUMINIUM PIJPSLEUTELS

 º Groot gripoppervlak voor goede grip op buizen en fittingen
 º Dubbele schroefveer voor maximale duurzaamheid en levensduur
 º Ergonomische handgreep voor maximaal comfort
 º Verharde bekken voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
 º Opening voor draagkoord

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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Aantal Artikelnummer EAN-code

Hook & pick set 4 48229215 045242508105

Totale lengte 
(mm)

Capaciteit pijp 
[Max. Ø mm] Gewicht (g) Artikelnummer EAN-code

340 52 965 4932464576 4058546225216

450 67 1570 4932464577 4058546225223

550 83 3000 4932464578 4058546225230

Klauwcapaciteit 
buis (mm) Artikelnummer EAN-code

Compacte sanitair sleutel 10 - 32 48227001 045242366170

Sanitair sleutel 32 - 65 48227002 045242366187

Totale lengte (mm) Totale lengte (inch) Bekwijdte buis (mm) Bekwijdte buis (inch) Gewicht (g) Artikelnummer EAN-code

Verstelbare 
pijpsleutel

250/450/600 10/18/24 63 2.5 3243 48227314 045242342402

Totale lengte 
(mm)

Totale lengte 
(inch) Bekwijdte buis (mm) Klauwdikte 

(mm) Tip dikte (mm) Gewicht (g) Artikelnummer EAN-code

150 6 24.5 11.5 7,7 186 48227406 045242356225

200 8 30 14 8,7 353 48227408 045242356218

200 8 40 14 8,1 385 48227508 045242356232

250 10 36.5 16 9,9 535 48227410 045242356201

300 12 42.5 17 10,8 748 48227412 045242356195

380 15 46 22 13,5 1,470 48227415 045242356188

150 mm (48227406)  en 250 mm (48227410) 48227400 045242358823

CHEATER - VERSTELBARE PIJPSLEUTEL

 º Nieuw ontwerp met 3 lengtes - 10˝ / 250 mm-modus voor krappe 
ruimtes, 18˝ / 450 mm-modus voor algemeen gebruik, 24˝ / 600 mm 
modus voor maximale hefboomwerking en bereik

 º Groot grip oppervlak voor goede grip op buizen en fittingen
 º Dubbele schroefveer voor maximale duurzaamheid en levensduur
 º Ergonomische handgreep voor maximaal comfort
 º Ergonomische klemhaak voor gemakkelijk losmaken van de pijpsleutel
 º Verharde bekken voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
 º Opening voor draagkoord

VERSTELBARE SLEUTEL

 º Nauwkeurige verstelschroef met accurate schroefdraad en nauwe 
toleranties. De bekken openen niet vanzelf tijdens gebruik

 º Gechromeerd tegen roest voor verhoogde duurzaamheid
 º Ergonomische ronde hangreep voor comfortabel werken met één hand 

en minder drukpunten op de handpalm
 º Slanke kop voor het werken in krappe ruimtes
 º Evenwijdige bekken verschuiven of beschadigen het werkoppervlak niet
 º Laser ingesneden markering voor continue accurate leesbaarheid
 º 8˝ verstelbare moersleutel (48227508) heeft een extra brede bek van 38 

mm voor extra bekcapaciteit op minder toegankelijke plaatsen
 º Opening voor draagkoord

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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SANITAIR SLEUTEL

 º Op ratelsleutels gebaseerd ontwerp voor 3/8˝ opname
 º Uitgekiend ontwerp met voldoende koppel om vastzittende moeren los 

te krijgen
 º Deurknophandgreep - comfortabeler dan vierkant ontwerp
 º Gemakkelijk te verstellen handgreep

S JAW PIJPSLEUTEL

 º Gemaakt van gesmeed chroom vanadium staal en olie gehard voor 
duurzaamheid volgens DIN 5234

 º Slanke, S-vormige 45° gebogen kaken voor het beste bereik in krappe 
ruimtes

 º Asymmetrische getande inductie geharde kaken voor maximale grip
 º Speciaal handvatdesign voor het uitoefenen van max. kracht

HOOK & PICK SET

 º Volledig metalen kern voor meer duurzaamheid en bescherming tegen 
roest.

