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M12 CDD

M18 ONEDD

M12 FUEL™ 2-TOERIGE
COMPACTBOORSCHROEFMACHINE

ONE-KEY™ FUEL™
BOORSCHROEFMACHINE

10x langere levensduur van de motor, tot 2x méér
ºº Tot
vermogen en tot 2x langere werkduur dankzij de door

FDD met ONE-KEY technologie
ºº M18
via Bluetooth met de Milwaukee ONE-KEY app
ºº Aansluiting
Volledig
gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van
ºº uw behoeften
middels de ONE-KEY app

ºº
ºº
ºº
ºº

Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze
POWERSTATE™ motor
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder
belasting) blijven behouden
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
13 mm metalen boorhouder voor snel en gemakkelijk
verwisselen van toebehoren

™

™

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Toerental stand 1 (omw/min)
Toerental stand 2 (omw/min)
Max. boorhoudercapaciteit (mm)
Max. boor Ø in hout (mm)
Max. boor Ø in staal (mm)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 CDD-0

M12 CDD-202C M12 CDD-602X

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

2.0
2
40 minuten
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
37
1.3
Transportkoffer
4933440390

6.0
2
90 minuten
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
44
1.5
HD Box
4933451508

®

™

™

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

elke toepassing door optimale machine-instellingen te
ºº Verbindt
kiezen voor continue nauwkeurigheid
/ profielen opslaan voor ultieme controle
ºº Programma
een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen
ºº Selecteer
profielen voor perfecte resultaten
4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de
ºº Tot
machine voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
ONE-KEY app beschikt over een inventarisfunctie voor
ºº De
een compleet overzicht van al uw gereedschap
™

vermogen - onovertroffen koppel van 135 Nm
ºº Méér
ºº Hogere snelheid - tot 2000 omw/min

M12 BDD

M18 FDD

M12™
SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE

M18 FUEL™
BOORSCHROEFMACHINE

subcompactboorschroefmachine - meet slechts
ºº Milwaukee
187 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke

vermogen - ongeëvenaarde koppel van 135 Nm
ºº Meer
snelheid - tot 2000 omw/min
ºº Hogere
formaat - slechts 190 mm
ºº Compacter
10x langere levensduur van de motor en tot 60%
ºº Tot
méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en

®

plaatsen

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

mm metalen boorhouder voor snel en gemakkelijk
ºº 10
verwisselen van toebehoren

handgreep voor optimale controle en betere
ºº Geoptimaliseerde
grip
accucelbewaking voor het optimaliseren van
ºº Individuele
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

brandstofmeter en LED verlichting voor méér
ºº Ingebouwde
gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
accu voor 2x langere werkduur, tot
ºº REDLITHIUM-ION
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
™

werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Toerental stand 1 (omw/min)
Toerental stand 2 (omw/min)
Max. boorhoudercapaciteit (mm)
Max. boor Ø in hout (mm)
Max. boor Ø in staal (mm)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 BDD-0

M12 BDD-202C M12 BDD-402C

−
0
−
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
30
−
−
4933441930

2.0
2
40 minuten
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
30
1.2
Transportkoffer
4933441915

4.0
2
80 minuten
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
38
1.4
Transportkoffer
4933441925

ºº
ºº
ºº

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Toerental stand 1 (omw/min)
Toerental stand 2 (omw/min)
Max. boorhoudercapaciteit (mm)
Max. boor Ø in hout (mm)
Max. boor Ø in staal (mm)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
™
Lader meegeleverd
Nieuw REDLINK PLUS intelligentiesysteem voor de meest
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
Toerental stand 1 (omw/min)
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder Toerental stand 2 (omw/min)
belasting) blijven behouden
Max. boorhoudercapaciteit (mm)
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot
Max. boor Ø in hout (mm)
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
Max. boor Ø in staal (mm)
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
Max. koppel (Nm)
technologieën
Gewicht, incl. accu (kg)
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
Geleverd in
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Artikelnummer

M12 BDDX

M18 BLDD

M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE
MET AFNEEMBAAR BOORHOUDERSYSTEEM

M18™ KOOLBORSTELLOZE
COMPACTBOORSCHROEFMACHINE

4-in-1 subcompactboorschroefsysteem voor
ºº Milwaukee
ultieme veelzijdigheid
®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Afneembaar boorhoudersysteem met 3 verschillende koppen
voor legio toepassingen
Standaard 10 mm snelspanboorhouder, volledig metalen
haakse 1/4˝ hex boorhouder en volledig metalen 1/4˝ hex
schroefkop
¼˝ hex opname reduceert, indien nodig, de totale
machinelengte tot 153 mm
REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine
als accu voor onovertroffen duurzaamheid
Volledig metalen tandwielhuis voor ongekende duurzaamheid
Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Toerental stand 1 (omw/min)
Toerental stand 2 (omw/min)
Max. boorhoudercapaciteit (mm)
Max. boor Ø in hout (mm)
Max. boor Ø in staal (mm)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Standaard toebehoren
Geleverd in
Artikelnummer

M12 BDDX-202X

M12 BDDXKIT-202X

2.0
2
40 minuten
0 - 400
0 -1500
10
25
10
32
1.2
Afneembare FIXTEC-boorhouder, riemclip, 25 mm
schroefbit PZ2
HD Box
4933447136

2.0
2
40 minuten
0 - 400
0 -1500
10
25
10
32
1.2
Afneembare FIXTEC-boorhouder, excenteraanzetstuk, haakse boorkop, riemclip, 25 mm
schroefbit PZ2
HD Box
4933447129

motor - 50% hogere efficiëntie en tot 2x
ºº Koolborstelloze
langere levensduur

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

60 Nm Koppel, beste vermogen-/maatverhoudiing
REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
Volledig metalen tandwielhuis en 13 mm metalen
snelspanboorhouder
Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren & schroeven (0 450 / 0 - 1800 omw/min)
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Toerental stand 1 (omw/min)
Toerental stand 2 (omw/min)
Max. boorhoudercapaciteit (mm)
Max. boor Ø in hout (mm)
Max. boor Ø in staal (mm)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M18 BDD

M12 HAAKSE
SUBCOMPACTBOORMACHINE

M18™
COMPACTBOORSCHROEFMACHINE

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

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

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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Lange bedieningsschakelaar voor prettiger werken in iedere
werksituatie
10 mm boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van
toebehoren
Slimline softgrip handgreep
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér
gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
REDLITHIUM-ION™ accu voor een 2x langere werkduur, tot
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Max. boorhoudercapaciteit (mm)
Max. boor Ø in hout (mm)
Max. boor Ø in staal (mm)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

C12 RAD-0

C12 RAD-202B

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

2.0
2
40 minuten
0 - 800
10
22
10
12
1.1
Transporttas
4933441215

M18 ONEDD-502X
5.0
2
59 minuten
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
2.5
HD Box
4933451149

M18 FDD-0X

M18 FDD-502X

−
0
−
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
−
HD Box
4933451445

5.0
2
59 minuten
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
2.5
HD Box
4933451064

compacte boorschroefmachine in z'n klasse, meet
ºº Meest
slechts 174 mm in lengte

C12 RAD
™

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

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

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

metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en
ºº Volledig
lange levensduur
mm metalen snelspanboorhouder
ºº 13
draaimomentinstelling plus extra boorstand voor
ºº 17-traps
maximale flexibiliteit
accucelbewaking voor het optimaliseren van
ºº Individuele
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van
ºº Ingebouwde
de accu aan

ºº LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Toerental stand 1 (omw/min)
Toerental stand 2 (omw/min)
Max. boorhoudercapaciteit (mm)
Max. boor Ø in hout (mm)
Max. boor Ø in staal (mm)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M18 BLDD-0

M18 BLDD-202C M18 BLDD-402C

−
0
−
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
60
−
−
4933448440

2.0
2
40 minuten
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
50
1.7
Transportkoffer
4933448441

4.0
2
80 minuten
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
60
2.0
Transportkoffer
4933448443

M18 BDD-0

M18 BDD-202C M18 BDD-402C

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

2.0
2
40 minuten
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
50
1.8
Transportkoffer
4933443555

4.0
2
80 minuten
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
60
2.0
Transportkoffer
4933443565
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C18 RAD

METAALBOOR SHOCKWAVE
HSS-G TIN RED HEX

M18™ HAAKSE
COMPACTBOORMACHINE
prestaties - 1500 omw/min bij 20 Nm
ºº Optimale
overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en
ºº REDLINK
accu voor onovertroffen duurzaamheid

metaalboor met 1/4 " hex schacht, ontworpen voor slagschroevendraaiers
ºº Slagvaste
Chip Breaker tip splitst en snijdt het materiaal en helpt bij het afkoelen van het materiaal
ºº De
De
135°
geslepen
punt voorkomt uitglijden en verhoogt precisie bij de start
ºº Het variabele schacht
ontwerp zorgt voor de balans tussen snijden en materiaal verwijderen. Het maakt
ºº een snellere materiaalafvoer
mogelijk en reduceert de warmteontwikkeling

™

snelheids-/vermogensverhouding voor de snelle
ºº Perfecte
klussen

10 mm boorhouder voor maximale veelzijdigheid en betere
ºº grip

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Kophoogte slechts 100 mm, ideaal voor werken op de lastigste
plekken
Multipositionele handgreep voor perfecte grip en maximaal
comfort onder alle werkhoeken
10 + 1 elektronische koppeling voor complete controle bij
montageklussen
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met
de accu aan

C18 RAD-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Max. boorhoudercapaciteit (mm)
Max. koppel (Nm)
Max. boor Ø in hout (mm)
Max. boor Ø in staal (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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

titanium coating absorbeert de warmte
ºº De
veelzijdigheid dankzij de 1/4˝ hex schacht waardoor deze boor
ºº Hogere
slagschroevendraaiers en boorschroefmachines

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

M12 FUEL™ 2-TOERIGE
COMPACTSCHROEVENDRAAIER
10x langere levensduur van de motor, tot 2x méér
ºº Tot
vermogen en tot 2x langere werkduur dankzij de door

ºº
ºº
ºº
ºº

M12 CD-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Toerental stand 1 (omw/min)
Toerental stand 2 (omw/min)
Machine opname
Max. boor Ø in hout (mm)
Max. boor Ø in staal (mm)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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

M12 BD
M12™
SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER
Milwaukee subcompactschroevendraaier ºº Hoogproductieve
meet slechts 175 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk
®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

toegankelijke plaatsen
REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
machine als accu voor beste duurzaamheid in z'n klasse
¼" Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van
bits met één hand
Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere
grip
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér
gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Toerental stand 1 (omw/min)
Toerental stand 2 (omw/min)
Machine opname
Max. boor Ø in hout (mm)
Max. boor Ø in staal (mm)
Houtschroeven tot (mm)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 BD-0

M12 BD-202C

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

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

SCHROEFBITCOMPACTCASSETTES
a

b

cassettes, perfect afgestemd op de
ºº Hoogkwalitatieve
professionele afnemers, leverbaar in 3 verschillende
assortimenten

zakformaatontwerp: 110 x 65 x 15 mm
ºº Slank
veerslotsysteem: gemakkelijk te openen en veilig te
ºº Stevig
sluiten

zijvak biedt plaats aan 50 mm schroefbits of boren
ºº Extra
aan de voorzijde ter bescherming van de bits tegen
ºº Venster
stof

schroefbits met een hardheid van 60 HRC
ºº Hoogkwalitatieve
en / ˝ Hex-opname. 25 mm bits vervaardigd volgens DIN 3126 –
1

ºº

ºº

4

C 6.3. 50 mm bits vervaardigd volgens DIN 3126 – E 6.3
HSS-G metaalboren zijn uit één stuk massief sneldraaistaal
vervaardigd volgens DIN 1412 C. Spiraalvormige boorpunt met a
135° hoek voor verbeterde centrering. Type N spiraalvorm voor
snelle verwijdering van metaaldeeltjes. Opname vervaardigd
volgens DIN 3126 – E 6.3. Geschikt voor boren in staal, gietijzer,
b
gelegeerde en niet-gelegeerde materialen tot 900 N/mm²
Magnetische bithouder met snelkoppeling

Omschrijving

geschikt is voor

Ø

M12 CD

Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze
POWERSTATE™ motor
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder
belasting) blijven behouden
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
1/4" Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van
bits met één hand

WWW.MILWAUKEETOOL.NL

Aantal

Set schroefbits (12-delig)
25 mm: SL 0.8 x 5,5 mm x 1. 25 mm: PH1 x 1 / PH2 x 2 / PH3 x 1. 25 mm: PZ1 x 1 / PZ2 x 2 / PZ3 x 1. 50 mm: 12
PH2 x 1. 50 mm: PZ2 x 1. Magnetische bithouder met snelkoppeling.
Set schroefbits (27-delig) - robuust en compact met extra vergrendeling
PH1 x 2 / PH2 x 2 / PH3 x 1, PZ1 x 2 / PZ2 x 4 / PZ3 x 2, TX10 x 2 / TX15 x 3 / TX20 x 3, TX25 x 3 / TX30 x 1 / 27
TX40 x 1. Magnetische bithouder met snelkoppeling.

Artikelnummer
4932399513

4932352747

Aantal
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

10

48894759

19

48894760

B

A

8
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SLAGSCHROEVENDRAAIERS & SLAGMOERSLEUTELS
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M12 CID

M18 FQID

M12 FUEL™ 1/4˝
HEX COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

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

3x langere levensduur van de motor en tot 2x méér
ºº Tot
vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en

De M18 FUEL SURGE / ˝ Hex hydraulische
ºº slagschroevendraaier
is de meest stille snoerloze

ºº
ºº
ºº
ºº

™

gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder
belasting) blijven behouden
Milwaukee DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen
verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale
veelzijdigheid
Stand 1 voor precisiewerken (0 - 1200 omw/min, koppel 19 Nm,
slagfrequentie 0 – 2700 slagen/min)
Stand 2 voor maximale prestaties in heavy duty toepassingen
(0 - 2650 omw/min, koppel 135 Nm, slagfrequentie 0 - 3550
slagen/min)

ºº
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Machine opname
Slagfrequentie (per min)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 CID-0

M12 CID-202C

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

2.0
2
40 minuten
0-1200 / 0-2650
1
/4˝ Hex
0-2700 / 0-3550
19/135
1.0
Transportkoffer
4933440405

ºº
ºº
ºº

™ 1

4

bevestigingsoplossing op de markt
FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal-opmetaal contact in de machine en zorgt voor stillere werking,
soepelere prestaties en hogere duurzaamheid dan een
standaard slagschroevendraaier
Levert dezezelfde prestaties in hout als standaard
koolborstelloze slagschroevendraaiers
POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert tot 0 - 3000
omw/min met een constant vermogen voor snellere
montageresultaten
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder
belasting) blijven behouden

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Slagfrequentie (per min)
Max. koppel (Nm)
Machine opname
Max. schroefmaat
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 BID

M18 BLID

M12™
SUBCOMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

M18™ KOOLBORSTELLOZE
COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

Milwaukee
ºº Hoogproductieve
subcompactslagschroevendraaier - meet slechts 165 mm in

maten, meet slechts 137 mm in lengte met een
ºº Compacte
kophoogte van 99 mm

®

™

Hex bitopname voor snel en gemakkelijk verwisselen van
ºº 1/4"
bits

handgreep voor optimale controle en betere
ºº Geoptimaliseerde
grip
accucelbewaking voor het optimaliseren van
ºº Individuele
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

ºº

Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér
gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Slagfrequentie (per min)
Machine opname
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 BID-0

M12 BID-202C

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

2.0
2
40 minuten
0 - 2500
0 - 3300
1
/4˝ Hex
112
1.0
Transportkoffer
4933441960

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

metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor
ºº Volledig
superieure duurzaamheid en max. koppel
felle LED werkplekverlichting
ºº Uiterst
accucelbewaking voor het optimaliseren van
ºº Individuele
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

snel en gemakkelijk met één hand te verwisselen
ºº Schroefbits
ºº Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18 accu's
™

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Slagfrequentie (per min)
Machine opname
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M18 ONEID

M18 BID

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

M18™ ¼˝ HEX
COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

FID met ONE-KEY technologie
ºº M18
via Bluetooth met de Milwaukee ONE-KEY app
ºº Aansluiting
Volledig
gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van
ºº uw behoeften
middels de ONE-KEY app
®

™

™

van gecontroleerd toerental, koppel, begin- en
ºº Functies
eindsnelheid en LED verlichting

elke toepassing door optimale machine instellingen te
ºº Verbindt
kiezen voor continue nauwkeurigheid
/ opslaan van profielen voor ongeëvenaarde
ºº Programmeren
controle

ºº
ºº
ºº

Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen
profielen voor perfecte resultaten
Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de
machine voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
Specifieke machine profielen bevatten een aantal zelfborende
schroefstanden

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Slagfrequentie (per min)
Max. montagekoppel
(Nm)
Max. koppel (Nm)
Machine opname
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M18 ONEID-0X

M18 ONEID-502X

−
0
−
850/1500/2100/3000
1450/2400/2900/3700

5.0
2
59 minuten
850/1500/2100/3000
1450/2400/2900/3700

203

203

26/80/150/203
1
/4˝ Hex
−
HD Box
4933459196

26/80/150/203
1
/4˝ Hex
1.7
HD Box
4933451370

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

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

Hex aandrijving met klikvergrendeling voor verwisselen van
ºº ¼”
toebehoren met één hand
accucelbewaking voor het optimaliseren van
ºº Individuele
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

brandstofmeter en LED verlichting
ºº Ingebouwde
accu voor 2x langere werkduur, tot
ºº REDLITHIUM-ION
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
™

werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën

M18 FUEL /4˝ HEX
SLAGSCHROEVENDRAAIER

M18™ HAAKSE
COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

3x langere levensduur van de motor en tot 20% méér
ºº Tot
vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en

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

®

gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE motor
™

™

ºº
ºº
ºº
ºº

M18 BLID-402C
4.0
2
80 minuten
0 - 2800
0 - 3600
1
/4˝ Hex
170
1.7
Transportkoffer
4933448455

M18 BID-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Slagfrequentie (per min)
Machine opname
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M18 BRAID

™ 1

ºº

M18 BLID-0
−
0
−
0 - 2800
0 - 3600
1
/4˝ Hex
170
−
−
4933448452

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

M18 FID

PLUS intelligentiesysteem voor de meest
ºº REDLINK
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel

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

slechts 140 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe of
ºº Meet
andere lastige plaatsen

™

®

M18 FQID-502X

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

motortechnologie voor 170 Nm, 2800 omw/min
ºº Koolborstelloze
en 3600 slagen/min

lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
ºº REDLINK
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

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

M18 FQID-0X

Capaciteit accu (Ah)
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder Aantal meegeleverde accu's
belasting) blijven behouden
Lader meegeleverd
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in
Onbelast toerental (omw/min)
snelheid en koppel
Slagfrequentie (per min)
Stand 1 voor precisiewerk
Max. montagekoppel
Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
(Nm)
Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste
Max. koppel (Nm)
toepassingen
Machine opname
Stand 4 is het optimum tussen precisiewerk en maximale
Gewicht, incl. accu (kg)
prestaties en past snelheid, impact en koppel automatisch aan Geleverd in
Artikelnummer

M18 FID-0X

M18 FID-502X

−
0
−
850/2100/3000/0-3000
1800/2900/3700/0-3700

5.0
2
59 minuten
850/2100/3000/0-3000
1800/2900/3700/0-3700

203

203

26/80/203/0-203
/4˝ Hex
−
HD Box
4933451447

26/80/203/0-203
/4˝ Hex
1.7
HD Box
4933451066

1

1

M18 BID-202C

plaatsen

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

metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor
ºº Volledig
superieure duurzaamheid en maximum koppel
53 mm kophoogte
ºº Compacte
voor veelvoudige handposities en
ºº Multi-hendelontwerp
maximaal bedieningscomfort

Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van
ºº 1/4˝
accessoires
snelheden voor een breder toepassingsgebied
ºº 2Individuele
voor het optimaliseren van
ºº werkduur enaccucelbewaking
duurzaamheid van zowel machine als accu

ºº Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting

M18 BRAID-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Slagfrequentie (per min)
Machine opname
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M18 BID-402C

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

−
0
−
0 - 1500 / 0 - 2250
0 - 2400 / 0 - 3400
1
/4˝ Hex
41 / 81
1.8
−
4933447891
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SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ SETS

SHOCKWAVE
IMPACT GATZAGEN

serie Shockwave Impact Duty accessoires is ideaal
ºº De
voor Heavy Duty slagschroeftoepassingen, maar levert

8 Tpi tandgeometrie, ideaal voor boren in dun
ºº Constante
plaatstaal

™

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.NL

a

tevens een totale systeemoplossing voor alle boor- en
schroeftoepassingen.
Shock Zone Geometrie – ontworpen voor optimale flexibiliteit.
Shock Zone reduceert de spanning op de schroefpunt,
waardoor de punt minder snel zal breken. De combinatie van
het Shock Zone ontwerp met de speciale hittebehandeling
absorberen slagen en verhogen daarmee de flexibiliteit en
toepassingsmogelijkheden van de schroefbit.
Doordat de punt extra hard is gesmeed vormt het een perfecte
combinatie met de schroefkop, reduceert tevens slijtage
wegens wegslippen voor een ongekend lange levensduur.
Op-maat vervaardigd staal – dankzij Milwaukee’s speciale
staalformule zijn Shockwave schroefbits optimaal bestand
tegen hoge slagkrachten.
Minimum bestelhoeveelheid 6 stuks. Bestellingen > dan 6
stuks uitsluitend leverbaar in veelvouden van 6 (dus per 6, 12,
18 enz.).

b

c

0,6 mm “thin kerf” ontwerp voor minder wrijving en
ºº Dun
derhalve sneller boren. Tot 40% sneller dan standaard
gatzagen.

ontwerp voor minder wrijving
ºº Dun
Hex opname voor directe aansluiting op
ºº ¼˝
slagschroevendraaiers

schouder ter voorkoming van doorschieten van de
ºº Verdikte
boor

kobalt voor de beste duurzaamheid en levensduur
ºº 8%
voor gemakkelijk verwijderen van boormateriaal
ºº Uitwerpveer
ºº Geoptimaliseerd voor gebruik met snoerloze machines

Omschrijving

a

b

c

Aantal

Set Shockwave™ boren & schroefbits (48-delig)
Shockwave Impact Duty™ schroefbits: 32 x 25 mm lengte 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3,
3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 /
48
1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm lengte 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 /
1 x TX25 / 1 x TX30. 3 x 90 mm lengte 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x magnetische bithouder 60 mm lengte. 4 x
Shockwave Impact Duty™ 1/4˝ Hex boren: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm.
Set Shockwave™ schroefbits (56-delig)
Shockwave Impact Duty™ schroefbits: 48 x 25 mm lengte 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x
PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm, 2 x 56
SL 0.6 x 4.5 / 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5. 7 x 50 mm lengte 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15
/ 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x magnetische bithouder 60 mm lengte.
Set Shockwave™ boren & schroefbits (40-delig)
Shockwave Impact Duty™ schroefbits: 25 x 25 mm lengte 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x
TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x
SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm lengte 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x 40
TX25 / 1 x TX30. 1 x magnetische bithouder 60 mm lengte. 1 x magnetische bithouder 152 mm lengte. 3 x Shockwave Impact Duty™ 1/4˝ Hex boren: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ magnetische moeraanzetters:
48 mm lengte 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.

Artikelnummer

4932430906

Ø (mm)
19
22
25
29
32
35
38
Set Shockwave impact gatzagen (3-delig)
Inhoud: Ø 22 / 29 / 35 mm.
Uitwerpveer en stelschroef
Centreerboor met opnameschacht

4932430907

4932430908

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
SCHROEFBITCASSETTES

KNUCKLE™

zakformaatontwerp
ºº Handig
met uitschuifbare huls om langere schroeven stevig
ºº Bithouder
vast te houden. Tot 110 mm totale lengte

accessoire voor heavy duty slagtoepassingen
ºº Ideale
slag, geschikt voor zowel snoerloze als
ºº Vastgestelde
gesnoerde slagboormachines

als handvat schroevendraaier te gebruiken
ºº Bithouder
draadstripper voor Ø 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 mm²
ºº Metalen
ºº Draadlussen maken tot 5 mm²

Artikelnummer
49569805
49569810
49569815
49569820
49569825
49569830
49569835
49224800
4932430466
4932430477

compact hulpstuk
ºº Uiterst
voor werken op krappe plaatsen
ºº Ideaal
metalen constructie voor absorberen van de slagactie
ºº Solide
30° posities
ºº 0°/ ˝en
Hex
schacht, past direct in de boorhouder ter voorkoming
ºº van doorslippen
1

4

voor gebruik met
ºº Geschikt
Nm koppel

ºº

Omschrijving
a

b

c

Totale lengte (mm)

Set Shockwave™ schroefbits 1 (12-delig)
Inhoud: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x SL 0.6 x 4.5 mm 25
/ 1 x SL 0.8 x 5.5 mm, 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5, 1 x schroefbithouder 76 mm lengte.
Set Shockwave™ schroefbits 2 (12-delig)
Inhoud: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 25
/ 1 x TX40, 1 x schroefbithouder 76 mm lengte.
Set Shockwave™ schroefbits 3 (12-delig)
Inhoud: 2 x TX10 / 3 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x schroefbi- 25
thouder 76 mm lengte.

Aantal

Artikelnummer

12

4932430909

12

4932430910

12

4932430911

1

/4˝ Hex slaand gereedschap tot 180

* Hoogte 40 mm bij 30° helling

Omschrijving

Aantal

Knuckle™
Inhoud: 1 x Knuckle™, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 11
/ 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25.

Artikelnummer
4932352938
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M12 BRAID

M12 BIW12

M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE
SLAGSCHROEVENDRAAIER

M12™ 1/2˝
SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL

haakse slagschroevendraaier meet slechts 287 mm
ºº Compacte
in lengte, ideaal voor werken in krappe ruimtes

Milwaukee subcompactslagmoersleutel ºº Hoogproductieve
meet slechts 171 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk
®

overbelastingsbeveiliging voor onovertroffen
ºº REDLINK
duurzaamheid

toegankelijke plaatsen

™

™

metalen tandwielhuis voor superieure duurzaamheid
ºº Volledig
en maximum koppel tot 68 Nm

M12 BRAID-0

35,6 mm kophoogte
ºº Compacte
voor veelvoudige handposities en
ºº Multi-hendelontwerp
maximaal bedieningscomfort

ºº
ºº
ºº
ºº

PLUS overbelastingsbeveiliging in zowel machine
ºº REDLINK
als accu voor onovertroffen duurzaamheid

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
1/4˝ Hex boorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van
Onbelast toerental (omw/min)
accessoires
Slagfrequentie (per min)
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
Machine opname
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Max. koppel (Nm)
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
Gewicht, incl. accu (kg)
REDLITHIUM-ION™ accu tot 2x langere werkduur, tot 20% méér Geleverd in
vermogen, tot 2x langere accu levensduur en betere werking bij
Artikelnummer
temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

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

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

/ ˝ aandrijfvierkant voor gebruik met
ºº Werktuigopname
universele doppen
1

2

handgreep voor perfecte controle en betere
ºº Geoptimaliseerde
grip
accucelbewaking voor het optimaliseren van
ºº Individuele
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

ºº Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Machine opname
Slagfrequentie (per min)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 CIW12

M12 BIW14

M12 FUEL™ 1/2˝
COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

M12™ 1/4˝
SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL

Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze
ºº Door
POWERSTATE motor voor een koppel van maar liefst 160 Nm

Milwaukee subcompactslagmoersleutel ºº Hoogproductieve
meet slechts 152 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk

accutechnologie voor 2x langere werkduur,
ºº REDLITHIUM-ION
2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot

overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
ºº REDLINK
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

®

en tot 25% snellere resultaten

™

-20°C

digitale DRIVE CONTROL voor optimale keuze
ºº Milwaukee
tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor

ºº

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
maximale veelzijdigheid - stand 1: 65 Nm / 0 - 1500 omw/min /
Lader meegeleverd
2650 slagen/min en stand 2: 160 Nm / 0 - 2650 omw/min / 3500 Onbelast toerental (omw/min)
slagen/min voor monteren van M8 - M18 metrische boutmaten Machine opname
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest
Slagfrequentie (per min)
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
Max. koppel (Nm)
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder Gewicht, incl. accu (kg)
belasting) blijven behouden
Geleverd in
Slanke, compacte en lichtgewicht machine - zonder
Artikelnummer
reactiekrachten voor groter gebruiksgemak
™

M12 CIW12-0

M12 CIW12-202C

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

2.0
2
40 minuten
1500/2650
1
/2˝ vierkant
2650/3500
65/160
1.0
Transportkoffer
4933447130

metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor
ºº Volledig
superieure duurzaamheid en maximum koppel
/ ˝ aandrijfvierkant voor gebruik met
ºº Werktuigopname
universele doppen
1

4

handgreep voor perfecte controle en betere
ºº Geoptimaliseerde
grip
accucelbewaking voor het optimaliseren van
ºº Individuele
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

brandstofmeter en LED verlichting - voor méér
ºº Ingebouwde
gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek

M12 BIW14-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Machine opname
Slagfrequentie (per min)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 CIW14

M12 BIW38

M12 FUEL™ 1/4˝ COMPACTSLAGMOERSLEUTEL
MET FRICTIERING

M12™ 3/8˝
SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL

levensduur van de motor dankzij de door Milwaukee
ºº Langere
ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE

Milwaukee subcompactslagmoersleutel ºº Hoogproductieve
meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk

®

motor

toegankelijke plaatsen

PLUS intelligentiesysteem voor de meest
ºº REDLINK
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
™

ºº
ºº
ºº
ºº

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

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Machine opname
Slagfrequentie (per min)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 CIW14-0

M12 CIW14-202C

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

2.0
2
40 minuten
0-1200 / 0-2650
1
/4˝ vierkant
0-3000 / 0-4000
13/56
1.0
Transportkoffer
4933440415

metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor
ºº Volledig
superieure duurzaamheid en maximum koppel
3/8" aandrijfvierkant voor gebruik met
ºº Werktuigopname
universele doppen

handgreep voor perfecte controle en betere
ºº Geoptimaliseerde
grip
accucelbewaking voor het optimaliseren van
ºº Individuele
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

brandstofmeter en LED verlichting - voor méér
ºº Ingebouwde
gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek

M12 CIW38

M12 IR

M12 FUEL /8˝ COMPACTSLAGMOERSLEUTEL
MET FRICTIERING

M12™
SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

2x keer langere levensduur van de motor en tot 40% méér
ºº Tot
koppel dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde

beste in zijn klasse qua vermogen en snelheid met 47 Nm
ºº De
koppel en onbelast toerental van 250 omw/min

™ 3

™

ºº
ºº
ºº

M12 BIW38-0

M12 BIW38-202C

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

2.0
2
40 minuten
0 - 2500
3
/8˝ vierkant
0 - 3300
135
1.0
Transportkoffer
4933441990

M12 IR-201B 1/4

M12 IR-201B 3/8

2.0
1
40 minuten
1
/4˝ vierkant
40
0 - 250
274
0.9
Transporttas
4933441725

2.0
1
40 minuten
3
/8˝ vierkant
47
0 - 250
274
0.9
Transporttas
4933441720

™

PLUS intelligentiesysteem voor de meest
ºº REDLINK
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel

ºº

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Machine opname
Slagfrequentie (per min)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
ºº REDLINK
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

koolborstelloze POWERSTATE motor
™

machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder
belasting) blijven behouden
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen
verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale
veelzijdigheid
Stand 1 voor precisiewerk
Stand 2 voor maximale prestaties in heavy duty toepassingen
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën

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

®

™

machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder
belasting) blijven behouden
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen
verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale
veelzijdigheid
Stand 1 voor precisiewerk
Stand 2 voor maximale prestaties in heavy duty toepassingen
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën

2.0
2
40 minuten
0 - 2550
1
/2˝ vierkant
0 - 3400
138
1.0
Transportkoffer
4933447133

toegankelijke plaatsen

™

ºº

M12 BIW12-202C

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

®

™

®

M12 BIW12-0

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Machine opname
Slagfrequentie (per min)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 CIW38-0

M12 CIW38-202C

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

2.0
2
40 minuten
1200/2650
3
/8˝ vierkant
0-2650 / 0-3500
23/158
1.0
Transportkoffer
4933440420

behuizing - voor hoge duurzaamheid, vergelijkbaar
ºº Robuuste
met luchtsleutels

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Compact ontwerp - ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
Metalen bedieningshendel - voor optimale controle bij het
indraaien van moeren en bouten
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér
gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Machine opname
Max. koppel (Nm)
Onbelast toerental (omw/min)
Lengte (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

WWW.MILWAUKEETOOL.NL
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M18 CHIWF34

M18 FMTIWP12

M18 FUEL™ HEAVY DUTY 3/4˝ SD
SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

M18 FUEL™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL
MET BORGPEN

slechts 235 mm lengte levert deze slagmoersleutel
ºº Bij
superieure prestaties - max. montagekoppel van 1016 Nm tot

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

1626 Nm voor bouten

M18 CHIWF34-0X

M18 CHIWF34-502X

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
20% méér vermogen
Lader meegeleverd
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest
Onbelast toerental (omw/min)
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder Slagfrequentie (per min)
Machine opname
belasting) blijven behouden
Milwaukee DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen
Max. montagekoppel
verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale
(Nm)
veelzijdigheid
Losbreekkoppel (Nm)
Stand 1: 0 - 1200 omw/min, koppel 508 Nm, 0 - 1700 slagen/
Gewicht, incl. accu (kg)
min
Geleverd in
Stand 2 voor superieure prestaties: 0 - 1700 omw/min, koppel
Artikelnummer
1016 Nm, 0 - 2300 slagen/min

−
0
−
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
3
/4˝ vierkant

5.0
2
59 minuten
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
3
/4˝ vierkant

508 / 1016

508 / 1016

1626
−
HD Box
4933451444

1626
3.3
HD Box
4933448415

Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze
ºº Door
POWERSTATE motor voor langere motorlevensduur en tot
™

ºº
ºº
ºº
ºº

DRIVE CONTROL voor optimale keuze tussen 3
ºº Milwaukee
verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale
®

™

veelzijdigheid

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest
Lader meegeleverd
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
Onbelast toerental (omw/min)
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder Slagfrequentie (per min)
belasting) blijven behouden
Machine opname
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot
Max. koppel (Nm)
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
Max. schroefmaat
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
Gewicht, incl. accu (kg)
technologieën
Geleverd in
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
Artikelnummer
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

Milwaukee ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE
ºº Door
motor voor langere motorlevensduur en méér vermogen
®

ºº
ºº
ºº

™

M18 CHIWF12

M18 ONEIWF12

M18 FUEL™ HEAVY DUTY 1/2˝ SD
SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

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

slechts 228 mm lengte levert deze slagmoersleutel
ºº Bij
superieure prestaties - max. montagekoppel van 950 Nm tot

FIW met ONE-KEY technologie
ºº M18
via Bluetooth met de Milwaukee ONE-KEY app
ºº Aansluiting
gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van
ºº Volledig
uw behoeften middels de ONE-KEY app

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

®

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Slagfrequentie (per min)
Machine opname
Max. montagekoppel
(Nm)
Losbreekkoppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M18 CHIWF12-0X

M18 CHIWF12-502X

−
0
−
0 - 425 / 0 - 1700
0 - 450 / 0 - 2300
1
/2˝ vierkant

5.0
2
59 minuten
0 - 425 / 0 - 1700
0 - 450 / 0 - 2300
1
/2˝ vierkant

135 / 950

135 / 950

1491
−
HD Box
4933451443

1491
3.3
HD Box
4933448418

M18 FUEL HEAVY DUTY /2˝ SD
SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN
1

slechts 222 mm lengte levert deze slagmoersleutel
ºº Bij
superieure prestaties - max. montagekoppel van 813 Nm tot

ºº
ºº
ºº
ºº

1354 Nm voor bouten
Door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze
POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot
20% méér vermogen
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder
belasting) blijven behouden
Milwaukee DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen
verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale
veelzijdigheid
Stand 1: 0 - 1200 omw/min, koppel 474 Nm, 0 - 1700 slagen/
min
Stand 2 voor superieure prestaties: 0 - 1700 omw/min, koppel
813 Nm, 0 - 2300 slagen/min

®

™

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en
eindsnelheid en LED verlichting
Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen
voor continue nauwkeurigheid
Programmeren/ opslaan van profielen voor ongeëvenaarde
controle
Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen
profiel voor perfecte resultaten
Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de
machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
ONE-KEY™ app beschikt over een inventaris functie voor een
compleet beheer van uw gereedschap

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Slagfrequentie (per min)
Machine opname
Max. montagekoppel
(Nm)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M18 ONEIWF12-0X

M18 ONEIWF12-502X

−
0
−
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ vierkant

5.0
2
59 minuten
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ vierkant

300

300

40/120/220/300
−
HD Box
4933459198

40/120/220/300
1.8
HD Box
4933451374

RUBBEREN OMHUIZING
VOOR SLAGMOERSLEUTELS

M18 CHIWP12

ºº

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

™

1491 Nm voor bouten
Door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze
POWERSTATE™ motor voor langere motorlevensduur en tot
20% méér vermogen
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder
belasting) blijven behouden
Milwaukee DRIVE CONTROL™ voor optimale keuze tussen
verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale
veelzijdigheid
Stand 1: 0 - 425 omw/min, koppel 135 Nm, 0 - 450 slagen/min
Stand 2 voor superieure prestaties: 0 - 1700 omw/min, koppel
950 Nm, 0 - 2300 slagen/min

™

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

licht ontwerp beschermt het gereedschap en
ºº Nauwsluitend,
werkoppervlak
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Slagfrequentie (per min)
Machine opname
Max. montagekoppel
(Nm)
Losbreekkoppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M18 CHIWP12-0X

M18 CHIWP12-502X

−
0
−
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
1
/2˝ vierkant

5.0
2
59 minuten
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
1
/2˝ vierkant

474 / 813

474 / 813

1354
−
HD Box
4933451442

1354
3.2
HD Box
4933451400

M18 FMTIWF12-0X

M18 FMTIWF12-502X

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

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

materiaal om eenvoudig te plaatsen en verwijderen
ºº Flexibel
ontworpen rubber om tegen bijtende stoffen te
ºº Duurzaam
beschermen

M18 FMTIWF12
M18 FUEL™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL
MET FRICTIERING
M18 FUEL slagmoersleutel levert 610 Nm koppel in een
ºº De
compact formaat van slechts 170 mm
™

DRIVE CONTROL voor optimale keuze tussen 3
ºº Milwaukee
verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale
®