 º Verchroomde schachten verminderen corrosie en bieden superieure 
roestbescherming

 º Comfortgreep handvat en precisieribbels verhogen 
gereedschapscontrole en gebruikerscomfort

 º Leverbaar in een makkelijk toegankelijke opslaglade voor langdurige 
gereedschapsopslag

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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Maat (mm) Kleur Draadeind maat Artikelnummer EAN-code

5 Zwart - 48222531 045242294428

5.5 Bruin M3 48222532 045242294435

6 Rood M3.5 48222533 045242294442

7 Oranje M4 48222534 045242294459

8 Geel M5 48222535 045242294466

10 Blauw M6 48222536 045242294473

13 Oranje M8 48222537 045242294480

Inhoud Artikelnummer EAN-code

200 mm - 300 m - 450 mm - 600 mm 48229214 045242508099

KOEVOET SET

 º I-Beam-ontwerp voor maximaal 40% meer wringkracht
 º All-Metal Core voor verbeterde duurzaamheid
 º Hammer-ready strike cap verbetert de hefboomwerking bij het werken in 

strakke en lastige ruimtes
 º Comfortabele Tri-Lobe handgrepen voor betere grip
 º Volledig verchroomde assen voor verhoogde duurzaamheid
 º Het gebogen klauwontwerp vermindert schade bij het trekken van 

spijkers

HOLLOWCORE™ MAGNETISCHE DOPSLEUTELS

 º Hollowcore™ dopsleutels met schroefdraad doorvoermogelijkheid
 º Magnetische opname voor perfecte fitting in montagetoepassingen
 º Nieuwe en unieke universele schroefkop geschikt voor 4x méér 

bevestingsmiddelen - past op aandrijfvierkant, zeskant, 12- en 8- 
puntsopname

 º Ideaal voor verwijderen van verroeste en kale bouten
 º Verschillende kleuren ter indicatie van de maten.
 º Dopsleutels met Hex bithouder bieden extra trekkracht
 º Verchroomd staal voor maximale duurzaamheid
 º Gesmeed staal voor langere levensduur

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu
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MILWAUKEE® INTRODUCTIE  2 - 3

M18™ REEKS
M18™ REEKS  4 - 5

M18™ FUEL™ INTRODUCTIE  6 - 7

REDLITHIUM™-ION ACCU INTRODUCTIE  8 - 9

ONEKEY™ INTRODUCTIE  10 - 11

C18 HZ M18™ 1-HAND COMPACTHACKZALL™ 56

C18 PCG/310 M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML  
PATROONHOUDER 65

C18 PCG/400 M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML  
PATROONHOUDER 64

C18 PCG/600 M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML  
PATROONHOUDER 64

C18 RAD M18™ HAAKSE COMPACTBOORMACHINE 23

HD18 AG-115 M18™ HEAVY DUTY 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 43

HD18 AG-125 M18™ HEAVY DUTY 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 43

HD18 BS M18™ HEAVY DUTY METAALBANDZAAGMACHINE 45

HD18 CS M18™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT & KUNSTSTOF 52

HD18 H M18™ 4-STANDEN HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER 15

HD18 HX M18™ 3-STANDEN HEAVY DUTY SDS-PLUS FIXTEC BOORHAMER 14

M12-18 JSSP M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER 66

M18 AF M18™ VENTILATOR 63

M18 BBL M18™ COMPACTBLAZER 62

M18 BDD M18™ COMPACTBOORSCHROEFMACHINE 21

M18 BH M18™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER 15

M18 BHG M18™ COMPACT HETELUCHTPISTOOL 63

M18 BID M18™ ¼˝ HEX COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER 26

M18 BIW12 M18™ ½˝ SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL 34

M18 BIW38 M18™ 3/8˝ SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL 34

M18 BJS M18™ DECOUPEERZAAGMACHINE 57

M18 BLCS66 M18™ KOOLBORSTELLOZE 66MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR  
HOUT EN KUNSTSTOF 51

M18 BLDD2 M18™ KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE 19

M18 BLID2 M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER 25

M18 BLPD2 M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE 19

M18 BMS12 M18™ COMPACTMETAALSCHAAR 44

M18 BMS20 M18™ COMPACTMETAALSCHAAR 44

M18 BMT M18™ COMPACTMULTITOOL 47

M18 BOS125 M18™ 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 58

M18 BP M18™ SCHAAFMACHINE 58

M18 BPD M18™ COMPACTSLAGBOORMACHINE 21

M18 BRAID M18™ HAAKSE COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER 26

M18 BRAIW M18™ HAAKSE COMPACTSLAGMOERSLEUTEL 35

M18 BSX M18™ HEAVY DUTY SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE 55

M18 CAG115X M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 42

M18 CAG115XPD M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 41

M18 CAG115XPDB M18 FUEL™ 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SNELSTOP 40