™

veelzijdigheid

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
™
REDLINK PLUS intelligentiesysteem voor de meest
Lader meegeleverd
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
Onbelast toerental (omw/min)
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder Slagfrequentie (per min)
belasting) blijven behouden
Machine opname
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot
Max. koppel (Nm)
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
Max. schroefmaat
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
Gewicht, incl. accu (kg)
technologieën
Geleverd in
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
Artikelnummer
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

Milwaukee ontworpen en gefabriceerde POWERSTATE
ºº Door
motor voor langere motorlevensduur en méér vermogen
®

ºº
ºº
ºº

™

Omschrijving
Rubberen beschermhuls voor M18 CIW
Rubberen beschermhuls voor M18 CHIW & M28 CHIW

Artikelnummer
49162754
49162763
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M18 ONEIWP12

M18 BIW38

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

M18™ 3/8˝ SD
COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

FIW met ONE-KEY technologie
ºº M18
via Bluetooth met de Milwaukee ONE-KEY app
ºº Aansluiting
Volledig
gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van
ºº uw behoeften
middels de ONE-KEY app

slechts 152 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe
ºº Meet
en andere lastige plaatsen

™

®

®

™

™

van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en
ºº Functies
eindsnelheid en LED verlichting

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen
voor continue nauwkeurigheid
Programmeren/opslaan van profielen voor ongeëvenaarde
controle
Selecteer een serie toepassingsprofielen of creër zelf uw eigen
profiel voor perfecte resultaten
Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de
machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
ONE-KEY™ app beschikt over een inventaris functie voor een
compleet beheer van uw gereedschap

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Slagfrequentie (per min)
Machine opname
Max. montagekoppel
(Nm)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M18 ONEIWP12-0X

M18 ONEIWP12-502X

−
0
−
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ vierkant

5.0
2
59 minuten
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ vierkant

300

300

40/120/220/300
−
HD Box
4933459197

40/120/220/300
1.8
HD Box
4933451372

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

metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor
ºº Volledig
superieure duurzaamheid en maximum koppel
3/8” aandrijfvierkant voor gebruik met
ºº Werktuigopname
universele doppen

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

brandstofmeter en LED verlichting
ºº Ingebouwde
accu voor 2x langere werkduur, tot
ºº REDLITHIUM-ION
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
™

ºº

werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën
Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

M18 FIWF12

M18 BRAIW

M18 FUEL™ 1/2˝ SD SLAGMOERSLEUTEL
MET FRICTIERING

M18™ HAAKSE
COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze
ºº Door
POWERSTATE motor voor langere motorlevensduur en tot

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

®

™

20% méér vermogen

PLUS intelligentiesysteem voor de meest
ºº REDLINK
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder
belasting) blijven behouden
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid
en koppel
Stand 1 voor precisiewerk
Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste
toepassingen
Stand 4 signaleert bevestigingsmaterialen en voorkomt
beschadiging van het materiaal

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Slagfrequentie (per min)
Machine opname
Max. montagekoppel
(Nm)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M18 FIWF12-0X

M18 FIWF12-502X

−
0
−
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ vierkant

5.0
2
59 minuten
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ vierkant

300

300

40/120/300/120
−
HD Box
4933451448

40/120/300/120
1.8
HD Box
4933451071

M18 FIWP12
Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze
ºº Door
POWERSTATE motor voor langere motorlevensduur en tot
20% méér vermogen
™

ºº
ºº
ºº
ºº

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

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

metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor
ºº Volledig
superieure duurzaamheid en maximum koppel
53 mm kophoogte
ºº Compacte
voor veelvoudige handposities en
ºº Multi-hendelontwerp
maximaal bedieningscomfort
3/8˝ aandrijfvierkant voor gebruik met
ºº Werktuigopname
universele doppen

snelheden voor een breder toepassingsgebied
ºº 2Individuele
voor het optimaliseren van
ºº werkduur enaccucelbewaking
duurzaamheid van zowel machine als accu

ºº Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting

M18 BRAIW-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Machine opname
Slagfrequentie (per min)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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

A

vervaardigd staal en speciale hittebehandeling voor
ºº Op-maat
maximale sterkte en flexibiliteit.

®

™

ºº

M18 BIW38-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Machine opname
Slagfrequentie (per min)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

MAGNETISCHE
BITHOUDER

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

PLUS intelligentiesysteem voor de meest
ºº REDLINK
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel

Capaciteit accu (Ah)
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
belasting) blijven behouden
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ biedt flexibele keuze in snelheid Onbelast toerental (omw/min)
Slagfrequentie (per min)
en koppel
Machine opname
Stand 1 voor precisiewerk
Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
Max. montagekoppel
Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste
(Nm)
toepassingen
Max. koppel (Nm)
Stand 4 signaleert bevestigingsmaterialen en voorkomt
Gewicht, incl. accu (kg)
beschadiging van het materiaal
Geleverd in
Artikelnummer

M18 FIWP12-0X

M18 FIWP12-502X

−
0
−
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ vierkant

5.0
2
59 minuten
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ vierkant

300

300

40/120/300/120
−
HD Box
4933451449

40/120/300/120
1.8
HD Box
4933451068

constructie voor optimale prestaties bij heavy duty
ºº Solide
slagschroeftoepassingen.

a

ºº Sterke magnetische punt voor stevige grip.

b

M18 BIW12

A

M18™ ½˝ SD
COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

c

slechts 155 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe
ºº Meet
en andere lastige plaatsen

A

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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor
superieure duurzaamheid en maximum koppel
Werktuigopname ½” aandrijfvierkant voor gebruik met
universele doppen
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën

WWW.MILWAUKEETOOL.NL

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Machine opname
Slagfrequentie (per min)
Max. koppel (Nm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M18 BIW12-0

M18 BIW12-402C

−
0
−
0 - 2450
1
/2˝ vierkant
0 - 3350
240
−
−
4933443590

4.0
2
80 minuten
0 - 2450
1
/2˝ vierkant
0 - 3350
240
1.9
Transportkoffer
4933443607

d

Omschrijving
a Magnetische bithouder met 1/4˝ Hex opname (DIN 3126 – E 6.3).
Bulkverpakking van 100 stuks. Bestellingen zijn uitsluitend leverbaar in veelvouden van 100 (dus per 200, 300 enz.).
b
Minimale bestelhoeveelheid is 100 stuks.
c Magnetische bithouders – lange serie 152 mm met 1/4˝ Hex opname en C-ring voor extra grip (DIN 3126 – E 6.3).
d Magnetische bithouders – lange serie 305 mm met 1/4˝ Hex opname en C-ring voor extra grip (DIN 3126 – E 6.3).

Totale lengte (mm) A Artikelnummer
60

4932352406

60

4932430478

152
305

48324511
48324512

20

21
#MILWAUKEETOOL

½˝ DOPPEN

MAGNETISCHE
DOPPEN

duty (Chroom-Molybdeen) staal is hoogwaardig
ºº Impact
gelegeerd staal voor ultieme sterkte en duurzaamheid

vervaardigd staal en speciale hittebehandeling voor
ºº Op-maat
maximale sterkte en extreme duurzaamheid.

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

magnetische punt voor stevige grip.
ºº Sterke
/ ˝ Hex (DIN 3126 – E 6.3). Zeer geschikt voor gebruik
ºº Opname:
bij hoge koppel- en slagschroeftoepassingen.

Perfecte grip dankzij 6 grijppunten
Verzonken hoeken transporteren het koppel langs de vlakken
van de dop in plaats van druk op de punten of hoeken te
produceren
Dunne wandconstructie – ideaal voor werken in krappe ruimtes
Diepe wandconstructie voor gemakkelijk losdraaien van
vastzittende bouten
Lasergelaste maatmarkering voor gemakkelijke identificatie en
slijtagevast

1

4

A
Maat mm AF (Across Flats) Draadeind maat Totale lengte (mm) A Artikelnummer
5.5
M3
65
6.0
M3.5
65
1
/4˝
65
7.0
M4
65
5
/16˝
65
8.0
M5
65
3
/8˝
65
10.0
M6
65
12.0
M7
65
13.0
M8
65
17.0
M10
65
Set Shockwave Impact Duty™ doppen (5-delig)
a
Inhoud: Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm.
A (MM)

B (MM)

C (MM)

/2˝ vierkant
8
78
/2˝ vierkant
10
78
/2˝ vierkant
11
78
1
/2˝ vierkant
12
78
1
/2˝ vierkant
13
78
1
/2˝ vierkant
14
78
1
/2˝ vierkant
16
78
1
/2˝ vierkant
17
78
1
/2˝ vierkant
19
78
1
/2˝ vierkant
21
78
1
/2˝ vierkant
24
78
1
/2˝ vierkant
27
78
1
/2˝ vierkant
30
78
1
/2˝ vierkant
32
78
1
Set Shockwave Impact Duty™ /2˝ doppen (10-delig)
Inhoud: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.
1
1
1

a

D (MM)

E (MM)

F (MM)

Artikelnummer

12
12
12
12
12
15
15
18
21
24
24
24
24
24

15
17
18
19
20
22
23.8
25.8
27.8
29.8
33.8
37.8
41.8
43.8

21.8
21.8
21.8
21.8
23.8
23.8
23.8
25.8
27.8
29.8
33.8
37.8
38
38

4932352847
4932352848
4932352849
4932352850
4932352851
4932352852
4932352853
4932352854
4932352855
4932352856
4932352857
4932352858
4932352859
4932352860

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

DOP- EN
BITADAPTERS
en warmtebehandelingsproces voor maximale sterkte en
ºº Staal
duurzaamheid

ºº Heavy duty constructie voor bevestigingsmogelijkheden

4932352861

¼˝ DOPPEN
Omschrijving

duty (Chroom-Molybdeen) staal is hoogwaardig
ºº Impact
gelegeerd staal voor ultieme sterkte en duurzaamheid

grip dankzij 6 grijppunten
ºº Perfecte
hoeken transporteren het koppel langs de vlakken
ºº Verzonken
van de dop in plaats van druk op de punten of hoeken te

ºº
ºº
ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.NL

produceren
Dunne wandconstructie – ideaal voor werken in krappe ruimtes
Diepe wandconstructie voor gemakkelijk losdraaien van
vastzittende bouten.
Lasergelaste maatmarkering voor gemakkelijke identificatie en
slijtagevast

Totale lengte (mm) Artikelnummer

Dopadapter: 1/4˝ Hex - 1/4˝ aandrijfvier50
a
kant. DIN 3126 – E 6.3.

48325030

Dopadapter: 1/4˝ Hex - 1/2˝ aandrijfvier50
b
kant. DIN 3126 – E 6.3.

48325032

Bitadapter: /2˝ aandrijfvierkant - /4˝ F.
50
Voor schroefbits.

48034410

c

1

1

SET AUTOMOTIVE
DOPPEN
voor gemakkelijke identificatie
ºº Kleurcodering
van hoogwaardig gelegeerd staal voor sterkte en
ºº Gemaakt
duurzaamheid
Omschrijving
a

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

Artikelnummer

ºº Set bestaat uit 17 mm, 19 mm en 21 mm doppen

Set Shockwave Impact Duty™ 1/4˝ doppen (20-delig)
Inhoud: 12 x 1/4˝ doppen: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm. 50 mm totale lengte. 6 x schroefbits 25 mm in
4932352862
lengte: PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30. 1 x dopadapter 1/4˝ Hex > 1/4˝ aandrijfvierkant. 1 x schroefbitadapter 1/4˝ aandrijfvierkant (F) > 1/4˝ Hex. Magnetische bithouder voor schroefbits.
B (mm)
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

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

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

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

Omschrijving
Set automotive doppen
17, 19 en 21 mm 1/2˝ doppen

Artikelnummer
4932451568

a

b

c

22
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POLIJSTEN
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25
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POLIJSTACCESSOIRES PUNTPOLIJSTEN

M12 BPS
M12 SUBCOMPACTPOLIJST-/
SCHUURMACHINE
™

2-toerige snelheidsregeling voor zowel polijst- als
ºº Variabele
schuurtoepassingen

e

overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu
ºº REDLINK
voor onovertroffen duurzaamheid
™

capaciteit dankzij 76 mm polijstspons en 50 mm
ºº Grote
schuurzool voor snelle finishingresultaten

werkduur per acculading
ºº Lange
- meet slechts 130 mm in lengte, ideaal voor werken
ºº Compact
op moeilijk toegankelijke plaatsen
voor snel en gemakkelijk verwisselen van
ºº Asvergrendeling
toebehoren zonder hulpwerktuigen
2 posities verstelbare zijhandgreep
ºº Op
accucelbewaking voor het optimaliseren van
ºº Individuele
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

a

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Toerental stand 1 (omw/min)
Toerental stand 2 (omw/min)
Schijf Ø (mm)
Asaansluiting
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 BPS-0

M12 BPS-421X

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

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

a
b
c
d
e

M18 FAP

b

c

d

Omschrijving

Ø (mm)

Hoogte (mm)

Artikelnummer

Polijst-/schuursteunschijf. Asaansluiting: M9 x 0,75. Klittenbandhechting. Voor gebruik met polijstspons en schuurpapier.
Harde (gele) polijstspons. Harde spons voor gebruik met agressievere polijstmiddelen voor verwijderen van diepe krassen. Klittenbandhechting. Voor gebruik met polijst-/schuursteunschijf.
Zachte (witte) polijstspons. Zachte spons voor gebruik met lichte polijstmiddelen voor verwijderen van kleine krassen. Klittenbandhechting. Voor gebruik met polijst-/schuursteunschijf.
Lamswollen polijstschijf. Klittenbandhechting. Voor gebruik met polijst-/ schuursteunschijf.
Fibersteunschijf. Asaansluiting M9 x 0.75 voor bevestiging op de machine. Gekartelde asaansluiting voor gebruik van gecoate schuurmiddelen en afwerking van oppervlakken voor grof
schuurwerk, zoals roestverwijdering. Ideaal voor schuren op krappe of anderszins moeilijk toegankelijke plaatsen zoals lasnaden, deursloten en wielkasten

76
75
80
80

25
25

4932430488
4932430489
4932430490
4932430838

46

4932430492

M18 FUEL™ POLIJSTMACHINE
Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze
ºº Door
POWERSTATE motor voor het leveren van ultieme mobiliteit
®

™

tijdens het polijsten van auto's

PLUS intelligentiesysteem voor de meest
ºº REDLINK
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
™

ºº
ºº
ºº
ºº

Capaciteit accu (Ah)
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
belasting) blijven behouden
REDLITHIUM-ION™ accu levert tot 2,5x langere werkduur, tot
Onbelast toerental (omw/min)
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur van de accu
Schijf Ø (mm)
en levert betere prestaties tot -20°C dan andere lithium-ion
Asaansluiting
technologieën
Gewicht, incl. accu (kg)
's Werelds eerste snoerloze polijstmachine met 8 standen Variabele snelheid
variabele snelheid 360 - 2200 omw/min
Line-Lock-Out functie
Onovertroffen werkduur voor het polijsten van een volledige
Soft Start functie
auto per acculading*
Geleverd in
Constantelektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk
Artikelnummer
starten

M18 FAP180-0

M18 FAP180-502X

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

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

ACCESSOIRES POLIJSTMACHINES MET
KLITTENBANDHECHTING Ø 125 MM
f
a

a

AP 14-2 200 E

b

1450 WATT POLIJSTMACHINE

c
d

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Krachtige 1450 Watt motor voor de beste resultaten in alle
toepassingen
Hoge koppelsnelheid voor de beste prestaties en géén
terugloop van toerental bij lage snelheidstoepassingen
Variabele snelheidsregeling tussen 490 en 2100 omw/min voor
alle denkbare toepassingen
7 snelheidsinstellingen voor nauwkeurige toerentalselectie
Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van
oververhitting
Unieke “vingergreep” aan de voorzijde voor de beste grip in
alle werkposities, vooral bij verticaal werken
Asvergrendelingsknop ter voorkoming van ongewild starten
Vergrendelfunctie
Unieke, flexibele en zachte klittenband schuurzool ter
voorkoming van krassen op de lak tijdens het polijstwerk
6 m lang PUR-snoer ter voorkoming van krassen op de lak en
voor méér mobiliteit & flexibiliteit rondom de auto

AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E SET
Opgenomen vermogen (W)
Onbelast toerental (omw/min)
Schijf Ø (mm)
Asaansluiting

1450
490 - 2100
200
M 14

Standaard toebehoren

Zijhandgreep,
flexibele
steunschijf

Gewicht (kg)
Variabele snelheid
Line-Lock-Out functie
Soft Start functie
Geleverd in
Artikelnummer

2.3
Ja
Ja
Ja
−
4933432800

1450
490 - 2100
200
M 14
Zijhandgreep, flexibele
steunschijf, harde & zachte polijstspons, lamswollen
polijstschijf, schuurschijf,
finishingpasta, vilt
2.3
Ja
Ja
Ja
HD Box
4933432795

b

c

d

Omschrijving

Ø (mm)

Polijststeunschijf met M14 asaansluiting. Uiterst plat ontwerp met uitstekende flexibiliteit. Lage vibratie voor nauwkeurig werken op alle vlakke en gebogen profielen.
Lamswollen polijstschijf 100% natuurlamswol. Premium kwaliteit met extreem hoge vezeldichtheid voor langere levensduur. De geïntegreerde SOFTTouch laag garandeert perfecte
afstemming aan vlakke en gebogen profielen. Voor perfecte afwerking van oude en nieuwe verflagen. Ideaal voor polijsten van temperatuurgevoelige blanke lakken dankzij hittebestendige vezels, b.v. polijsten van autobumpers.
Harde polijstspons. Harde spons met grove foamstructuur. Voor maximale bijwerking van lak, verwijdering van diepe krassen en verweerd lak.
Zachte polijstspons. Extreem zachte spons met fijne foamstructuur. Voor fijnpolijsten met polijstpasta-/waxsamenstellingen voor verwijderen van uiterst fijne krassen en hologrammen
(wervelingen).

125

Hoogte (mm)

Artikelnummer
4932430394

135

25

4932430395

145

30

4932430396

145

30

4932430397

e

Microvezel polijstdoek. Superzachte premium microvezel polijstdoek voor finishing van hoogglanspolijst. Dankzij goede absorberende eigenschappen ideal voor de uiteindelijke
afwerking en verwijdering van watervlekken van gevoelige oppervlakken. Wasbaar op 30° zonder verzachter.

f

Poetsmiddel M-Cut 1500 (250 ml). Een grove 1500-korrelig poetsmiddel voor het verwijderen van diepe krassen zonder het lak te beschadigen. Geschikt voor het verwijderen van
stofdeeltjes, sinaasappelschildeeltjes, aflopende lak / verf en diepe krassen. Aanbevolen voor gebruik met harde polijstspons (4932430396) en lamswollen polijstschijf (4932430395).

4932430475

g

Poetsmiddel M-Wax 6000 (250 ml). Premium high-tech wax met korrel 6000 voor het verwijderen van fijne krassen en het verzegelen van schilderwerk in één stap. Uitstekende
prestaties in het verwijderen van fijne krassen / hologrammen / wervelingen. Bevat de fijnste Braziliaanse Carnauba wax voor een langdurige spiegelachtige glans. Siliconenvrij.
Aanbevolen voor gebruik met zachte polijstspons (4932430397) en microvezel polijstdoek (4932430398).

4932430476

400 x 400

4932430398

POLIJSTACCESSOIRES MET
KLITTENBANDHECHTING Ø 125 / 150 MM

AP 12 E
1200 WATT POLIJSTMACHINE MET
ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING

g

e

a

b

c

d

e

f

Watt motor
ºº Krachtige 1200ontwerp
voor langdurig werken zonder
ºº Ergonomisch
vermoeidheid
overbrenging voor hoog koppel en ideale
ºº Speciale
polijstsnelheid

elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht
ºº Variabele
werken
overbelastingsbeveiliging
ºº Thermische
ºº Toerentalbegrenzing
6
meter
snoer
ºº

AP 12 E
Opgenomen vermogen (W)
Onbelast toerental (omw/min)
Schijf Ø (mm)
Asaansluiting
Gewicht (kg)
Variabele snelheid
Line-Lock-Out functie
Geleverd in
Artikelnummer

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

a
b
c
d

Omschrijving

Ø (mm)

Hoogte (mm)

Artikelnummer

Polijststeunschijf. Toepassing: vilten / lamswollen polijstschijven en sponzen. Karakteristieken: M14 asaansluiting, breekbestendig met geïntegreerde zachte en flexibele foamstructuur, klittenbandhechting.

150

25

4932373161

Vilten polijstschijf. Tweede polijst-/of finishinglaag van nieuw lakwerk (spuitnevel), non-ferro metalen en roestvrijstaal, tevens te gebruiken met polijstpasta. Polijststeunschijf
vereist. Karakteristieken: zeer zacht en adaptief, absorberend materiaal en klittenbandhechting.
Lamswollen polijstschijf. Finishing & hoogglanspolijsten.
Harde polijstspons. Polijsten van verweerd lak, lak bijwerken.

e

Zacht polijstspons. Tweede maal polijsten, lak bijwerken.

f

Superzachte geprofileerde polijstspons. Polijsten van lak, lak bijwerken, polijsten van acrylglas.

150

50

4932373163

150
150
125
150
125

25
50
50
50
25

4932373164
4932373165
4932373184*
4932373186
4932373185*

26
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SLIJPEN, ZAGEN, KNIPPEN & VERWIJDEREN
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M18 CAG125XPDB

AG 10 EK

M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE
SLIJPMACHINE MET SNELSTOP

1000 W HAAKSE
SLIJPMACHINE

Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze
ºº Door
POWERSTATE motor voor 10x langere levensduur van de

1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle
ºº Krachtige
toepassingen

M18 CAG125X- M18 CAG125X- M18 CAG125XPDB-0X
PDB-502X
PDB-902X
™
Capaciteit accu (Ah)
−
5.0
9.0
Aantal meegeleverde accu's 0
2
2
machine
Lader meegeleverd
−
59 minuten
95 minuten
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest
Onbelast toerental (omw/min) 8500
8500
8500
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder Schijf Ø (mm)
125
125
125
belasting) blijven behouden
Max. doorslijpdiepte (mm)
33
33
33
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot
Asaansluiting
M 14
M 14
M 14
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
Gewicht, incl. accu (kg)
−
2.7
3.0
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
PeddelschaPeddelschaPeddelschaType schakelaar
technologieën
kelaar
kelaar
kelaar
RAPIDSTOP™ snelstop in minder dan 2 seconden en biedt de
Remtijd (s)
<2
<2
<2
beste beveiliging voor de gebruiker
FIXTEC-spanmoer
Ja
Ja
Ja
Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock- Line-Lock-Out functie
Ja
Ja
Ja
out functie ter voorkoming van automatisch starten
Geleverd in
HD Box
HD Box
HD Box
Premium tandwielsysteem - hetzelfde systeem als dat van de
Artikelnummer
4933451427 4933451544 4933451471
Heavy Duty gesnoerde haakse slijpmachines
®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276
ºº Uiterst
mm en een gewicht van 2,1 kg voor prettiger werken
functie ter voorkoming van automatisch starten
ºº Line-Lock-Out
na stroomuitval

AG 10-115 EK

AG 10-125 EK

Opgenomen vermogen (W)
Onbelast toerental (omw/min)
Schijf Ø (mm)
Max. doorslijpdiepte (mm)
Asaansluiting
Gewicht (kg)
FIXTEC-spanmoer
Line-Lock-Out functie
Geleverd in
Artikelnummer

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

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

AG 9-125 XC

AG 9-125 XE

Opgenomen vermogen (W)
Onbelast toerental (omw/min)
overbelastingsbeveiliging + onderspanningsrelais
Schijf Ø (mm)
Platte, metalen tandwielkop voor goed zicht op het slijpwerk en Max. doorslijpdiepte (mm)
geoptimaliseerde doorslijpdiepte
Asaansluiting
Gegoten magnesium tandwielhuis
Gewicht (kg)
Tegen stof beschermde lagers en schakelaar
Variabele snelheid
Koelventilator voor effectieve koeling van de motor, zelfs onder FIXTEC-spanmoer
extreme werkcondities
Line-Lock-Out functie
FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van
Geleverd in
slijpschijven, zonder sleutel
Artikelnummer

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

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

aanloop voor gemakkelijk starten
ºº Zachte
en zonder hulpwerktuigen te verwisselen
ºº Breukbestendige
beschermkap

voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen
ºº Schuifschakelaar
van handschoenen

ºº 4 m snoer

M18 CAG125X

AG 9

M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE
SLIJPMACHINE

850 WATT HAAKSE
SLIJPMACHINE

10x langere levensduur van de motor en tot 25%
ºº Tot
langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en
gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE motor
™

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
belasting) blijven behouden
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot
Schijf Ø (mm)
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
Max. doorslijpdiepte (mm)
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
Asaansluiting
technologieën
Gewicht, incl. accu (kg)
Tandwielsysteem van topkwaliteit - hetzelfde systeem als
Type schakelaar
gebruikt in de haakse slijpmachines met snoer
FIXTEC
Snelverstelbare 125 mm beschermkap - grote slijpcapaciteit en Line-Lock-Out functie
snelverstelling beschermkap, zonder hulpwerktuigen
Geleverd in
100% toolfree machine - àlle accessoires te verwisselen zonder
Artikelnummer
hulpwerktuigen

PLUS intelligentiesysteem voor de meest
ºº REDLINK
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
™

ºº
ºº
ºº
ºº

M18 CAG125X-0X

M18 CAG125X-502X

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

5.0
2
59 minuten
8500
125
33
M 14
2.5
Schuifschakelaar
Ja
Ja
HD Box
4933448866

850 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde
ºº Krachtige
stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde
levensduur van de machine

van gewicht, slank en compact - een veelzijdige
ºº Licht
multifunctionele haakse slijpmachine

elektronicapakket met constantelektronica voor
ºº Digitaal
constant toerental, zelfs onder belasting + zachte aanloop +

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

HD18 AG-125

AG 800 E

M18™ HEAVY DUTY 125 MM
HAAKSE SLIJPMACHINE

800 W HAAKSE SLIJPMACHINE

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

800 Watt motor voor verschillende toepassingen en
ºº Krachtige
met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
Volledig metalen tandwielhuis voor Heavy Duty duurzaamheid
Geringere hoogte en slanke taille voor optimale ergonomie en
perfecte hanteerbaarheid
Niet-vergrendelbare schakelaar voor de beste
gebruikersbeveiliging en ter voorkoming van automatisch
starten
Barstbestendige beschermkap voor optimale veiligheid, met
snelverstelling zonder hulpwerktuigen
Multipositionele zijhandgreep voor optimaal gebruik in alle
werkposities
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Schijf Ø (mm)
Max. doorslijpdiepte (mm)
Asaansluiting
Gewicht, incl. accu (kg)
FIXTEC
Line-Lock-Out functie
Geleverd in
Artikelnummer

HD18 AG-125-0

HD18 AG-125-402C

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

4.0
2
80 minuten
9000
125
33
M 14
2.2
Nee
Nee
Transportkoffer
4933441507

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

gedurende langere perioden achtereen
Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor prettiger
werken
Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten
na stroomuitval
Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkoppervlak,
optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk
toegankelijke plaatsen

AG 10

AG 800 EK

1000 WATT HAAKSE
SLIJPMACHINE

800 W HAAKSE SLIJPMACHINE

1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle
ºº Krachtige
toepassingen

800 Watt motor voor verschillende toepassingen en
ºº Krachtige
met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken

compact ontwerp met een totale lengte van slechts
ºº Uiterst
276 mm voor prettige hanteerbaarheid, mede door het geringe

ºº
ºº
ºº

gewicht van slechts 2,1 kg
Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde
snelverstelling
Royale, gemakkelijk te bedienen schakelaar, zelfs met
werkhandschoenen
4 meter rubber snoer

AG 800-115 E
Opgenomen vermogen
800
(W)
Onbelast toerental (omw/
11,500
min)
Schijf Ø (mm)
115
Max. doorslijpdiepte
28
(mm)
Asaansluiting
M 14
Gewicht (kg)
2.0
FIXTEC-spanmoer
Nee
Line-Lock-Out functie Ja
Geleverd in
−
Artikelnummer
4933451210

AG 800-125 E

AG 800-115 E
D-SET

800

800

11,500

11,500

125

115

33

28

M 14
2.0
Nee
Ja
−
4933451211

M 14
2.0
Nee
Ja
Transportkoffer
4933451281

gedurende langere perioden achtereen

en slank ontwerp van slechts 194 mm voor prettiger
ºº Compact
werken
Opgenomen vermogen (W)
Onbelast toerental (omw/min)
Schijf Ø (mm)
Max. doorslijpdiepte (mm)
Asaansluiting
Gewicht (kg)
FIXTEC-spanmoer
Geleverd in
Artikelnummer

AG 10-115

AG 10-125

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

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

functie ter voorkoming van automatisch starten
ºº Line-Lock-Out
na stroomuitval

aanloop voor gemakkelijk starten
ºº Zachte
stalen tandwielen voor een lange levensduur
ºº Robuuste
Beschermde
voor verbeterde koeling
ºº Platte metalenluchtinlaten
kop voor uitstekend zicht op het werkoppervlak,
ºº optimale slijpdiepte
en gemakkelijk werken op moeilijk
toegankelijke plaatsen

en zonder hulpwerktuigen te verwisselen
ºº Breukbestendige
beschermkap

ºº 4 m snoer

Opgenomen vermogen (W)
Onbelast toerental (omw/min)
Schijf Ø (mm)
Max. doorslijpdiepte (mm)
Asaansluiting
Gewicht (kg)
FIXTEC-spanmoer
Line-Lock-Out functie
Geleverd in
Artikelnummer

AG 800-115 EK

AG 800-125 EK

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

800
11,500
125
33
M 14
2.0
Nee
Ja
−
4933451213
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DUNNE
METAALDOORSLIJPSCHIJVEN PRO+

LAMELLENSLIJPSCHIJVEN

toplijn ijzer- en zwavelvrije, extra dunne
ºº Toepassingen:
doorslijpschijven voor alle staalsoorten. Meest geschikt voor

ºº
ºº

roestvrij- en zuurbestendig staal, hardox, hittebestendig
gietstaal, veerstaal, zacht en werktuigstaal.
Karakteristieken: +20% langere levensduur, 50% minder
slijptijd, 50% minder stof. Minder materiaalverlies.
*Uitsluitend leverbaar als baliedisplay (met 50 x 4932430445).
Minimale bestelhoeveelheid is 50 x 4932430445 (=1
baliedisplay). Bestellingen > dan de verpakkingseenheid zijn te
bestellen in veelvouden van 50 (per 100, 150, 200...).

Maximale productiviteit met CERA TURBO 50% snellere
ºº materiaalverwijdering.
2 x langere levensduur
™

hybride schijf: slijpt roestvrijstaal, brons, titanium,
ºº Keramische
aluminium

41

Type

Schijf Ø (mm)

Dikte (mm)

Asgat Ø (mm)

Aantal

Artikelnummer

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

115
115
125
180
230

1
1.5
1
1.5
1.9

22.2
22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1
1

4932451484
4932451486
4932451487
4932451489
4932451490

METAALDOORSLIJPSCHIJVEN
PRO+

metaalverwijdering – korrel 40, finishingresultaat
ºº Multikorrel:
korrel 60
steunschijf: slijpt tot de laatste korrel!
ºº Inlopende
steunschijf: laag vibratie-/geluidsniveau, géén
ºº Natuurvezel
schadelijke stof
flexibel: perfect af te stemmen op het te slijpen
ºº Uiterst
werkstuk

warmteontwikkeling: géén metaalverkleuring
ºº Lage
in Germany
ºº Made
afbraamsnelheid: Ø 115 mm: 7000 – 8000 omw/min. Ø
ºº Ideale
125 mm: 6000 – 7000 omw/min
ferrometalen, non-ferrometalen (aluminium,
ºº Toepassingen:
titanium, etc.), roestvrijstaal V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

bestelhoeveelheid = 10 stuks (= 10x 4932430407).
ºº Minimale
Bestellingen > dan 10 stuks uitsluitend leverbaar in veelvouden
van 10 (dus per 20, 30, 40 enz.).

uitstekende prestaties bij het doorslijpen van
ºº Toepassingen:
zacht staal met gemiddelde sterkte, betonijzer en gewapend
staal.

efficiënte doorslijpeigenschappen in
ºº Karakteristieken:
combinatie met hoge prestaties.
41

42

Type

Schijf Ø (mm)

Dikte (mm)

Asgat Ø (mm)

Aantal

Artikelnummer

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

115
125
180
230

3
3
3
3

22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1

4932451491
4932451492
4932451493
4932451494

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

115
125
180
230

3
3
3
3

22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1

4932451495
4932451496
4932451497
4932451498

Type

Schijf Ø (mm)

Korrel

Asgat Ø (mm)

Materiaal steun-plaat Artikelnummer

SLC 50 / 115
SLC 50 / 125

115
125

Multikorrel 40/60
Multikorrel 40/60

22.2
22.2

Natuurvezels
Natuurvezels

4932430407
4932430408

kwaliteit zirkonium korrel: langere levensduur op
ºº Hoge
ferrometalen en roestvrijstaal

METAALAFBRAAMSCHIJVEN
PRO+

steunschijf: slijpt tot de laatste korrel!
ºº Inlopende
steunschijf: laag vibratie-/geluidsniveau, géén
ºº Natuurvezel
schadelijke stof

flexibel: past zich perfect aan het werkstuk aan
ºº Uiterst
warmteontwikkeling: geen metaalverkleuring, vooral op
ºº Lage
roestvrijstaal

solide prestaties in zacht staal en niet-gelegeerd
ºº Toepassingen:
gereedschapsstaal.

ºº

50

in Germany
ºº Made
afbraamsnelheid: Ø 115 mm: 7000 – 8000 omw/min. Ø
ºº Ideale
125 mm: 6000 – 7000 omw/min

Karakteristieken: lange levensduur en efficiënte slijpkenmerken.
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Type

Schijf Ø (mm)

Dikte (mm)

Asgat Ø (mm)

Aantal

Artikelnummer

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

115
125
180
230

6
6
6
6

22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1

4932451501
4932451502
4932451503
4932451504

ferrometalen, non-ferrometalen (aluminium,
ºº Toepassingen:
titanium, etc.), roestvrijstaal V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

bestelhoeveelheid = 10 stuks (= 10x 4932430412).
ºº Minimale
Bestellingen > dan 10 stuks uitsluitend leverbaar in veelvouden
van 10 (dus per 20, 30, 40 enz.).

DUNNE METAAL SNIJSCHIJF,
CONTRACTOR SERIES
ijzer en zwavelvrije dunne snijschijf voor metaal.
ºº Toepassingen:
voor zuurbestendig staal, hardox, hoog gelegeerd
ºº Geschikt
staal en zacht staal, niet geschikt voor roestvrij staal.

50

41

Type

Ø (mm)

Dikte (mm)

Asgat Ø (mm)

Aantal

Artikelnummer

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

115
115
125
125
230

1
1.5
1
1.5
1.9

22.2
22.2
22.2
22.2
22.2

1
1
1
1
1

4932451474
4932451476
4932451477
4932451479
4932451480

Type

Schijf Ø (mm)

Korrel

Asgat Ø (mm)

Materiaal steun-plaat

Artikelnummer

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

115
115
125
125

80
120
80
120

22.2
22.2
22.2
22.2

Natuurvezels
Natuurvezels
Natuurvezels
Natuurvezels

4932430412
4932430413
4932430414
4932430415

FIXTEC-SPANMOER
razendsnel slijpschijven verwisselen, zonder
ºº FIXTEC:
hulpgereedschap

METAALAFBRAAMSCHIJVEN,
CONTRACTOR SERIES

12 seconden nodig tussen verwijderen versleten
ºº Slechts
slijpschijf tot bevestigen van de nieuwe

8 mm dik, derhalve méér schijfoppervlak op het te
ºº Slechts
bewerken materiaal
voor alle merken haakse slijpmachines met een
ºº Geschikt
slijpschijf tot Ø 150 mm en asaansluiting M14

geschikt voor zacht staal, niet geschikt voor
ºº Toepassingen:
roestvrij staal.

geïntegreerde gaten voor standaard spansleutel, ingeval
ºº Met
de spanmoer niet meer met de hand los te draaien is

27

Type

Ø (mm)

Dikte (mm)

Asgat Ø (mm)

Aantal

Artikelnummer

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

115
125
230

6
6
6

22.2
22.2
22.2

1
1
1

4932451481
4932451482
4932451483

Omschrijving
FIXTEC-spanmoer – asaansluiting M14. Baliedisplay

Artikelnummer
4932352473
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M12 BS

M18 FMCS

M12™
SUBCOMPACTBANDZAAGMACHINE

M18 FUEL™
METAALZAAGMACHINE

lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd
ºº Compact,
en op krappe plaatsen zagen

Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze
ºº Door
POWERSTATE motor voor superieure zaagsnelheid,
®

™

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

veelzijdig - zaagt staal, roestvrijstaal, koper, kunststof
ºº Uiterst
en aluminium

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Koud zagen - vonk- en braamvrij zagen
Zuivere zaagsneden - gebalanceerd handgreepontwerp in
combinatie met 8 ruim bemeten kogellagers voor de hoogst
mogelijke zaagkwaliteit
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion

ºº
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Max. zaagcapaciteit (mm)
Bladlengte (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 BS-0

M12 BS-402C

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

4.0
2
80 minuten
0 - 85
41 x 41
687.57
3.2
Transportkoffer
4933441805

ºº
ºº
ºº
ºº

lange machinelevensduur en tot 370 zaagsneden in 19 mm
gegalvaniseerde buis
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder
belasting) blijven behouden
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20%
méér vermogen, tot 2x langere acculevensduur en betere
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën
Koude zaagsneden - vermindert vonken voor verhoogde
veiligheid op de werkplaats
Diepte-instelling zonder hulpwerktuigen, zaagdiepte snel en
gemakkelijk instellen van 0 tot 57 mm
Compact en lichtgewicht ontwerp voor comfortabel werken

HD18 BS

M18 BMS12

M18™ HEAVY DUTY
METAALBANDZAAGMACHINE

M18™
COMPACTMETAALSCHAAR

kg compact & lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het
ºº 4,8
hoofd en op krappe plaatsen zagen

knipsneden met een max. diepte tot 1,2 mm in
ºº Nauwkeurige
staal

overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en
ºº REDLINK
accu voor onovertroffen duurzaamheid

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)
Bladlengte (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

HD18 BS-402C

−
0
−
146
85 x 85
898.52
−
−
4933419122

4.0
2
80 minuten
146
85 x 85
898.52
4.8
Transportkoffer
4933441415

overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
ºº REDLINK
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
accucelbewaking voor het optimaliseren van
ºº Individuele
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
ºº Inline
snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens
ºº Variabele
knippen

voor extra mobiliteit
ºº Riemclip
accu voor 2x langere werkduur, tot
ºº REDLITHIUM-ION
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
™

werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion

M18 BMS20
M18™
COMPACTMETAALSCHAAR

Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze
ºº Door
POWERSTATE motor met de prestaties van machines met

knipsneden met een max. diepte tot 2,0 mm in
ºº Nauwkeurige
staal

®

™

ºº
ºº
ºº
ºº

M18 CBS125-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Bandsnelheid (m/min)
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)
Bladlengte (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