M18 CAG125X M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 42

M18 CAG125XPD M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE 41

M18 CAG125XPDB M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SNELSTOP 40

M18 CBLDD M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE 20

M18 CBLID M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER 25

M18 CBLPD M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE 20

M18 CBS125 M18 FUEL™ BANDZAAGMACHINE 45

M18 CCS55 M18 FUEL™ CIRKELZAAGMACHINE 51

M18 CDEX M18 FUEL™ SDS-PLUS STOFAFZUIGSET 16

M18 CH M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMER 14

M18 CHM M18 FUEL™ SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER 12

M18 CHPX M18 FUEL™ FIXTEC SDS-PLUS BOORHAMER 13

M18 CHX M18 FUEL™ SDS-PLUS BOORHAMER 13

M18 CN15GA M18 FUEL™ 15 GA AFWERKINGSTACKER 60

M18 CN16GA M18 FUEL™ 16 GA BRAD TACKER 60

M18 CRAD M18 FUEL™ HAAKSE BOORMACHINE 22

M18 CSX M18 FUEL™ SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE 54

M18 CV M18™ COMPACTE HANDSTOFZUIGER 62

M18 FAP M18 FUEL™ POLIJSTMACHINE 46

M18 FBJS M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE 56

M18 FBPV M18 FUEL™ BACKPACK STOFZUIGER 61

M18 FCOS230 M18 FUEL™ ACCU DOORSLIJPMACHINE 230 MM 36

M18 FCS66 M18 FUEL™ 66 MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN 
KUNSTSTOF 50

M18 FCSRH66 M18 FUEL™ HOUTCIRKELZAAG 50

M18 FDD2 M18 FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE 18

M18 FDG M18 FUEL™ RECHTE SLIJPMACHINE 46

M18 FFN M18 FUEL™ CONSTRUCTIE TACKER 59

M18 FHIWF12 M18 FUEL™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 30

M18 FHIWP12 M18 FUEL™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN 30

M18 FHM M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX BOOR- EN  
BREEKHAMER 12

M18 FHSAG125XB M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 125 MM HAAKSE  
SLIJPMACHINE 39

M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 125 MM HAAKSE  
SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR 39

M18 FHSAG150XB M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 150 MM HAAKSE  
SLIJPMACHINE 38

M18 FHSAG150XPDB M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 150 MM HAAKSE  
SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR 38

M18 FHZ M18 FUEL™ HACKZALL™ 55

M18 FID2 M18 FUEL™ 1/4˝ HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER 24

M18 FIWF12 M18 FUEL™ 1/2˝ SD SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 33

M18 FIWP12 M18 FUEL™ 1/2˝ SD SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE  
BORGPEN 33

M18 FJS M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE 57

M18 FLAG180XPDB M18 FUEL™ 180 MM GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE MET 
PEDDELSCHAKELAAR 37

M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ 230 MM GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE 37

M18 FMCS M18 FUEL™ METAALZAAGMACHINE 47

M18 FMDP M18 FUEL™ KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET 36

M18 FMS190 M18 FUEL™ 190 MM AFKORTZAAGMACHINE 49

M18 FMS254 M18 FUEL™ AFKORTZAAGMACHINE 48

M18 FMS305 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM AFKORTZAAGMACHINE 48

M18 FMTIWF12 M18 FUEL™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 31

M18 FMTIWP12 M18 FUEL™ 1/2˝  SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN 31

M18 FN18GS M18 FUEL™ 18 GS AFWERKINGSTACKER 59

M18 FPD2 M18 FUEL™ SLAGBOORMACHINE 18

M18 FPM M18 FUEL™ MIXER 35

M18 FQID M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ HEX HYDRAULISCHE SLAG- 
SCHROEVENDRAAIER 24

M18 FRAD2 M18 FUEL™ SUPER HAWG®  2-TOERIGE HAAKSE  
BOORMACHINE 22

M18 FSG M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER 27

M18 FSGC M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER 27

M18 FSX M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ 54

M18 FTR M18 FUEL™ KANTENFREES 53

M18 FTS210 ONE-KEY™ M18 FUEL™ TAFELZAAG 52

M18 GG M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT 65

M18 JSR M18™ JOBSITE RADIO 67

M18 JSR DAB+ M18™ JOBSITE RADIO DAB+ 67

M18 ONEDD2 ONE-KEY™ FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE 17

M18 ONEFHIWF1 ONE-KEY™ FUEL™ 1˝ SLAGMOERSLEUTEL HOOG KOPPEL  
MET FRICTIERING 28

M18 ONEFHIWF12 ONE-KEY™ FUEL™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 29

M18 ONEFHIWF34 ONE-KEY™ FUEL™ 3/4˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 28

M18 ONEFHIWP12 ONE-KEY™ FUEL™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE 
BORGPEN 29

M18 ONEID2 ONE-KEY™ FUEL™ 1/4˝ HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER 23