−
0
−
0 - 116
125 x 125
1139.83
−
−
4933447150

M18 CBS125502C
5.0
2
59 minuten
0 - 116
125 x 125
1139.83
7.3
Transportkoffer
4933448195

gebruiksgemak

overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
ºº REDLINK
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
accucelbewaking voor het optimaliseren van
ºº Individuele
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
ºº Inline
snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens
ºº Variabele
knippen

voor extra mobiliteit
ºº Riemclip
accu voor 2x langere werkduur, tot
ºº REDLITHIUM-ION
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
™

werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën

1100 WATT BANDZAAGMACHINE

M18 FUEL™ RECHTE
SLIJPMACHINE

1100 Watt motor voor maximale prestaties en
ºº Krachtige
duurzaamheid

Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze
ºº Door
POWERSTATE motor met gesnoerde prestaties, tot 20

ºº
ºº

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Max. zaagdiepte in staal (mm)
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)
Min. snijradius (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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

®

™

zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm
ºº Ongekende
4 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 m/min
ºº In
Constante
vermogentechnologie
voor behoud van
ºº bandsnelheid in de zwaarste toepassingen
voor optimale

ºº

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

M18 BMS20-0

™

M18 FDG

ºº

M18 BMS12-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Max. zaagdiepte in staal (mm)
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)
Min. snijradius (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor
ºº Unieke
gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger

BS 125

prestaties
Speciale koppeling voor langere levensduur van tandwielen en
motor door absorptie van hoge slagkrachten veroorzaakt door
vastlopen van de zaagband
Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor
perfecte verlichting van de werkplek
Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen
van de zaagband zonder hulpwerktuigen
Zonder hulpwerktuigen verstelbare schoen

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

™

M18 FUEL™
BANDZAAGMACHINE

ºº

M18 FMCS-502X

−
0
−
3900
150
20
57
−
HD Box
4933459192

gebruiksgemak

HD18 BS-0

M18 CBS125

snoer voor 10x langere levensduur van de motor en tot 2x
langere werkduur dan andere snoerloze oplossingen
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder
belasting) blijven behouden
REDLITHIUM-ION™ accutechnologie voor 2,5x langere
werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur
en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere
lithium-ion technologieën
Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm
materiaaldiameter
In 5 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 mm
Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen
van de zaagband zonder hulpwerktuigen

M18 FMCS-0X

360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor
ºº Unieke
gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger

™

Zaagcapaciteit 85 mm - geschikt voor het zagen van de meeste
materialen voor elektriciens, loodgieters en mechanische
zaagtoepassingen
Zonder hulpgereedschap verstelbare zaagschoen - snel &
gemakkelijk instelbaar voor soepel zagen in geïnstalleerde
materialen tegen muren en plafonds
Uitwerpsysteem van de zaagband - snel verwisselen van de
zaagband door de materiaalgeleider naar boven te bewegen en
de zaagbanduitwerpknop in te drukken
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met
de accu aan

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Zaagblad Ø (mm)
Asgat Ø (mm)
Max. doorslijpdiepte (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

ºº
BS 125
Opgenomen vermogen (W)
Bandsnelheid (m/min)
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)
Max. zaagdiepte in metalen buizen (mm)
Bladlengte (mm)
Gewicht (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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

ºº
ºº
ºº
ºº

minuten slijpen met een 5,0 Ah accu en tot 10x langere
levensduur van de machine
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder
belasting) blijven behouden
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën
Universele opname, geschikt voor zowel 6 als 8 mm
accessoires
Meest slanke handgreep op de markt
Verwijderbaar stofscherm ter voorkoming van binnendringen
van vuil voor een langere motorlevensduur

M18 FDG-0X
Capaciteit accu (Ah)
−
Aantal meegeleverde accu's
0
Lader meegeleverd
−
Onbelast toerental (omw/min)
27,000
Spantang (mm)
6/8
Max. diameter slijpaccessoires (mm) 50
Gewicht, incl. accu (kg)
−
Geleverd in
HD Box
Artikelnummer
4933459190

M18 FDG-502X
5.0
2
59 minuten
27,000
6/8
50
2.1
HD Box
4933459107
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MULTITOOL
ZAAGBLADEN

C12 RT
M12
SUBCOMPACTROTATIETOOL
™

snoerloze oplossing voor zaag- en
ºº Universele
verwijderingstoepassingen

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

de universele aansluiting zijn de Milwaukee
ºº Door
geschikt voor de meeste tools.

®

REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
Elektronisch regelbaar toerental (5000 - 32000 omw/min)
Dankzij 0,8 - 3,2 mm spanhals geschikt voor alle gangbare
toebehoren op de markt
Asvergrendeling voor gemakkelijk verwisselen van toebehoren
Superieure ergonomische eigenschappen
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van
de accu aan
Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

Omschrijving

Tanden per inch

zaagbladen

Breedte (mm)

Lengte (mm)

Artikelnummer

a

19 mm invalzaagblad. Invalzaagblad
16
voor hout en PVC.

19

42

48900015

b

32 mm invalzaagblad. Invalzaagblad
16
voor hout en PVC.

32

42

48900030

c

32 mm snel zaagblad met Japanse
vertanding. Voor snelle zaagsneden in 14
hard en zacht hout.

32

42

48900055

d

64 mm bi-metaal breed zaagblad.
Invalzaagblad voor plaatmetaal, hout 18
met nagels, kunstof en glasvezelplaat.

64

42

48900050

e

80 mm gesegmenteerd invalzaagblad.
Voor nauwkeurige en vlakke zaagsne- 18
den in hout en kunststof.

80

20

48900045

f

80 mm gesegmenteerd invalzaagblad.
Titanium gecoat voor hoge duurzaamheid en levensduur. Voor nauwkeurige
18
en vlakke invalzaagsneden in plaatmetaal, hout met nagels, kunststof en
glasvezelplaat.

80

20

48900035

g

Voegenblad. Voor verwijderen van
lijm van vloer- en wandtegels. Tevens Hardmetalen korrels
geschikt voor het zagen van gipsplaat.

64

h

Invalzaagblad met hardmetalen
korrels. Voor het zagen van groeven
Hardmetalen korrels
en sleuven in gips, gipsplaten en
voegen.

30

20

48900110

i

Schuursteunschijf

93

93

48902000

93

93

48902060

93

93

48902080

93

93

48902120

93

93

48902240

C12 RT-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast toerental (omw/min)
Spantang (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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

C12 MT
M12
SUBCOMPACTMULTITOOL
™

snoerloze oplossing voor allerlei verbouwings- en
ºº Universele
renovatietoepassingen
overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
ºº REDLINK
machine als accu zorgen voor onovertroffen duurzaamheid
™

prestaties in materialen zoals metaal, hout, PVC,
ºº Professionele
gipsplaat en kunststof dankzij instelbare toerentalregeling

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

(5000 - 20000 omw/min) + 1,5º rechts/links oscillerende
beweging
Geschikt voor toebehoren van andere merken
LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van
de accu aan
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën
Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's
Geleverd met adapter, insteekblad OSC 112, schuurzool, 5
vellen schuurpapier

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Oscillerende hoek links /
rechts (°)
Onbelast toerental (omw/min)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

C12 MT-0

C12 MT-202B

C12 MT-402B

−
0
−

2.0
2
40 minuten

4.0
2
80 minuten

1.5

1.5

1.5

5000 - 20,000
−
−
4933427180

5000 - 20,000
1.0
Transporttas
4933441710

5000 - 20,000
1.2
Transporttas
4933441705

M18 BMT
M18 COMPACTMULTITOOL
™

50% snellere en flexibelere snoerloze oplossing voor zaagºº Tot
en finishingtoepassingen met de prestaties van een gesnoerde

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

machine
REDLINK™ overbelastingsbeveiliging en constante
snelheidselektronica in de tool voor de beste duurzaamheid en
prestaties in z’n klasse
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
FIXTEC-systeem om toebehoren snel en gemakkelijk te
verwisselen zonder hulpwerktuigen, incl. universele adapter
1x 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur,
tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur van de accu
en betere werking tot -20°C
Unieke zaagdieptestopadapter
Stofafzuigingsset voor het stofvrij houden van de werkplek
indien aangesloten op een AC of DC stofzuiger
Heldere LED voor optimale verlichting van de werkplek
Capaciteit accu (Ah)
Flexibel accusysteem - geschikt voor alle Milwaukee® M18™
Aantal meegeleverde accu's
accu’s
Lader meegeleverd
Oscillerende hoek links /
rechts (°)
Onbelast toerental (omw/min)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M18 BMT-0

M18 BMT-421C

−
0
−

1 x 2.0 & 1 x 4.0
2
80 minuten

1.7

1.7

12,000 - 18,000
−
−
4933446203

12,000 - 18,000
1.7
Transportkoffer
4933446210

Schuurpapier. Klittenbandhechting.
8 stuks.

48900100

j
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M12 CHZ

BLADLENGTE 1139.83 MM
(GESNOERD & M18 FUEL™)

M12 FUEL™
COMPACTHACKZALL
6x langere levensduur van de motor en tot 70% sneller
ºº Tot
zagen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde

zaagbanden met 8% kobaltversterkte tanden.
ºº Bi-metalen
Voor snelle zaagsneden en lange standtijden. Bi-metalen

®

ºº
ºº
ºº
ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.NL

koolborstelloze POWERSTATE™ motor
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder
belasting) blijven behouden
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20%
méér vermogen, tot 2x langere levensduur van de accu en
betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithiumion technologieën
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Gepatenteerd Milwaukee® FIXTEC-systeem om zaagbladen
snel en gemakkelijk te verwisselen

ºº
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast aantal slagen (per
min)
Slaglengte (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 CHZ-0

M12 CHZ-402C

M12 CHZ-602X

−
0
−

4.0
2
80 minuten

6.0
2
90 minuten

0 - 3000

0 - 3000

0 - 3000

15.9
−
−
4933446960

15.9
1.6
Transportkoffer
4933446950

15.9
1.6
HD Box
4933451511

ºº

zaagbanden gaan circa drie keer langer mee dan conventionele
zaagbanden, derhalve minder zaagbanden verwisselen.
Extreem harde, elektrongelaste tanden voor sneller zagen en
langere standtijd van zaagbanden.
Snelle zaagsneden in aluminium, hoekijzer, brons, messing,
koper, gegalvaniseerde buizen, smeltijzer.

Materiaaldikte
(mm)
≥8
5-8
4-5
≤4

Tandafstand Tanden per
(mm)
inch
2.5
10
1.8
14
1.4
18
1.0
25

Artikelnummer
48390501
48390511
48390521
48390531

Aantal
3
3
3
3

BLADLENGTE 898.52 MM (M18)
Materiaaldikte
(mm)
5-8
4-5
≤4

C12 HZ

Tandafstand Tanden per
(mm)
inch
1.8
14
1.4
18
1.0
25

Artikelnummer
48390519
48390529
48390539

Aantal
3
3
3

M12™ SUBCOMPACTHACKZALL

BLADLENGTE 687.57 MM (M12)
compactreciprozaagmachine, meet slechts 280
ºº Milwaukee
mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere slecht

Materiaaldikte Tandafstand Tanden per
Aantal
(mm)
(mm)
inch
2.5 - 8
1.4
18
3

toegankelijke plaatsen

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

Milwaukee FIXTEC-systeem om zaagbladen snel
ºº Gepatenteerd
en gemakkelijk te verwisselen
trillingsniveau van slechts 10,5 m/s²
ºº Laag
celbewaking voor het optimaliseren van werkduur
ºº Individuele
en duurzaamheid van zowel machine als accu
brandstofmeter en LED verlichting - voor méér
ºº Ingebouwde
gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
accu voor een 2x langere werkduur, tot
ºº REDLITHIUM-ION
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
™

werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast aantal slagen (per min)
Slaglengte (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

C12 HZ-0

C12 HZ-202C

−
0
−
0 - 3000
13
−
−
4933411925

2.0
2
40 minuten
0 - 3000
13
1.2
Transportkoffer
4933441195

HACKZALL™
METAALZAAGBLADEN
ontworpen metaalzaagbladen, exclusief voor de 12
ºº Speciaal
Volt HACKZALL
™

constructie voor verhoogde standtijd van de tanden
ºº Bi-metalen
agressieve tandvorm voor sneller zagen
ºº Geoptimaliseerde,
body van het zaagblad voor betere slagfrequentie en
ºº Dunnere
35% méér zaagsnedes per acculading

C18 HZ
M18™ 1-HAND
COMPACTHACKZALL™

Bladlengte Tandafstand Tanden per
(mm)
(mm)
inch
100
150
100
100

4.2
1.8
1.4
1

6
14
18
25

3-6
1.5 - 4
0.5 - 3

mm schraper: voor het verwijderen van sterke siliconenlijm,
ºº 75
kit, verf en roest.

mm brede schraper: voor het verwijderen van lijm, silicium,
ºº 125
kit, vinyl, roest, verf en behang.
voegenblad: voor het verwijderen van beschadigde of
ºº Getand
gegoten specie tussen tegels.

slechts 375 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe
ºº Meet
en andere lastige plaatsen

75

-

-

-

ºº
ºº
ºº
ºº

20 mm slaglengte voor optimale controle met een
slagfrequentie van 3000 slagen/min
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met
de accu aan
Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op de
werkplek

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Onbelast aantal slagen (per min)
Slaglengte (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

C18 HZ-0

C18 HZ-402B

−
0
−
0 - 3000
20
−
−
4933416785

4.0
2
80 minuten
0 - 3000
20
2.5
Transporttas
4933441340

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

3-6
-

6 - 40
-

Ø 10 - 40
Ø 10 - 50
-

5
5
5
5

49005460
49005614
49005418
49005424

-

-

-

-

1

49005456

-

-

-

1

49005455

10

49220220

HEAVY DUTY
RECIPROZAAGBLADEN
VOOR METAAL
robuust 1.06 mm dik zaagblad
ºº Sterk:
flexibel bi-metalen zaagblad met minder kans
ºº Breekbestendig:
op buigen of kromtrekken
robuust 1.06 mm dik zaagblad voor precisiezagen in
ºº Torch:
metaalplaat en buizen

ONE-KEY FUEL SAWZALL
™

-

125
Set (10-delig)
Inhoud: 2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418.

M18 ONESX
™

3-6
1.5 - 4
0.5 - 3

Artikelnummer

125 mm brede schraper: voor het verwijderen van lijm, silicium, kit, vinyl, roest, verf en
behang.

™

Milwaukee FIXTEC-systeem om zaagbladen snel
ºº Gepatenteerd
en gemakkelijk te verwisselen

Ø 10 - 32
Ø 10 - 32
Ø 8 - 32

Aantal

75 mm schraper: voor het verwijderen van sterke siliconenlijm, kit, verf en roest.

overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en
ºº REDLINK
accu voor onovertroffen duurzaamheid
voor minder vibraties en langere
ºº Contragewichtmechanisme
levensduur

Artikelnummer
48390572

®

M18 CSX met ONE-KEY™ technologie
Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app
Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van
uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
Instelbare zaagregeling voor geavanceerde controle van de
zaagsnelheid
Verstelbare zachte aanloop voor nauwkeurig starten in diverse
materialen, minimaliseert ratelen van het zaagblad en zorgt
voor zuivere, snelle zaagsneden
Optimalisatie van de zaagsnede voor een langere levensduur
van het zaagblad en gemakkelijker zagen in verschillende
materialen
Automatische rem stopt de machine zodra het zaagblad door
het materiaal breekt en voorkomt onbedoelde zaagsneden in
aangrenzende materialen

M18 ONESX-0X M18 ONESX-502X M18 ONESX-902X
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)
Max. zaagdiepte in staal (mm)
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)
Onbelast aantal slagen (per min)
Slaglengte (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

−
0
−
300
20
25
25
150
0 - 3000
28.6
−
HD Box
4933459203

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

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

Bladlengte (mm)

Tandafstand (mm)

Tanden per inch

Artikelnummer

150
150
230
230
300

1.4
1.4
1.4
1.4
1.4

18
18
18
18
18

-

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

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

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

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

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

150
150
230
230
150
150
230
230

1.8
1.8
1.8
1.8
2.5
2.5
2.5
2.5

14
14
14
14
10
10
10
10

-

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

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

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

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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Aantal

Artikelnummer

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

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

M12 HV

M18 FUEL™ SAWZALL®
RECIPROZAAGMACHINE

M12™ SUBCOMPACT
STAAFSTOFZUIGER

5x langere levensduur van de motor, tot 30% sneller
ºº Tot
zagen en tot 25% méér vermogen dankzij de door Milwaukee

M18 CSX502X
ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE
Capaciteit accu (Ah)
−
5.0
motor
Aantal meegeleverde accu's
0
2
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest
Lader meegeleverd
−
59 minuten
geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel
300
300
machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)
belasting) blijven behouden
Max. zaagdiepte in staal (mm)
20
20
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)
25
25
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm) 25
25
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)
150
150
technologieën
Onbelast aantal slagen (per min)
0 - 3000
0 - 3000
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
Slaglengte (mm)
28.6
28.6
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Gewicht, incl. accu (kg)
−
4.1
Gepatenteerde tandwielbeschermingskoppeling - verlengde
Geleverd in
HD Box
HD Box
levensduur van tandwielen en motor door absorberen van
Artikelnummer
4933451428 4933451378
slagkrachten veroorzaakt ingeval het zaagblad vastloopt
M18 CSX-0X

™

ºº
ºº
ºº
ºº

M18 CSX902X
9.0
2
95 minuten
300
20
25
25
150
0 - 3000
28.6
4.4
HD Box
4933451470

schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens
ºº Vergrendelbare
continu gebruik
accessoires voor het reinigen van kleine of grote
ºº Veelzijdige
oppervlakken

compact ontwerp voor gemakkelijk reinigen op krappe
ºº Uiterst
plaatsen
busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste
ºº Optimale
verspilling

®

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

overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en
ºº REDLINK
accu voor onovertroffen duurzaamheid
™

gepatenteerde FIXTEC-zaagklem voor snel en
ºº Milwaukee
gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder sleutel
®

voor het reduceren van vibraties
ºº Contragewichtsmechanisme
in houten balken tot 15,2 m/s²
mm slaglengte & 3000 slagen per minuut voor extreem
ºº 28,6
snel zagen

brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van
ºº Ingebouwde
de accu aan
accu voor 2x langere werkduur, tot
ºº REDLITHIUM-ION
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
™

werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën
Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

M12 HV-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Luchtvolume (l/min)
Airflow speed [m per h]
Max. onderdruk (mbar)
Capaciteit vaste stoffen (l)
Slangdiameter Ø
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

−
0
−
934
56
31.1
0.6
22.5
1.2
−
4933448390

BINNENKORT LEVERBAAR

M18™ COMPACT
HETELUCHTPISTOOL

M18 HEAVY DUTY SAWZALL
RECIPROZAAGMACHINE
™

ºº

zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
ºº Uitstekend
houder voor perfect zicht van het opgebouwde
ºº Transparante
vuil

M18 BHG

M18 BSX

WWW.MILWAUKEETOOL.NL

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)
Max. zaagdiepte in staal (mm)
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)
Onbelast aantal slagen (per min)
Slaglengte (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M18 BSX-0

M18 BSX-402C

−
0
−
300
20
25
25
150
3000
28.6
−
−
4933447275

4.0
2
80 minuten
300
20
25
25
150
3000
28.6
4.0
Transportkoffer
4933447285

warmteontwikkeling in spoel laat de machine
ºº Hoogwaardige
een temperatuur van 540°C bereiken

de operationele temperatuur in zes seconden waardoor
ºº Bereikt
u de klus snel kunt voltooien
overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
ºº REDLINK
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
™

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

ladderhaak voor werkruimtebeheer en veiligheid
ºº Duurzame
LED verlichting voor het verlichten van de
ºº Geïntegreerde
werkplek

M18 VC
M18™ HEAVY DUTY 7,5 L NAT-/
DROOGZUIGER
18 V motor met een maximale luchtstroom van 1246
ºº Krachtige
l/min en 80 bar zuigkracht
99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof
ºº Hoogefficiënt
ventilator - 21 l/s luchtstroom voor maximale
ºº Ingebouwde
efficiency

l capaciteit - reduceert de benodigde tijd voor legen
ºº 7,5
handige koffervorm voor gemakkelijk transport en opslag
ºº In
Ingebouwd
voor accessoires en slang - snelle
ºº toegang tot magazijn
accessoires
accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18
ºº Flexibel
afwasbaar filter, slang, voegenzuigmond en brede
ºº Incl.
zuigmond

™

accu's

M18 VC-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Capaciteit vaste stoffen (l)
Capaciteit vloeistoffen (l)
Slangdiameter Ø
Slanglengte (m)
Max. onderdruk (mbar)
Luchtvolume (l/min)
Type filter
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

−
0
−
9.65
7.5
31.5 / 41.7
1.8
80
1246
Nat / Droog
5.4
−
4933433601

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Temperatuurbereik (°C)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M18 CV

M12 SI

M18 COMPACTE
HANDSTOFZUIGER

M12 SUBCOMPACTE
SOLDEERBOUT

zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
ºº Uitstekend
99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof tot
ºº Hoogefficiënt
0,3 micron

verhitten – klaar in 80 – 100 seconden
ºº Snel
koprotatie - 0°, 45°, 90°
ºº Vergrendelende
soldeerpunten
ºº Verwisselbare
– brandstofmeter, indicatielampje hete
ºº Indicatieverlichting
soldeerpunt

M18 BHG-0

M18 BHG-502C

−
0
−
537
−
−
4933459771

5.0
2
80 minuten
537
1.4
Transportkoffer
4933459772

BINNENKORT LEVERBAAR

™

™

schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens
ºº Vergrendelbare
continu gebruik
accessoires voor het reinigen van kleine of grote
ºº Veelzijdige
oppervlakken

busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste
ºº Optimale
verspilling

houder voor perfect zicht van het opgebouwde
ºº Transparante
vuil

23 minuten ononderbroken werkduur met een 5,0 Ah accu
ºº Tot
ºº Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee M18 accu's
®

™

M18 CV-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Capaciteit vaste stoffen (l)
Slangdiameter Ø
Slanglengte (m)
Max. onderdruk (mbar)
Luchtvolume (l/min)
Type filter
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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

werklamp – verhoogde zichtbaarheid van
ºº LED
soldeertoepassing

ºº M12

™

systeem – werkt met méér dan 65 machines
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Verwarmingsvermogen (W)
Temperatuurbereik (°C)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 SI-0

M12 SI-201C

−
0
−
90
400
−
−
4933459760

2.0
1
40 minuten
90
400
0.5
Transportkoffer
4933459761
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M12 GG

M18 GG

M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT

M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT

12 V motor voor een max. werkdruk van 562 bar
ºº Krachtige
overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
ºº REDLINK
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

18 V motor voor een maximale werkdruk van 562 bar
ºº Krachtige
overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
ºº REDLINK
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

™

™

werkduur in z'n klasse, tot 7 vetpatronen per acculading
ºº Beste
balans en ergonomie - slechts 355 mm en 3,2 kg
ºº Superieure
- basismechanisme voor snelle
ºº Ontluchtingsventiel
doorstroming

werkduur in zijn klasse - tot 7 vetpatronen per acculading
ºº Beste
balans en ergonomie - lengte slechts 355 mm en
ºº Superieure
gewicht 3,9 kg

magazijn voor vetslang & schouderriem ºº Geïntegreerd
extra gebruiksgemak en hogere productie door minder

ºº
ºº
ºº
ºº

werkonderbrekingen
Bulkfliterventiel
Laden op drie manieren mogelijk - bulk, cartridge en
aanzuiging
Vetcapaciteit 400 ml cartridge, 473 ml bulk
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Werkdruk (bar)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 GG-0

M12 GG-401B

−
0
−
562
−
−
4933440435

4.0
1
80 minuten
562
3.2
Transporttas
4933441675

- basismechanisme voor snelle doorstroming
ºº Ontluchtingsventiel
magazijn voor vetslang & schouderriem ºº Geïntegreerd
extra gebruiksgemak en hogere productie door minder

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

werkonderbrekingen
Bulkfilterventiel
Laden op drie manieren - bulk, cartridge en aanzuiging
Vetcapaciteit 400 ml cartridge, 473 ml bulk
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met
de accu aan

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Werkdruk (bar)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 PCG/600

C18 PCG/600

M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL
MET 600 ML PATROONHOUDER

M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL
MET 600 ML PATROONHOUDER

1780 N drukkracht
ºº Tot
overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
ºº REDLINK
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige
ºº Max.
Milwaukee kit-/lijmpistolen

™

robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale
ºº Groot,
terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
accucelbewaking voor het optimaliseren van
ºº Individuele
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van
ºº Ingebouwde
de accu aan

accu voor 2x langere werkduur, tot 20%
ºº REDLITHIUM-ION
méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij
™

temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Max. drukkracht (N)
Snelheidsinstellingen
Standaard toebehoren
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 PCG/600A-0

M12 PCG/600A-201B

−
0
−
1780
6
600 ml patroonhouder
−
−
4933441786

2.0
1
40 minuten
1780
6
600 ml patroonhouder
1.9
Transporttas
4933441670

prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs
ºº Geoptimaliseerde
bij koude temperaturen
voor uiterst nette afwerking
ºº Anti-druppelfunctie
toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor
ºº Elektronische
gecontroleerde kitstroom

ºº
ºº
ºº

Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom,
minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de
cartridge
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Max. drukkracht (N)
Snelheidsinstellingen
Standaard toebehoren
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

C18 PCG/400

M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL
MET 400 ML PATROONHOUDER

M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL
MET 400 ML PATROONHOUDER

1780 N drukkracht
ºº Tot
overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
ºº REDLINK
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige
ºº Max.
Milwaukee kit-/lijmpistolen

™

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

brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van
ºº Ingebouwde
de accu aan

accu voor 2x langere werkduur, tot 20%
ºº REDLITHIUM-ION
méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij
™

temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Max. drukkracht (N)
Snelheidsinstellingen
Standaard toebehoren
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 PCG/400A-0

M12 PCG/400A-201B

−
0
−
1780
6
400 ml patroonhouder
−
−
4933441780

2.0
1
40 minuten
1780
6
400 ml patroonhouder
1.9
Transporttas
4933441665

prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs
ºº Geoptimaliseerde
bij koude temperaturen
voor uiterst nette afwerking
ºº Anti-druppelfunctie
toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor
ºº Elektronische
gecontroleerde kitstroom
robuust plunjerontwerp voor constante stroom,
ºº Groot,
minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de
cartridge

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

ºº Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting

M12 SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL
MET 310 ML PATROONHOUDER

M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL
MET 310 ML PATROONHOUDER

1780 N drukkracht
ºº Max.
overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
ºº REDLINK
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige
ºº Max.
Milwaukee kit-/lijmpistolen

™

brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van
ºº Ingebouwde
de accu aan

ºº

REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20%
méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij
temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

2.0
1
40 minuten
4500
6
400 ml transparant
2.3
Transporttas
4933441812

overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en
ºº REDLINK
accu voor onovertroffen duurzaamheid
™

prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude
ºº Optimale
temperaturen

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

2.0
1
40 minuten
4500
6
600 ml transparant
2.3
Transporttas
4933441808

C18 PCG/400T-201B
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Max. drukkracht (N)
Snelheidsinstellingen
Standaard toebehoren
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

C18 PCG/310

™

robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale
ºº Groot,
terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge

C18 PCG/600T-201B

2.0
1
40 minuten
4500
6
600 ml aluminium
2.3
Transporttas
4933441305

™

M12 PCG/310

voor uiterst nette afwerking
ºº Anti-druppelfunctie
toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor
ºº Elektronische
gecontroleerde kitstroom

C18 PCG/600A-201B

overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en
ºº REDLINK
accu voor onovertroffen duurzaamheid

prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude
ºº Optimale
temperaturen

robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale
ºº Groot,
terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge

2.0
1
40 minuten
562
3.9
Transportkoffer
4933440490

™

M12 PCG/400

voor uiterst nette afwerking
ºº Anti-druppelfunctie
toerentalregeling via stelwiel in 6 stappen voor
ºº Elektronische
gecontroleerde kitstroom

M18 GG-201C

−
0
−
562
−
−
4933440493

overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en
ºº REDLINK
accu voor onovertroffen duurzaamheid

prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude
ºº Optimale
temperaturen
voor uiterst nette afwerking
ºº Anti-druppelfunctie
toerentalregeling via stelwiel in 6 stappen voor
ºº Elektronische
gecontroleerde kitstroom

M18 GG-0

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Max. drukkracht (N)
Snelheidsinstellingen
Standaard toebehoren
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 PCG/310C-0

M12 PCG/310C-201B

−
0
−
1780
6
310 ml patroonhouder
−
−
4933441783

2.0
1
40 minuten
1780
6
310 ml patroonhouder
1.9
Transporttas
4933441655

prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs
ºº Geoptimaliseerde
bij koude temperaturen
voor uiterst nette afwerking
ºº Anti-druppelfunctie
toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor
ºº Elektronische
gecontroleerde kitstroom

ºº
ºº
ºº

Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom,
minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de
cartridge
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting

C18 PCG/310C-201B
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Max. drukkracht (N)
Snelheidsinstellingen
Standaard toebehoren
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

2.0
1
40 minuten
4500
6
310 ml standaard
2.3
Transporttas
4933441310
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M12 IC

2217-40

M12™ M-SPECTOR™
SUBCOMPACTINSPECTIECAMERA

DIGITALE MULTIMETER

scherm - scherm roteert 270 graden en biedt de
ºº Roterend
gebruiker derhalve een totaaloverzicht

altijd nauwkeurige metingen
ºº TRMS garandeert
gemakkelijk af te lezen display
ºº Contrastrijke,
CAT
III
600
V
voor
verhoogde veiligheid
ºº Bediening aan de zijkant
voor gebruik met één hand
ºº Specifiek afgestemd op de
– voor intuïtief gebruik
ºº Lo-Z. - altijd gegarandeerdeelektricien
nauwkeurige metingen
ºº Veelzijdige contacttemperatuurmeting
ºº Zijrail voor montage van toebehoren
ºº Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaan) en 2 AA
ºº batterijen

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Geoptimaliseerde 68,6 mm / 2,7" LCD kleurendisplay voor een
scherp en helder beeld
Superieure beeldkwaliteit dankzij 9 mm digitale sensor en 640 x
480 digitale pixeldichtheid
4 LED-lampjes: voor superieure helderheid zonder schaduw of
verblinding
Verbeterde kabel: aluminium kop en hogere flexibiliteit
bieden een onovertroffen duurzaamheid en optimale
manoeuvreerbaarheid
REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot
20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere
werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion
technologieën
Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Maat display (mm)
Resolutie display (pixels)
Diameter camerakop Ø (mm)
Lengte camerasnoer (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 IC-0 (S)

M12 IC-201C (S)

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

2.0
1
40 minuten
68
320 x 240
9
914
0.6
Transportkoffer
4933441680

M12 IC AV3

2216-40

M12™ DIGITALE
INSPECTIECAMERA

DIGITALE MULTIMETER

scherm, scherm kan vanaf het bedieningspaneel
ºº Afneembaar
worden verwijderd en werkt binnen een straal van 10 m

altijd nauwkeurige metingen
ºº TRMSIII garandeert
600 V voor verhoogde veiligheid
ºº CAT
en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en
ºº Robuust
betere grip

digitale inspectiecamera - 4x zoom en roterend scherm
ºº M12
85 mm LCD scherm, digitaal beeld en groter
ºº Geoptimaliseerd
scherm voor een scherp en helder beeld
™

mm 320 x 240 digitale sensor, superieure beeldkwaliteit
ºº 12
een verbeterd groter scherm

in

LED’s voor superieure helderheid zonder schaduw of
ºº 4schittering

ºº
ºº
ºº
ºº

Geleverd met 8 GB SD geheugenkaart en 2,7 m digitale kabel
Verbeterde kabel, aluminium kop en en verbeterde flexibiliteit
voor onovertroffen duurzaamheid en wendbaarheid
Kabel met beweegbare kop is leverbaar als accessoire
Flexibel accusysteem, werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

M12 IC AV3-201C
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Maat display (mm)
Resolutie display (pixels)
Diameter camerakop Ø (mm)
Kabellengte (m)
Optische zoom
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

aan de zijkant voor gebruik met één hand
ºº Bediening
voor meten van stroomsterkte, spanning en
ºº Geschikt
weerstand

2.0
1
40 minuten
85
320 x 240
12
2.7
4x
0.7
Transportkoffer
4933451367

bereik tot mV
ºº Automatisch
meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaan) en 2 AA
ºº Incl.
batterijen

VERLENGKABELS

2217-40
Stroom AC / DC (A)
Spanning AC/DC (V)
Lo-Z meting
Weerstand (kΩ)
Continuïteit
Capaciteit
(μF)
Contacttemperatuur (°C)
Frequentie (Hz)
Type accu
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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

2216-40
Stroom AC / DC (A)
Spanning (AC) (V)
Spanning DC (V)
Lo-Z meting
Weerstand (kΩ)
Continuïteit
Frequentie (Hz)
Type accu
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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

2212-20
AUTO SPANNINGSMETER
metingen in decimalen en toont deze op een gemakkelijk
ºº Levert
afleesbare LCD met achtergrondverlichting

verlengkabels zijn spatwater- en stofdicht.
ºº Alle
worden bevestigd tussen camera en
ºº Verlengkabels
meegeleverde standaardkabel.

automatisch definiëren van de vraag naar spannings- en
ºº Voor
continuïteitstesten en tonen van alle metingen met de juiste
resolutie

Omschrijving
Verlengkabel. Maximaal 3 kabels kunnen aan elkaar worden gekoppeld.
Verlengkabel. Maximaal 2 kabels kunnen aan elkaar worden gekoppeld.
1m vervangkabel voor de M-spector camera
3m vervangkabel voor de M-spector camera
1 m scharnierende kabel

Kabellengte (m)
0.9
2.4
1
3
1

Ø kabel (mm)
17
17
12
12
12

Geschikt voor inspectiecamera's
C12 IC
C12 IC,C12 AVD,C12 AVA
M12 IC AV3
M12 IC AV3
M12 IC AV3

Artikelnummer
48530110
48530140
48530150
48530151
48530155

met accessoires voor laden of monteren
ºº Compatibel
werklamp voor perfecte verlichting van de werkplek
ºº LED
Dubbele
LED
indicatie en geluidssignaal
ºº Vervangbare meetsnoeren
voor grotere flexibiliteit
ºº Robuuste rubberen bekleding
voor optimale bescherming in
ºº iedere werksituatie

2309-60

2267-40

ALKALINE INSPECTIECAMERA

10:1 INFRAROOD
TEMPERATUURPISTOOL

65,8 mm LCD scherm, digitaal beeld en groot
ºº Geoptimaliseerd
scherm voor een scherp en helder beeld

afstand-tot-plaats-verhouding, meet een punt van 1 m op
ºº 10:1
10 m afstand

mm 320 x 240 digitale sensor, superieure beeldkwaliteit in
ºº 9nagenoeg
de helft van de grootte

ºº
ºº
ºº

Lichtgewicht ontwerp van 0,5 kg
Anti-schitteringsfunctie voor een betere afleesbaarbaarheid
van het scherm
Geleverd met 9 V alkalische batterijen voor ruim één uur
aaneengesloten werkduur

2309-60
Type accu
Maat display (mm)
Resolutie display (pixels)
Diameter camerakop Ø (mm)
Kabellengte (m)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

Alkaline
65.8
320 x 240
9
0.914
0.5
Transportkoffer
4933451526

2212-20
Spanning AC/DC (V)
Temperatuurbereik (°C)
Veiligheidskwalificatie
Continuïteit
Type accu
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

temperatuurbereik van -30°C tot 400°C
ºº Groot
af te lezen LCD scherm
ºº Gemakkelijk
Vereenvoudigde
knoppen en instellingen voor sneller scannen
ºº Rubberen hoes ter
ºº stoten en schokkenbescherming van lens en scherm tegen

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

2267-40
Temperatuurbereik (°C)
Basisnauwkeurigheid (%)
Herhalingsnauwkeurigheid (%)
Stralingsvermogen
Type accu
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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

M18 HAL

M12™ LED MOTORKAP
VERLICHTING

M18™ LED AREA LAMP
M18 HAL-0

verlichting levert een consistente lichtbundel,
ºº TRUEVIEW
geoptimaliseerde kleurtemperatuur en ware weergave van

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

kleuren en details
Twee lichtstanden met 1350 en 600 Lumen voor het
maximaliseren van werkduur en optimaliseren van
lichtopbrengst
M12™ 4,0 Ah accu levert 4 uur werkduur op de hoge lichtstand
en 8 uur werkduur op de lage lichtstand
Verlengbare bevestigingshaken 119 cm - 196 cm geschikt voor
brede auto's en vrachtwagens
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
Rubber grijpoppervlak voor maximale grip
Milwaukee®’s FINISHGUARD™ haken bieden langdurige
bescherming tegen krassen op een voertuig

hoogwaardige verlichting
ºº TRUEVIEW
hoogwaardige LED's en 3 lichtstanden leveren tot 3000
ºº Twaalf
Lumen in de hoge lichtstand - tot 30% feller dan een 500 Watt
™

™

M12 UHL-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Systeem
Geschikt voor
Type lamp
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht
(Lumen)
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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

Halogeen lamp

roteerbare kop en ingebouwde sleutelgaten voor
ºº 240°
horizontaal en verticaal ophangen

polycarbonaat lens en duurzaam rolontwerp ter
ºº Slagvaste
bescherming van de lamp in ruige werkomstandigheden

REDLITHIUM-ION™ accu als via een Geschikt voor
Type lamp
Ingebouwde handgrepen voor gemakkelijk transport met één
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht
hand
(Lumen)
Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)
leeg is
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

zowel met een M18
ºº Werkt
2,5 m netsnoer

™

ºº
ºº

M12 AL

M18 AL

M12™ LED AREA LAMP

M18™ LED AREA LAMP

verlichting
ºº TRUEVIEW
LED’s leveren 1000 Lumen, net zo fel als 250
ºº 5Whoogwaardige
Halogeen

verlichting combineert de meest geavanceerde
ºº TRUEVIEW
LED technologie, veelzijdige productontwerpen en

werkomstandigheden

magneten, klemmechanisme en sleutelgat voor
ºº Ingebouwde
verschillende bevestigingsmogelijkheden

compacte lamp ontworpen om gemakkelijk onderweg
ºº Meest
mee te nemen
- bescherming tegen stof en spatwater
ºº IP54
- lichtje knippert wanneer de accu bijna
ºº Laadstand-indicator
leeg is

M12 AL-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Systeem
Geschikt voor
Type lamp
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht
(Lumen)
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

−
0
−
M12
Alle Milwaukee® M12™
accu‘s
LED
1000 / 500 / 250

8 uur werkduur met een M18
ºº Tot
accu

™

REDLITHIUM-ION 4,0 Ah
™

rolvormige behuizing voor superieure duurzaamheid
ºº Compacte
ingebouwde handgreep
ºº Handige
verticaal te monteren op max. diameter 13 mm
ºº Gemakkelijk
buis, draadstang of betonstaal

ºº

Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu’s

3.5 / 7.5 / 15
1.3
Blister
4933451394

M18 LL

M12™ WERKLAMP

M18™ LED WERKLAMP

verlichting combineert de meest geavanceerde
ºº TRUEVIEW
LED technologie, veelzijdige productontwerpen en

verlichting combineert de meest geavanceerde
ºº TRUEVIEW
LED technologie, veelzijdige productontwerpen en

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

M12 LL-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Systeem
Geschikt voor
Type lamp
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht
(Lumen)
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)
Afstand lichtbundel (m)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

- 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp,
ºº 180°
waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting

400 / 200 / 40 / 400

ºº

8 / 15 / 67 / 16
23
0.9
−
4932430562

ºº

ºº
ºº

ºº

of doelverlichting
Beste prestaties in z'n klasse - onovertoffen lichtstraal van
700 Lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote
gebieden
USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smart
phones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met
stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief
professioneel gebruik
4 lichtstanden - biedt 700 Lumen op Hoog & Flits (100%), 350
Lumen op Medium (50%) en 70 Lumen op Laag (10%)
Tot 9 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah
accu voor hoge lichtopbrengst

M18 IL

M12 STAAFLAMP

M18™ LED INSPECTIELAMP

verlichting combineert de meest geavanceerde
ºº TRUEVIEW
LED technologie, veelzijdige productontwerpen en

verlichting combineert de meest geavanceerde
ºº TRUEVIEW
LED technologie, veelzijdige productontwerpen en

™

™

REDLITHIUM-ION accu's voor een hogere productiviteit

ºº
ºº
ºº
ºº

Geschikt voor
Type lamp
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht
(Lumen)
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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

M18 LL-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Systeem
Geschikt voor
Type lamp
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht
(Lumen)
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)
Afstand lichtbundel (m)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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

™

REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit.