M18 ONEIWF12 ONE-KEY™ FUEL™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING 32

M18 ONEIWP12 ONE-KEY™ FUEL™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN 32

M18 ONEPD2 ONE-KEY™ FUEL™ SLAGBOORMACHINE 17

M18 ONESX ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL™ 53

M18 RC M18™ JOBSITE RADIO/LADER 66

M18 SMS216 M18™ AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE 49

M18 VC2 M18™ NAT/DROOG ZUIGER 61

M18-28 CPDEX M18™-28 FUEL™ STOFAFZUIGSET 16

M18™ POWERPACKS
M18 BLPP2A2 M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK 70

M18 BLPP2B2 M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK 70

M18 BPP2C M18™ POWERPACK 71

M18 CBLPP2A M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK 70

M18 CBLPP2B M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK 70

M18 FHPP3A M18™ HIGH PERFORMANCE POWERPACK 68

M18 FPP2A2 M18 FUEL™ POWERPACK 68

M18 FPP2C2 M18 FUEL™ POWERPACK 69

M18 FPP4F2 M18 FUEL™ POWERPACK 69

M18 FPP5K M18 FUEL™ POWERPACK 69

M18 FPP6C2 M18 FUEL™ POWERPACK 69

M18 ONEPP2A2 M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK 68

M18 ONEPP2B2 M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK 68

M12™ REEKS
M12™ REEKS 72-73

M12™ FUEL™ INTRODUCTIE 74-75

C12 HZ M12™ SUBCOMPACTHACKZALL 94

C12 JSR M12™ SUBCOMPACTRADIO MET MP3 AANSLUITING 104

C12 MT M12™ SUBCOMPACTMULTITOOL 97

C12 PC M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR KOPER 103

C12 PN M12™ SUBCOMPACTPALMSPIJKERMACHINE 96

C12 PPC M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR PEX 103

C12 RAD M12™ HAAKSE SUBCOMPACTBOORMACHINE 81

C12 RT M12™ SUBCOMPACTROTATIETOOL 97

M12 BD M12™ SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER 82

M12 BDD M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE 81

M12 BDDX M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE MET AFNEEMBAAR 
BOORHOUDERSYSTEEM 80

M12 BI M12™ SUBCOMPACTE POMP 93

M12 BID M12™ SUBCOMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER 84

M12 BIW12 M12™ 1/2˝ SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL 87

M12 BIW38 M12™ 3/8˝ SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL 87

M12 BPD M12™ SUBCOMPACTSLAGBOORMACHINE 80

M12 BPRT M12™ SUBCOMPACTE BLINDKLINKNAGELTANG 96

M12 BPS M12™ SUBCOMPACTPOLIJST-/SCHUURMACHINE 100

M12 BRAID M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER 85

M12 BS M12™ SUBCOMPACTBANDZAAGMACHINE 98

M12 BSD M12™ 1-TOERIGE SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER 83

M12 BST M12™ TACKER MET KOOLBORSTELS 95

M12 CC M12™ SUBCOMPACTKABELKNIPTANG 104

M12 CCS44 M12 FUEL™ COMPACTCIRKELZAAGMACHINE 94

M12 CD M12 FUEL™ 2-TOERIGE COMPACTSCHROEVENDRAAIER 82

M12 CH M12 FUEL™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER 76

M12 CHZ M12 FUEL™ COMPACTHACKZALL 93

M12 DE M12™ UNIVERSELE HAMERSTOFAFZUIGSET 77

M12 FCOT M12 FUEL™ SUBCOMPACTE SLIJPMACHINE 99

M12 FDD M12 FUEL™ COMPACTE BOORSCHROEFMACHINE 78

M12 FDDX M12 FUEL™ INSTALLATIEBOORMACHINE MET VERWISSELBARE 
KOPPEN 79

M12 FDGA M12 FUEL™ HAAKSE STIFTSLIJPER 98

M12 FID M12 FUEL™ 1/4˝ COMPACTE HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER 83

M12 FIR12 M12 FUEL™ 1/2˝ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL 90

M12 FIR14 M12 FUEL™ 1/4˝ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL 91

M12 FIR14LR M12 FUEL™ 1/4˝ VERLENGDE RATELSLEUTEL 90

M12 FIR38 M12 FUEL™ 3/8˝ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL 91

M12 FIR38LR M12 FUEL™ 3/8˝VERLENGDE RATELSLEUTEL 89

M12 FIW14 M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/4˝ SLAGMOERSLEUTEL 86

M12 FIW38 M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 3/8˝ SLAGMOERSLEUTEL 86

M12 FIWF12 M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL 85

M12 FPD M12 FUEL™ SLAGBOORMACHINE 77

M12 FPDX M12™ SUBCOMPACTE BOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOP 78

M12 FQID M12 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ HEX HYDRAULISCHE  
SLAGSCHROEVENDRAAIER 84

M12 GG M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT 101

M12 H M12™ SDS-PLUS SUBCOMPACTBOORHAMER 76

M12 HV M12™ SUBCOMPACT STAAFSTOFZUIGER 100

M12 IR M12™ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL 92

M12 JS M12™ SUBCOMPACTDECOUPEERZAAGMACHINE 95

M12 JSSP M12™ JOBSITE BLUETOOTH® SPEAKER 105

M12 ONEFTR12 M12 FUEL™ ONE-KEY™ DIGITALE MOMENTSLEUTEL 88

M12 ONEFTR38 M12 FUEL ONE-KEY™ DIGITALE MOMENTSLEUTEL 89

M12 PCG/310 M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML  
PATROONHOUDER 101

M12 PCG/400 M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER 102

M12 PCG/600 M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER 102

M12 SI M12™ SUBCOMPACTE SOLDEERBOUT 92

M12-18 JSSP M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER 105

M12™ POWERPACKS
M12 BPP2B M12™ POWERPACK 106
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M12 BPP2C M12™ POWERPACK 107

M12 BPP2D M12™ POWERPACK 107

M12 BPP3A M12™ POWERPACK 107

M12 BPP4A M12™ POWERPACK 107

M12 FPP2A M12 FUEL™ POWERPACK 106

M12 FPP2AQ M12 FUEL™ POWERPACK 106

M12 FPP2B M12 FUEL™ POWERPACK 106

TEST- EN MEETGEREEDSCHAP
2200-40 VOLTAGEDETECTOR 113

2205-40 VORKMETER VOOR ELEKTRICIENS 110

2212-20 AUTO SPANNINGSMETER 111

2216-40 DIGITALE MULTIMETER 111

2217-40 DIGITALE MULTIMETER 112

2235-40 STROOMTANG 112

2267-40 10:1 INFRAROOD TEMPERATUURPISTOOL 113

2309-60 ALKALINE INSPECTIECAMERA 110

LDM 100 LASERAFSTANDSMETER 115

LDM 30 LASERAFSTANDSMETER 114

LDM 45 LASERAFSTANDSMETER 114

LDM 50 LASERAFSTANDSMETER 115

M12 IC M12™ M-SPECTOR™ SUBCOMPACTINSPECTIECAMERA 109

WORKGEAR
SNIJBESTENDIGE WERKHANDSCHOENEN 123

WERKUITRUSTING 124

VERGRENDELEN AAN LANYARDS 125

M12 HBWP M12™ HEATED HYBRID PUFFER VEST 118

M12 HBWP LADIES M12™ HEATED LADIES PUFFER VEST 118

M12 HH BL3 M12™ ZWARTE HEATED HOODIE 121

M12 HH GREY3 M12™ GRIJZE HEATED HOODIE 121

M12 HJ BL4 M12™ PREMIUM HEATED JACKET 120

M12 HJ CAMO5 M12™ PREMIUM HEATED CAMOUFLAGE  
JACKET 119

M12 HJ GREY4 M12™ PREMIUM HEATED JACKET 119

M12 HJ LADIES2 M12™ LADIES HEATED JACKET 120

M12 HJP M12™ HEATED PUFFER JACKET 117

M12 HJP LADIES M12™ HEATED LADIES PUFFER JACKET 117

PACKOUT™ ONDERDELEN 127-129

TOOL LANYARDS ACCESSOIRES 125

WGT-R GRIDIRON™ WERKBROEKEN 122

HANDSCHOENEN 122

TUINGEREEDSCHAP
M18 BPFPH M18™ SWITCH TANK™ 135

M18 CHT M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR 133

M18 CLT M18 FUEL™ GRASTRIMMER 133

M18 FBL M18 FUEL™ BLAZER 132

M18 FCHS M18 FUEL™ KETTINGZAAG 131

M18 FCHSC M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 30 CM KETTING 132

M18 FOPH M18 FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD BASIS 134

M18 FOPHLTKIT M18 FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD INCL. BOSMAAIERSSET 134