™

complete unit
Verstelbare metalen ophanghaak, ideaal voor handsfree
gebruik in alle denkbare werksituaties
Compact ontwerp voor gebruik op moeilijk toegankelijke
plaatsen
Accessoiresmagneet als extra toebehoren leverbaar
Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's

M18 AL-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Systeem

REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit.

−
0
−
M12
Alle Milwaukee® M12™
accu‘s
LED

M12 SL

krachtige LED's voor een lichtopbrengst van 220 Lumen
ºº 3Gemakkelijk
afneembare lensplaat - in geval van beschadiging
ºº hoeft u uitsluitend
de lensplaat te vervangen en niet de

2/4/9/3.4
−
4933451262

™

REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit

of doelverlichting
Beste prestaties in z'n klasse - onovertoffen lichtstraal van
400 Lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote
gebieden
USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smart
phones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met
stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief
professioneel gebruik
4 lichtstanden - biedt 400 Lumen op Hoog & Flits (100%), 200
Lumen op Medium (50%) en 40 Lumen op Laag (10%)
Tot 8 uur werkduur met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah
accu voor hoge lichtopbrengst

3000 / 1500 / 650 / -

REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit.

hoogwaardige LED's leveren 1500 Lumen - tot 30% feller dan
ºº 8250
W Halogeen

M12 LL

- 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp,
ºº 180°
waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting

220 - 240
18
Li-ion
−
0
−
M18
Alle Milwaukee® M18™
accu‘s
LED

™

™

duurzaam en schokbestendige polycarbonaat
ºº Zeer
lens voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe

Spanning (AC) (V)
Spanning DC (V)
Type accu
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Systeem

M12 SL-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Systeem
Geschikt voor
Type lamp
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht
(Lumen)
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

−
0
−
M12
Alle Milwaukee M12™ accu‘s
LED
220 / - / - / 11 / - / - / 0.5
−
4932430178

met 3 LED's en 2 lichtstanden biedt 300 Lumen in de
ºº Ontwerp
hoge en 130 Lumen in de lage stand
is 45° voor- & achterwaarts draaibaar voor 180°
ºº Kop
werkgebied

lensplaat - u kunt de lensplaat vervangen als
ºº Verwijderbare
deze is beschadigd in plaats van de gehele unit vervangen
verstelbare, metalen haken voor ophangen in verticale of
ºº 2horizontale
positie

ºº
ºº
ºº

Tot 15 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah
accu voor hoge lichtopbrengst
Dankzij z'n compacte maten zelfs in te zetten op plaatsen waar
dit met andere lampen niet mogelijk is
Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)

M18 IL-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Systeem
Geschikt voor
Type lamp
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/flitslicht
(Lumen)
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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

M18 JSR DAB+

M12™ SUBCOMPACTRADIO MET
MP3 AANSLUITING

M18™ JOBSITE RADIO DAB+
audiosysteem - DAB+ / FM tuner met digitale
ºº Hoogwaardig
processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en

tunertechnologie voor optimale ontvangst en
ºº Geavanceerde
helderheid

zowel op netvoeding als met een M12 accu
ºº Werkt
8 uur speelduur per acculading
ºº Minimaal
compartiment, ter bescherming van MP3 speler
ºº Weerbestendig
en andere audioapparatuur
display tuner voor nauwkeurige signaalselectie
ºº Digitale
voor direct uitschakelen van het volume
ºº Muteknop
- 240 V adapter, 3,5 mm kabelplug voor aansluiting van
ºº 220
o.a. iPods

signaalhelderheid

geeft de beste geluidskwaliteit en aanvullende informatie
ºº DAB+
zoals: titel van het nummer, zanger / band, zender, tijd...
C12 JSR-0
Spanning DC (V)
Spanning (AC) (V)
Type accu
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Afmetingen (mm)
Gewicht (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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

speaker met passieve radiatoren voor luid en helder
ºº Dubbele
geluid met diepe, nauwkeurige bastonen
equalizer en 10 voorkeuzezenders
ºº Instelbare
eindkappen en metalen
ºº Schokabsorberende
luidsprekerroosters voor optimale bescherming tegen vallen,
water en vuil op de bouwplaats

handgrepen voor gemakkelijk transport
ºº Geïntegreerde
door Milwaukee M18 accu's of netstroom. Tot 12 uur
ºº Gevoed
werkduur met een M18 REDLITHIUM-ION 5,0 Ah accu
®

™

™

™

compartiment, ter bescherming van uw mobiele
ºº Weerbestendig
apparatuur
A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten ºº 2.1
AC/DC compatibel
met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. Milwaukee
ºº Geleverd
accu's zijn niet inclusief maar apart leverbaar

®

M12 JSSP
M12™ JOBSITE BLUETOOTH®
SPEAKER
jobsite speaker met geavanceerde technologie
ºº Bluetooth
wireless aansluiting van mobiele elektronische apparaten
ºº Voor
van 10 m afstand
®

M18 JSR DAB+-0

zuiver geluid bij alle volumes
ºº Vol,
speaker met speciale poort van bassen
ºº Premium
Druppel-,
water- en vuilbestendig en derhalve geschikt voor
ºº zwaarste werkomstandigheden
metalen speakerbehuizing
ºº Robuuste
A USB lader voor laden van telefoons, tablets en media
ºº 2,1
spelers

ºº Tot 25 uur werkduur per acculading met M12

™

4,0 Ah accu

Spanning DC (V)
Spanning (AC) (V)
Type accu
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Radiofrequentie AM (kHz)
Radiofrequentie FM (MHz)
Radiofrequentie DAB+ (MHz)
Afmetingen (mm)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

M12 JSSP-0
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Afmetingen (mm)
Afgegeven vermogen speaker (W)
Gewicht (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

−
0
−
105.5 x 153
5
0.5
−
4933448380

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

M18 RC

M12-18 JSSP

M18™ JOBSITE RADIO/LADER

M12™ - M18™ BLUETOOTH®
SPEAKER

lader voor het snel en gemakkelijk laden van
ºº Ingebouwde
iedere Milwaukee M18 accu of elektronische apparaten via
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Bluetooth jobsite speaker met geavanceerde technologie
Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ & M18™
accu's
IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de
werkplaats
Luid, helder geluid op alle volumes
2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en media
spelers
Capaciteit accu (Ah)
Premium speaker met ingebouwde basreflexpoort
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Afmetingen (mm)
Afgegeven vermogen speaker (W)
Gewicht, incl. accu (kg)
Geleverd in
Artikelnummer
®

ºº
ºº
ºº
M12-18 JSSP-0
−
0
−
360 x 165 x 165
40
2.3
−
4933459275

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

de USB-poort
Digitale bluetooth ontvanger - tot een afstand van 30 meter
muziek afspelen op uw smartphone, computer of tablet
AC/DC compatibel - gevoed door een Milwaukee® M18™ accu
of via 230 V netstroom
Exclusieve AM/FM tuner met digitale processor voor optimale
ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
Topkwaliteit luidsprekers en 40 Watt versterker voor een rijk en
vol geluid
Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 speler
en andere audioapparatuur
Versterkte rolkooi en metalen handgrepen voor optimale
bescherming tegen de meest extreme omstandigheden op de
bouwplaats
Instelbare equalizer en 10 voorkeuzezenders
Beschermde 2,1 Amp USB poort voor het laden van toestellen
in zowel AC als DC
Geleverd met reservesnoer, 2x AAA batterij. Milwaukee®
accu's als extra toebehoren leverbaar

M18 JSR
M18™ JOBSITE RADIO
audiosysteem - AM/FM tuner met digitale
ºº Hoogwaardig
processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en
signaalhelderheid

speaker met passieve radiatoren voor een luid en
ºº Dubbele
helder geluid met diepe, nauwkeurige bastonen

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Spanning DC (V)
Spanning (AC) (V)
Instelbare equalizer en 10 voorkeuzezenders
Type accu
Schokabsorberende eindkappen en metalen
luidsprekerroosters voor optimale bescherming tegen vallen,
Capaciteit accu (Ah)
water en vuil op de bouwplaats
Aantal meegeleverde accu's
Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
Lader meegeleverd
Gevoed door Milwaukee® M18™ accu's of netstroom. Tot 12 uur Radiofrequentie AM (kHz)
™
™
werkduur met een M18 REDLITHIUM-ION 5,0 Ah accu
Radiofrequentie FM (MHz)
Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele Afmetingen (mm)
apparatuur
Gewicht, incl. accu (kg)
2.1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten Geleverd in
AC/DC compatibel
Artikelnummer

M18 JSR-0
18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
522 - 1629
87.50 - 108.00
402 x 197 x 197
4.9
−
4933451250

M18 RC-0
Spanning DC (V)
Spanning (AC) (V)
Type accu
Capaciteit accu (Ah)
Aantal meegeleverde accu's
Lader meegeleverd
Afmetingen (mm)
Afgegeven vermogen speaker (W)
Gewicht (kg)
Geleverd in
Artikelnummer

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





⑤

⑥

⑦

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

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

④

Systeem

Laadcyclus

Laadtijd

Capaciteit accu (Ah)

Voor accutype NiCd

Voor accutype NiMH

Voor accutype Li-Ion

Artikelnummer

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

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

30 min
40/80 min
40/80 min
40/80 min
26/47/59 min
40/80/100/124/180 min
40/80 min
60 min

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

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

4932352958
4932352000
4932430554
4932352959
4932451079
4932459205
4932430086
4932352524

M12™ ACCU‘S


①

1.
2.
3.
4.

M12 B2
M12 B3
M12 B4
M12 B6



④

Systeem

Type accu

Capaciteit accu (Ah)

Spanning (V)

Artikelnummer

M12
M12
M12
M12

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

2.0
3.0
4.0
6.0

12
12
12
12

4932430064
4932451388
4932430065
4932451395

M18™ ACCU‘S


①

1.
2.
3.
4.
5.

M18 B2
M18 B4
M18 B5
M18 B6
M18 B9



④

⑤

Systeem

Type accu

Capaciteit accu (Ah)

Spanning (V)

Artikelnummer

M18
M18
M18
M18
M18

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

2.0
4.0
5.0
6.0
9.0

18
18
18
18
18

4932430062
4932430063
4932430483
4932451244
4932451245
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HANDTOOLS
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ROLMAAT PRO
COMPACT

INKZALL™ MARKERS

ergonomie en handig formaat
ºº Verbeterde
ºº Duurzaam
5
punten
versterkt
ºº 2G nylon coated lintframe
bescherming
ºº Flexibel en scheurbestendig
ºº Weerstaat 3 m valtest
ºº Niet magnetisch
ºº Dikker lettertype voor betere leesbaarheid
ºº Smalle compacte riemhaak
ºº Rugsteun voor gemakkelijke verticale meting
ºº Verbeterde riemclip, broekzak vriendelijk
ºº

blijft langer scherp, zelfs onder druk stompt de punt niet
ºº Punt
af
punt van acryl is ideaal voor schrijven op ruw
ºº Duurzame
materiaal zoals OSB en beton

blijft schrijven nadat de dop er langer dan 72 uur af is
ºº Marker
geweest
voorzien van ribbels - gemakkelijk te verwijderen,
ºº Markerdop
zelfs met werkhandschoenen
voor gebruik met beton, hout, metaal, triplex, OSB
ºº Geschikt
en kunststof

Lengte (m)
Bladbreedte (mm)
Artikelnummer

Rolmaat Pro
Compact C3/16
3
16
4932459591

Rolmaat Pro
Compact C5/19
5
19
4932459592

Rolmaat Pro
Compact C5/25
5
25
4932459593

Rolmaat Pro
Compact C8/25
8
8
4932459594

Rolmaat Pro Compact C5-16/25
5 / 16˝
25
4932459595

Rolmaat Pro Compact C8-26/25
8 / 26˝
25
4932459596

PREMIUM
MAGNETISCHE
ROLBANDMATEN

ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
ºº Slank
clip - gemakkelijk aan uw pet, broek of overall te
ºº Robuuste
bevestigen

ºº
ºº
ºº

mm bandbreedte, 2-zijdig bedrukt voor gemakkelijker lezen
ºº 27
dubbele magneten aan de voorzijde biedt gemakkelijke
ºº Sterke
bevestiging aan vlakke oppervlakken en ronde buizen
voor gemakkelijk calculeren van
ºº Architectenschaal
bouwtekeningen op schaal

ºº

droogtijd - vermindert de kans op vegen op PVC en
ºº Snelle
metalen oppervlakken

Marker met fijne punt en Stylus
Kleur
Artikelnummer

Zwart
48223101

action marker
ºº Valve
punt van acryl voor de meest zware
ºº Duurzame
omgevingsomstandigheden: oppervlaktetemperatuur van

riemclip: beter voor uw broekzak
ºº Verbeterde
nylon beschermlaag is tot 10x beter bestand
ºº Anti-reflecterende
tegen beschadigingen op de bouwplaats

Klasse II nauwkeurigheid

geschikt voor natte, geoliëde, stoffige en roestige
ºº Tevens
oppervlakken

INKZALL™ VERF
MARKERS

stabiele vingerstop
ºº Gepatenteerde
en ergonomisch ontwerp
ºº Compact
Verbeterde,
compacte
ºº schaalzichtbaarheid haak voor betere markering en

5 punten versterkt frame voor duurzaamheid op de
ºº Op
bouwplaats

WWW.MILWAUKEETOOL.NL

Lengte (m)
Artikelnummer

5 m metrisch

8 m metrisch

10 m metrisch

5 m / 16 ft metrisch & imperiaal 8 m / 26 ft metrisch & imperiaal

5
48227305

8
48227308

10
48227310

5 / 16‘
48227216

8 / 26‘
48227225

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

-10°
tot + 145°
Schrijft op donkere oppervlakken waar traditionele markers niet
goed zichtbaar zijn
Kan gebruikt worden op ruwe, vuile en vettige oppervlakken
Voor gebruik op beton, zwarte pijp, aluminium, PVC, staal &
roestvrij staal, rubber en banden
Droogt binnen 10 seconden
Water en UV bestendig
Markeringen zijn goed zichtbaar tot 6 maanden
Metalen behuizing voor duurzaamheid op de werkplaats
Vrij van Xylene
BELANGRIJK: Schud de marker met de dop erop. Verwijder de
dop en beweeg de marker heen en weer tot de inkt in de punt
stroomt

ROLBANDMAAT
COMPACT SERIE

INKZALL™
HIGHLIGHTERS

coating tegen vuil, stof, gruis en water
ºº Nylon
behuizing met roestvrij stalen omhulsel voor
ºº ABS
duurzaamheid en een goede hitte bestendigheid

punt blijft langer scherp
ºº Duurzame
vlekken, drukt niet door
ºº Geen
Niet-giftige
ASTM D 4236 certificering
ºº Ideaal voor inkt,
bouwkundige tekeningen, labels, kantoorpapier
ºº Anti-rol ontwerp
betere grip op gladde oppervlakken
ºº Robuuste clip: devoor
markeerstiften kunnen op helm,
ºº broek, overalls etc.INKZALL
geklemd worden

versterkt frame voorkomt opensplijten bij het vallen
ºº 4-punten
terugloop bumper voor een langere
ºº Schokbestendige
levensduur van band en veer

Kleur
Artikelnummer

INKZALL™ gele verf marker

INKZALL™ witte verf marker

INKZALL™ zwarte verf marker

Geel
48223721

wit
48223711

zwart
48223731

™

haak verankerd met 2 rivetten voor nauwkeurige
ºº Kwaliteits
metingen

Draagkoord opening voor het bevestigen van INKZALL
ºº markeerstiften
aan de riem

™

van TPR (thermoplastic rubber) voor goede grip,
ºº Behuizing
comfort en duurzaamheid
compact design
ºº Ergonomisch
II nauwkeurigheid
ºº Klasse
ºº Te bestellen per 6 of 12 (master karton)

Lengte (m)
Bladbreedte (mm)
Artikelnummer

C3 / 16

C5 / 19

C5 / 25

C8 / 25

C5-16 / 25

C5-16 / 25

3
16
4932451637

5
19
4932451638

5
25
4932451639

8
25
4932451640

5 m / 16‘
25
4932451641

8 m / 26‘
25
4932451642

INKZALL™ MARKERS

Artikelnummer

INKZALL™ markeerstift - geel

INKZALL™ markeerstift - kleur

48223201

48223206

INKZALL™ FINE TIP
MARKERS

blijft langer scherp, zelfs onder druk stompt de punt niet
ºº Punt
af
punt van acryl is ideaal voor schrijven op ruw
ºº Duurzame
materiaal zoals OSB en beton

0,6 mm punt
ºº Ca.
bestendig
ºº Dichtloop
gebruiken: markeren van elektrische bedrading,
ºº Voornaamste
aantekeningen op plannen

blijft schrijven nadat de dop er langer dan 72 uur af is
ºº Marker
geweest
voor gebruik met beton, hout, metaal, triplex, OSB
ºº Geschikt
en kunststof
geschikt voor natte, geoliëde, stoffige en roestige
ºº Tevens
oppervlakken

droogtijd - vermindert de kans op vegen op PVC en
ºº Snelle
metalen oppervlakken

ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
ºº Slank
clip - gemakkelijk aan uw pet, broek of overall te
ºº Robuuste
bevestigen

te openen dop voor gebruik met één hand
ºº Gemakkelijk
ter bevestiging van koord
ºº Gat
Anti-rol
ontwerp
- marker biedt door z'n speciale design een
ºº betere grip