FORCE LOGIC™ GEREEDSCHAP

C12 PXP M12™ Q&E SUBCOMPACTEXPANSIETOOL  
(EXCLUSIEF LEVERBAAR VIA UPONOR) 150

KRIMPBEKKEN 143-144

EXPANSIEKOPPEN 151

HD18 PXP M18™ Q&E HEAVY DUTY EXPANSIETOOL  
(EXCLUSIEF LEVERBAAR VIA UPONOR) 150

M12 HPT M12™ HYDRAULISCHE SUBCOMPACTPERSTOOL 147

M18 BLHPT M18™ FORCE LOGIC™ COMPACT KOOLBORSTELLOOS  
PERSGEREEDSCHAP 147

M18 BLTRC M18™ DRAADEINDKNIPPER 149

M18 BTP M18™ ACCU WATERPOMP 148

M18 FPFT M18 FUEL™ ACCU TREKVEER 145

M18™ FUEL™ TREKVEER ACCESSOIRES 145

M18 HCC45 M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKNIPTANG 138

M18 HCC75 M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE 
KABELKNIPTANG 138

M18 HCC75R M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE 
KABELKNIPTANG 137

M18 HCCT M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKRIMPTANG 142

M18 HCCT109/42 M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 109 KN KABELKRIMPTANG 142

M18 HKP M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PONSMACHINE 140

M18 HUP700 M18™ HYDRAULISCHE POMP 141

M18 ONEBLPXPL M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® Q&E HYDRAULISCHE 
PIJP EXPANSIETOOL (ALLEEN VERKRIJGBAAR VIA UPONOR) 149

M18 ONEHCC M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 35 MM KABELKNIPTANG 139

PERSBEKKEN 146

ONTSTOPPINGSMACHINES
ACCESSOIRES ONTSTOPPINGSMACHINE 158-159

M12 BDC6 M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 6 MM  
DIAMETER SPIRAALKABEL 153

M12 BDC8 M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 8 MM  
DIAMETER SPIRAALKABEL 153

M18 FDCPF10 M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER  
10 MM 154

M18 FDCPF8 M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER  
8 MM 154

M18 FFSDC10 M18 FUEL™ 10 MM ONTSTOPPINGSMACHINE 156

M18 FFSDC13 M18 FUEL™ 13 MM ONTSTOPPINGSMACHINE 156

M18 FFSDC16 M18 FUEL™ 16 MM ONTSTOPPINGSMACHINE 155

M18 FSSM M18 FUEL™ SEGMENTVEERMACHINE 157

TRUEVIEW™ HOOGWAARDIGE VERLICHTING
FL-LED ALKALINE MINI-SCHIJNWERPER 177

HL2-LED ALKALINE SLIM HOOFDLAMP 176

HL-SF ALKALINE SPOT FLOOD HOOFDLAMP 176

HOBL 7000 HANGENDE BOUWLAMP 162

IPL-LED ALKALINE PENLITE 175

L4 FFL USB OPLAADBARE INKLAPBARE MINI-SCHIJNWERPER 172

L4 FL USB OPLAADBARE MINI SCHIJNWERPER 172

L4 HL USB OPLAADBARE HOOFDLAMP 173

L4 HLRP USB OPLAADBARE HOOFDLAMP 174

L4 HL-VIS USB OPLAADBARE REFLECTERENDE HOOFDLAMP 174

L4 MLED USB OPLAADBARE COMPACTE ZAKLAMP 175

L4 PWL USB OPLAADBARE WERKLAMP MET DRAAIBARE KOP 173

M12 AL M12™ LED AREA LAMP 166

M12 LL M12™ WERKLAMP 170

M12 MLED M12™ ZAKLAMP 170

M12 SAL M12™ STAANDE LAMP 164

M12 SL M12™ STAAFLAMP 169

M12 SLED M12™ LED SCHIJNWERPER 167

M12 TLED M12™ LED WERKLAMP 171

M12 UHL M12™ MOTORKAP VERLICHTING 168

M18 AL M18™ LED AREA LAMP 166

M18 HAL M18™ LED AREA LAMP 165

M18 HSAL M18™ LED STAANDE LAMP/LADER 163

M18 IL M18™ LED INSPECTIELAMP 168

M18 LL M18™ LED WERKLAMP 169

M18 ONERSAL M18™ ONE-KEY™ LED STAANDE LAMP 163

M18 ONESLDP ONE-KEY™ LED COMPACTE LAMP/LADER 161

M18 ONESLSP ONE-KEY™ LED COMPACTLAMP 161

M18 PAL M18™ ROTERENDE WERKPLAATS LAMP 165

M18 SAL M18™ LED STAANDE LAMP 164

M18 SLED M18™ LED ZOEKLAMP 167

M18 TAL M18™ TRADESMAN AREA LAMP 162

M18 TLED M18™ LED WERKLAMP 171

ML-LED ALKALINE ZAKLAMP 177

M28™ REEKS
HD28 AG115 M28™ 115 MM HEAVY DUTY HAAKSE SLIJPMACHINE 180

HD28 AG125 M28™ 125 MM HEAVY DUTY HAAKSE SLIJPMACHINE 180

HD28 CS M28™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE 181

HD28 IW M28™ 1/2˝ SD HEAVY DUTY SLAGMOERSLEUTEL 180

HD28 JSB M28™ HEAVY DUTY DECOUPEERZAAGMACHINE MET  
KNOPGREEP 181

HD28 MS M28™ HEAVY DUTY METAALZAAGMACHINE 180

HD28 PD M28™ HEAVY DUTY SLAGBOORMACHINE 179

HD28 SG M28™ HEAVY DUTY RECHTE SLIJPMACHINE 181

HD28 SX M28™ HEAVY DUTY SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE 181

M18-28 CPDEX M18-28 FUEL™ STOFAFZUIGSET 179

M28 CHPX M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS BOORHAMER 179

M28 CHPXDE M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS MET BIJBEHORENDE 
STOFAFZUIGSET 179

ACCU‘S EN LADERS
ACCU- EN LADERSETS 184-185

LADERS 183

M12™ ACCU‘S 182

M18™ ACCU‘S 182

OVERIGE ACCU’S 182

BOUW
AGV 12 DEC 1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING 205

AGV 12 DEG 1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING 206

AGV 15 DEC 1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING 204

AGV 15 DEG 1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING 205

B2E 16 RLD 900 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE 211

BRT BREEKHAMER TROLLEY 189

DCM 2-250 C DIAMANTBOORMOTOR 203

DCM 2-350 C DIAMANTBOORMOTOR 202

DD 2-160 XE 2-TOERIGE DROOGDIAMANTBOORMACHINE 204

DD 3-152 3-TOERIGE COMBI-DIAMANTBOORMACHINE 200

DE 13 RP 630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE 213

DR 152 T DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DD 3-152 201

DR 250 TV DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-250 C 203

DR 350 T DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-350 C 202

DWSE 4000 Q 725 WATT SCHROEVENDRAAIER VOOR GIPSPLAATTOEPASSINGEN 214

HD2E 13 R 705 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE 212

HDE 13 RQD 825 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE 213

HDE 13 RQX 950 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE 212

IPWE 400 R 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL 215

IPWE 520 R 3/4˝ SLAGMOERSLEUTEL 215

K 1000 S 10 KG KLASSE BREEKHAMER 190

K 1528 H 15 KG KLASSE 28 MM HEX BREEKHAMER 190

K 1530 H 15 KG KLASSE 30 MM HEX BREEKHAMER 189

K 2000 H 22 KG KLASSE BREEKHAMER 188

K 2628 H 25 KG KLASSE BREEKHAMER 188

K 500 S 5 KG SDS-MAX BREEKHAMER 194

K 500 ST 5 KG SDS-MAX BREEKHAMER 194

K 540 S 5 KG SDS-MAX COMBIHAMER 193

K 545 S 5 KG SDS-MAX COMBIHAMER 193

K 750 S 7 KG SDS-MAX COMBIHAMER 192

K 850 8 KG KLASSE BOOR- EN BREEKHAMER 191

K 900 10 KG BREEKHAMER 192

K 950 10 KG COMBIHAMER 191

PCE 3/K 3 KG SDS-PLUS HAKHAMER 195

PD2E 22 R 850 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE 209

PD2E 24 R 1020 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE 208

PD2E 24 RS 1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE 208

PD2E 24 RST 1200 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE 209

PD-705 705 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE 210

PDE 13 RX 630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE 211

PDE 16 RP 630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE 210

PFH 26 26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER 199

PFH 26 T 26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER 199

PH 26 26 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER 198

PH 26 T 26 MM 3-STANDEN FIXTEC SDS-PLUS BOORHAMER 198

PH 28 28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER 197

PH 30 30 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER 196

PLH 20 20 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER 200

PLH 28 3 KG L-VORMIGE SDS-PLUS COMBIHAMER 196

PLH 32 32 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER 195

SB 2-35 D 1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE 207

TKSE 2500 Q 725 WATT SCHROEVENDRAAIER 214

WCE 30 1500 WATT / 125 MM MUURGROEFFREESMACHINE 207

WCS 45 1900 WATT / 150 MM MUURGROEFFREESMACHINE 206

METAALBEWERKING
AG 10 EK 1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 228

AG 13 XSPD 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 226

AG 22 2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 222
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AG 24 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 221

AG 800 E 800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 229

AG 800 EK 800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 229

AG 9 850 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 228

AGS 15-125 C 1500 WATT HAAKSE SCHUUR- /SLIJPMACHINE 230

AGV 10 EK 1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 227

AGV 12 1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 227

AGV 13 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 225

AGV 13 XSPDE 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 226

AGV 13 XSPDEB 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET  
PEDDELSCHAKELAAR 225

AGV 15 1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 224

AGV 17 1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 223

AGV 17 INOX 1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 224

AGV 21 GEX 2100 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 222

AGV 22 2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 221

AGV 24 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 220

AGV 26 2600 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 218

AGVK 24 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 220

AGVKB 24 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 219

AGVM 24 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 219

AGVM 26 2600 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE 218

AP 12 E 1200 WATT POLIJSTMACHINE MET ELEKTRONISCHE  
TOERENTALREGELING 231

AP 14-2 200 E 1450 WATT POLIJSTMACHINE 231

AS 12 E 1200 WATT SCHUURMACHINE 230

BS 125 1100 WATT BANDZAAGMACHINE 234

CHS 355 2300 WATT METAALAFKORTZAAGMACHINE 235

DE 10 RX 630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE 236

DG 30 E 500 WATT 1-HAND FREESMACHINE 233

DG 7 E 600 WATT 2-HAND FREESMACHINE 233

DGL 30 E 600 WATT 2-HAND FREESMACHINE 232

DGL 34 500 WATT 2-HAND FREESMACHINE 232

HDE 6 RQ 725 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE 235

MCS 66 1800 WATT METAALZAAGMACHINE 234

MDE 41 KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET 237

MDE 42 MAGNETISCHE BOORSTANDAARD 236

MDP 41 KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET 237

HOUTBEWERKING
AS 2-250 ELCP 25 LITER L-KLASSE STOFZUIGER 250

AS 30 LAC 30 L L-KLASSE STOFZUIGER 249

AS 30 MAC 30 L M-KLASSE STOFZUIGER 249

AS 42 MAC 42 L M-KLASSER STOFZUIGER 248

BS 100 LE 100 MM BANDSCHUURMACHINE 246

CS 60 184 MM CIRKELZAAGMACHINE 245

CS 85 CBE 235 MM CIRKELZAAGMACHINE 244

CS 85 SB 235 MM CIRKELZAAGMACHINE 243

FSPE 110 X PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE 242

JS 120 X PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE 243

JSPE 135 PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE 242

MS 216 1800 WATT / 216 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE 250

MS 304 DB 1800 WATT / 305 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE 251

MSL 1000 UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES 252

MSL 2000 UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES 252

MSL 3000 UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES 253

ROS 125 E 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 247

ROS 150 E-2 150 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 246

SCS 65 Q 190 MM CIRKELZAAGMACHINE 245

SPS 140 ¼˝ VLAKSCHUURMACHINE 247

SSD 1100 X 1100 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE 241

SSPE 1300 RX 1300 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE 240

SSPE 1300 SX 1300 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE 241

SSPE 1500 X 1500 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE 240

TSS 1000 TAFELZAAGSTANDAARD 253

HANDGEREEDSCHAP
VERSTELBARE SLEUTEL 278

SANITAIR SLEUTEL 279

SMETLIJN 262

CHEATER - VERSTELBARE PIJPSLEUTEL 278

SLEUTELSET 275

SCHAREN/SNIJDERS 267

DIGITALE WATERPASSEN 256

VOUWMETER 260

HOLLOWCORE™ MAGNETISCHE DOPSLEUTELS 280

HOOK & PICK SET 279

INKZALL™ MARKERS 261

JOBSITE SCHAREN 262

MESSEN 263

WATERPASSEN 257-258

LANGE MEETBANDEN 260

PLAATSCHAREN 265

TANGEN 272

KOEVOET SET 280

RATEL + DOPPEN SET 276

RATELS 277

FIXATIEPEN 266

S JAW PIJPSLEUTEL 279

ZAGEN 264

STAAL EN ALUMINIUM PIJPSLEUTELS 277

ROLMATEN 259

TORQUE LOCK™ KETTINGKLEM 273

TORQUE LOCK™ VERGRENDELKLEMMEN 274

TORQUE LOCK™ GRIPTANGEN 273

TORQUE LOCK™ SLUITING 274

TRADESMAN 3/8 DOPPEN SET 277

TRI-LOBE SCHROEVENDRAAIERS 268

BUISSNIJDERS 266

VDE HANDGEREEDSCHAP 271

VDE SCHROEVENDRAAIERS 270

VDE SLIM SCHROEVENDRAAIERS 269
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Jan Valsterweg 83
3315 LG Dordrecht

Nederland
Telefoon Nederland: (078) 6524 150
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Fax Nederland: (078) 6105 081
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van hun respectievelijke eigenaren. Alle gegevens incl. service- en garantievoorwaarden, evenals het productaanbod kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn niet bindend. 
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