Kleur
Artikelnummer

Marker met fijne punt

Marker met beitelpunt

Kleurenmarkers

Zwart
48223100

Zwart
48223103

Blauw, rood, groen en zwart
48223106

Artikelnummer

INKZALL™ fine tip marker

INKZALL™ fine tip marker zwart

INKZALL™ fine tip marker gekleurd

48223154

48223164

48223165
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FASTBACK™ UNIVERSEEL
KANTELMES

INKLAPBARE ZAAG
10x sneller verwisselen van zaagbladen zonder
ºº Tot
hulpwerktuigen

zaagblad - eenvoudiger en veiliger opbergen
ºº Inklapbaar
rubber beklede softgrip voor prettiger werken
ºº Met
voor alle Sawzall zaagbladen voor verhoogde
ºº Geschikt
veelzijdigheid

één hand te bedienen - het mes is met één hand open te
ºº Met
klappen voor gemakkelijke bediening

®

snijvlak - materiaal snijden zonder het mes uit te
ºº Geïntegreerd
klappen

ºº Geleverd met 150 mm, 180 TPi zaagblad

- mes snel en gemakkelijk te
ºº Messnelwisselsysteem
verwisselen, zonder hulpwerktuigen

als draadstripper - u hoeft hierdoor geen aparte
ºº Geschikt
draadstriptang aan te schaffen

ontwerp - gemakkelijk in de broekzak op te bergen
ºº Superslank
ºº Riemclip - gemakkelijk aan de broekriem te bevestigen

Universeel kantelmes
Artikelnummer

Inklapbare raspzaag

48221901

Artikelnummer

FASTBACK™
KLAPMES MET
BLAD MAGAZIJN

48220305

HACKSAW
metalen frame, ondersteunt méér kracht
ºº Robuuste
/ 250 lbs)

(25,000 PSi

handgreep voor betere grip en prettiger werken
ºº Rubberen
magazijn voor extra zaagbladen
ºº Ingebouwd
Geleverd
met
12˝ / 24 Tpi zaagblad
ºº Bladopname tot
12˝
ºº

één hand te bedienen, het mes is met één hand open te
ºº Met
klappen voor gemakkelijke bediening

snijvlak, materiaal snijden zonder het mes uit te
ºº Geïntegreerd
klappen

mes snel en gemakkelijk te verwisselen
ºº Messnelwisselsysteem,
zonder hulpwerktuigen
als draadstripper, hierdoor hoeft u geen aparte
ºº Geschikt
draadstriptang aan te schaffen

ontwerp, gemakkelijk in de broekzak op te bergen
ºº Superslank
gemakkelijk aan de broekriem te bevestigen
ºº Riemclip,
Magazijn
voor
4 extra bladen
ºº 45° blokkeerstand
voor werken in kleine ruimtes
ºº
FASTBACK™ klapmes met blad magazijn
Artikelnummer

Hacksaw

48221903

Artikelnummer

FASTBACK™
COMPACT FLIP MES

48220050

COMPACTE
HACKSAW
10x sneller verwisselen van zaagbladen zonder
ºº Tot
hulpwerktuigen

ontwerp, ideaal voor gebruik in krappe ruimtes
ºº Compact
bladlengte voor het gemakkelijker zagen van
ºº Verstelbare
rechte, nauwkeurige sneden

en flip-open met één hand voor snelle toegang tot het
ºº Duw
blad

lemmet wissel zonder gereedschap
ºº Snelle
lichtgewicht ontwerp voor comfortabel meenemen
ºº Compact
Riemclip
ºº Opening voor veiligheidskoord voorkomt verliezen
ºº Standaard vervangmessen
ºº

rubber beklede softgrip voor prettiger werken
ºº Met
voor zaagbladen met 12˝ opname
ºº Geschikt
Geleverd
met 10˝ / 24 Tpi zaagblad
ºº

Fastback™ compact flip mes
Artikelnummer

Compacte Hacksaw

48221906

Artikelnummer

SCHUIFMESSEN

LANGE BEK TANG

vergrendeling* voor maximale duurzaamheid en
ºº Metalen
langere levensduur

bek tang: speciaal geschikt voor aangrijpen, buigen en
ºº Lange
aanpassen op moeilijk bereikbare plaatsen

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

48220012

knipt draad tot 2,5 mm
ºº Draadknipper:
voor inwendig afbramen van pijpen tot 20 mm.
ºº Afbraamribben
Geen behoefte aan extra gereedschap

Vergrendeling met snelheidsdraad* voor een snellere
bladafstelling
Auto-lock schuif** voor een snellere bladafstelling
Handige zakclip** om messegmenten gemakkelijk af te breken
Rubberen handvat biedt een stevige antislip grip en is
acetonbestendig
IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherpte
en perfecte afwerking
* 18 mm / 25 mm schuifmessen
** 9 mm schuifmessen

ºº Nageltrekker
bek voor betere grip en uitstekende controle
ºº Getande
geharde duurzaame snijkanten. Extra gehard tot 64 HRC
ºº Laser
van Chroom-Vanadium voor de beste duurzaamheid
ºº Gemaakt
en goede roest bescherming
en duurzame "softgrip" handgrepen voor extra
ºº Ergonomische
comfort en langere levensduur

Bladbreedte (mm)
Aantal mespunten
Artikelnummer

Schuifmes 9 mm

Schuifmes 18 mm Schuifmes 25 mm

9
13
48221960

18
8
48221961

25
7
48221962

Lange bek tang
Totale lengte (mm)
Knipcapaciteit in harde draad (mm)
Knipcapaciteit in medium draad (mm)
Ø kabel (mm)
Beklengte (mm)
Gewicht (g)
Max. ontbraamkop Ø (mm)
Artikelnummer

210
2.5
2.5
6.0
51
255
18
48226101
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DIAGONALE ZIJKNIPTANGEN

TORQUE LOCK™
GRIPTANGEN

voor universeel gebruik
ºº Geschikt
- afgerond en hardmetalen afwerking ter
ºº Puntbescherming
bescherming van de snijranden tegen beschadiging bij vallen

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Hefboomontwerp - lange handgrepen voor maximale
knipkracht en prestaties
Optrompkop voor het glad maken van randen van stalen pijpen
tot 25 mm, zonder hulpwerktuigen
15º haakse kop voor vlakknippen, geschikt als nageltrekker
voor sneller en gemakkelijker loswrikken en uittrekken van
nagels/spijkers
Lasergeharde duurzame snijranden, extra gehard tot 64 HRC voor knippen van draad, bouten, schroeven en nagels
Vervaardigd van speciale legering chroom-vanadiumstaal voor
onovertroffen duurzaamheid en perfecte bescherming tegen
roestvorming
Ergonomische en duurzame grepen voor extra comfort en
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LOCK : zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens
ºº TORQUE
het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan
™

ºº
ºº
Totale lengte (mm)
Knipcapaciteit in medium draad (mm)
Knipcapaciteit in harde draad (mm)
Knipcapaciteit in zachte draad (mm)
Beklengte (mm)
Artikelnummer

Diagonale zijkniptang, 160 mm
160
2.5
2.5
4.0
22
48226106

ºº

Diagonale zijkniptang, 180 mm
180
3.0
3.0
4.0
26
48226107

ºº

worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor
betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/
opslagdoeleinden
Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen
materiaal
Volledig verchroomde handttool - optimale bescherming tegen
roestvorming voor hogere levensduur
Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te
openen en sluiten
MAXBITE™ tangen met speciale klauw voor maximale grip

7˝ TORQUE 10˝ TORQUE 5˝ TORQUE
7˝ TORQUE
10˝ TORQUE 10˝ TORQUE 4˝ TORQUE 6˝ TORQUE 9˝ TORQUE
LOCK™
LOCK™
LOCK™ gebo- LOCK™ gebo- LOCK™ gebo- LOCK™ rech- LOCK™
LOCK™
LOCK™
MAXBITE™ MAXBITE™ gen klauw
gen klauw
gen klauw
te klauw
lange neus lange neus lange neus
Totale lengte (mm)
Totale lengte (inch)

170
7

250
10

127
5

Type klauw

Maxbite™ Maxbite™ Gebogen

Klauwcapaciteit plat (mm) −
−
−
Bekwijdte buis (mm)
38
50
26
Artikelnummer
48223607 48223610 48223422

170
7

250
10

250
10

Gebogen

Gebogen

Plat

−
38
48223421

51
48223420

30
48223510

100
4
Platte lange
neus
42
−
48223504

150
6
Platte lange
neus
52
−
48223506

230
9
Platte lange
neus
76
−
48223509

TORQUE LOCK™
SEAMER

KABELKNIPTANG
snijkwaliteit in z'n klasse door afgeschuinde snijkaken
ºº Beste
voor nauwkeurig en gemakkelijk doorsnijden van kabels
handgrepen: liggen prettiger in de hand dan
ºº Comfortabele
kunststof handgrepen

LOCK : zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens
ºº TORQUE
het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan
™

ontwerp voor de beste duurzaamheid, zelfs in de
ºº Gesmeed
meest barre werkomstandigheden
zwarte oxide-afwerking voor optimale
ºº Roestbestendig:
bescherming tegen corrosie

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor
betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/
opslagdoeleinden
Verharde bekken voor een betere grip
Bescherming tegen roest, verlengde levensduur door chroom
beschermlaag
Loslaat-hendel, traditioneel design
De Seamer maakt alle buig- en krimptaken gemakkelijk
Ideaal voor vasthouden van plaatmateriaal

TORQUE LOCK™ seamer
Totale lengte (mm)
Totale lengte (inch)
Klauwcapaciteit plat (mm)
Artikelnummer

Kabelkniptang
Artikelnummer

48226104

KNIJPTANG

TORQUE LOCK™
VERGRENDELKLEMMEN

randen voor een langere levensduur
ºº Ijzercarbide
grepen - liggen prettiger in de hand
ºº Comfortabele
Gladde
kop
voorkomt
ºº tijdens trekken/wrikkendat het werkoppervlak wordt beschadigt

LOCK : zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens
ºº TORQUE
het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan
™

ontwerp voor de beste duurzaamheid, zelfs in de
ºº Gesmeed
meest barre werkomstandigheden

ºº

200
8
42
48223540

Roestbestendig - zwarte oxide-afwerking voor optimale
bescherming tegen corrosie

ºº
ºº
ºº

worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor
betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/
opslagdoeleinden
Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen
materiaal
Volledig verchroomde handttool - optimale bescherming tegen
roestvorming voor hogere levensduur
Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te
openen en sluiten

Knijptang
Lengte (mm)
Artikelnummer

180
48226407

VERSTELBARE
SLEUTEL

TORQUE LOCK™
KETTINGKLEM

verstelschroef met accurate schroefdraad en
ºº Nauwkeurige
nauwe toleranties. De bekken openen niet vanzelf tijdens

LOCK : zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens
ºº TORQUE
het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan

9˝ deep reach
18˝ deep reach 11" handklem 18˝ C klem 9˝ deep reach klem11" handklem 18˝ C klem met
klem met regulie-klem met regulie-met reguliere met regulie- met scharnierende met scharnieren- scharnierende
re klauwen
re klauwen
pads
re klauwen klauwen
de pads
klauwen
Totale lengte (mm)
Totale lengte (inch)

230
9
Deep reach
Type klauw
reguliere puntige
pads
Klauwcapaciteit plat (mm) 114
Artikelnummer
48223533

480
18
Deep Reach
reguliere puntige
pads
170
48223529

280
11

480
18

Reguliere
puntige pads

Reguliere
Deep Reach schar- Scharnierende
puntige pads nierende pads
pads

Scharnierende
pads

90
48223531

170
48223530

170
48223520

™

gebruik

tegen roest en voor een verhoogde
ºº Gechromeerd
duurzaamheid

ronde hangreep voor comfortabel werken met
ºº Ergonomische
één hand en minder drukpunten op de handpalm

ºº
ºº

ºº

ºº
ºº
ºº

kop voor het werken in krappe ruimtes
ºº Slanke
bekken verschuiven of beschadigen het
ºº Evenwijdige
werkoppervlak niet
Lazer ingesneden markering voor continue accurate
leesbaarheid

worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor
betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/
opslagdoeleinden
Verharde bekken en verbeterde grip
Bescherming tegen roest, verlengde levensduur door chroom
beschermlaag
Loslaat-hendel, traditioneel design
Ketting voor vasthouden en vergrendelen van alle vormen
Snelle, makkelijke aan- en los-span knop

TORQUE LOCK™ kettingklem
6˝ verstelbare moersleutel 8˝ verstelbare moersleutel 8˝ verstelbare moersleutel 10˝ verstelbare moersleutel 12˝ verstelbare moersleutel 15˝ verstelbare moersleutel
Totale lengte (mm)
Artikelnummer

150
48227406

200
48227408

200
48227508

250
48227410

300
48227412

380
48227415

Versterlbare moersleutel twee stuks
150 & 200
48227400

Totale lengte (mm)
Totale lengte (inch)
Bekwijdte buis (mm)
Artikelnummer

270
9
79
48223542

230
9

114
48223523

280
11

100
48223521

480
18
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PLAATSCHAREN

HANDSCHOENEN

groeven voor duim en wijsvinger voor méér comfort
ºº Speciale
en minder vermoeidheid, bovendien knipt u met gemak door
plaatstaal en met minder risico uzelf te verwonden

spandex - speciale ademende stof: extra comfort,
ºº 2-zijdig
goede pasvorm, flexibiliteit en grotere sterkte van de gehele

snijhoeken ter voorkoming van wegslippen tijdens
ºº Gekartelde
knippen

handschoen

vermoeidheid aan handspieren bij knippen van dikkere
ºº Minder
materialen dankzij ontwerp met hefboomactie

manchet met klittenbandsluiting voor altijd perfecte
ºº Versterkte
pasvorm

bek voor snellere knipresultaten en minder
ºº Torsieveerbediende
vermoeidheid tijdens knippen
snijranden (extra gehard tot 65 HRC) voor
ºº Verchroomde
optimale corrosiebescherming

ºº
ºº
ºº
ºº

Knipkop vervaardigd van gesmeed, gelegeeerd staal voor
maximale materiaalsterkte
Schaar met één hand te vergrendelen voor optimaal
gebruiksgemak - snel openen en sluiten
Speciale scharniervorm - voorkomt dat de schaar vastloopt in
het geknipte materiaal
Drievoudige kniprichtingidentificatie - aan de kop, handgreep
en door kleurcodering van de handgreep

Plaatschaar,
recht
Recht (geel)
260
31

Kniprichting
Totale lengte (mm)
Hoeklengte (mm)
Max. knipcapaciteit
1.0
in aluminium (mm)
Max. zaagdiepte in
1.0
staal (mm)
Max.knipcapaciteit in
0.6
roestvrijstaal (mm)
Artikelnummer
48224030

Plaatschaar,
rechts
Rechts (groen)
260
31

Plaatschaar,
links
Links (rood)
260
31

Plaatschaar,
recht offset
Recht (geel)
260
37

Plaatschaar,
rechts offset
Rechts (groen)
260
30

Plaatschaar,
links offset
Links (rood)
260
30

Plaatschaar,
recht, extra lang
Recht (geel)
310
76

Plaatschaar,
links, extra lang
Links (offset)
290
63

leren handpalm voor betere ademing van de stof,
ºº Synthetische
extra duurzaamheid en optimale weerbestendigheid

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

Milwaukee logo
ºº Geborduurd
Duty maar comfortabel
ºº Heavy
ºº Machinewasbaar
ºº Biedt optimale bescherming tegen extreme vibraties

48224020

48224010

48224032

48224022

48224012

48224037

48224038

JOBSITE SCHAREN

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

vingertoppen voor extra duurzaamheid, echter met
ºº Verstevigde
behoud van de beweeglijkheid
®

Maat 8 / M
Maat
M
Artikelnummer 48229731

maximale bescherming tegen

Offset schaar

Rechte schaar

240
115
48224043

230
95
48224044

Maat
Artikelnummer

FREE-FLEX
WERKHANDSCHOENEN

dopsleutels met schroefdraad
ºº Hollowcore
doorvoermogelijkheid

knokkel, palm en vingertoppen
ºº SMARTSWIPE
en elastische handschoenen
ºº Flexibele
Lichtgewicht
en
ademend
ºº Versterkte duim naad
ºº Hoge vingertop gevoeligheid
ºº Aangebrachte zweet-wipe
ºº CE Category 2, EN 420 and EN 388
ºº

™

en unieke universele schroefkop geschikt voor 4x méér
ºº Nieuwe
bevestingsmiddelen - past op aandrijfvierkant, zeskant, 12- en
8 puntsopname

voor verwijderen van verroeste en kale bouten
ºº Ideaal
kleuren ter indicatie van de maten.
ºº Verschillende
met Hex-opname bieden extra trekkracht
ºº Dopsleutels
Verchroomd
staal
voor maximale duurzaamheid
ºº Gesmeed staal voor
langere levensduur
ºº
Maat (mm)
Draadeind maat
Kleur
Artikelnummer

Dopsleutel Hex Dopsleutel Hex
5 mm
5,5 mm
5
5.5
M3
Zwart
Bruin
48222531
48222532

Dopsleutel Hex
6 mm
6
M3.5
Rood
48222533

Dopsleutel Hex
7 mm
7
M4
Oranje
48222534

10-IN-1
RATELSCHROEVENDRAAIER

ºº
ºº

XXL
48229734

Maat 8 / M

Maat 9 / L

Maat 10 / XL

Maat 11 / XXL

M
48229741

L
48229742

XL
48229743

XXL
48229744

™

opname voor perfecte fitting in
ºº Magnetische
montagetoepassingen

ºº
ºº

Maat 11 / XXL

XL
48229733

naad van palm en de duim
ºº Versterkte
en ademend
ºº Lichtgewicht
Vochtbestendige
voering biedt alle comfort
ºº Aangebrachte zweet-wipe
ºº Klittenbandsluiting voor goede pasvorm
ºº Voldoet aan reglementering CE category 2 ,EN 420 and EN 388
ºº

HOLLOWCORE™ MAGNETISCHE
DOPSLEUTELS

ºº

Maat 10 / XL

L
48229732

ontworpen voor ultieme beweeglijkheid bij het werken
ºº Speciaal
met kleine objecten

Volledig metalen handvat ter bescherming tegen vallen en
breken van het handvat
Boutvergrendeltechnologie – voorkomt dat de bladen van de
schaar losgaan voor nauwkeurig knippen
Royale lussen handgreep voor gebruik met werkhandschoenen
Wijsvingergroef voor extra comfort
Dankzij gelaserde liniaalmarkeringen aan de snijrand meten en
knippen in één keer
Jobsite offset scharen met micro-gekartelde bladen voor
maximale duurzaamheid en betere grip
Jobsite offset scharen met 60° offset kop maakt het mogelijk
om uw hand boven het te knippen materiaal te houden
Totale lengte (mm)
Bladlengte (mm)
Artikelnummer

ºº

Maat 9 / L

VINGERLOZE
HANDSCHOENEN

snijhoek voor maximale duurzaamheid. Langere
ºº IJzercarbide
levensduur vergeleken met roestvrijstaal
snijvlakken voor
ºº Verchroomde
roest

handpalm met traagschuim voor optimale
ºº Gevoerde
becherming tegen extreme vibraties

Dopsleutel Hex
8 mm
8
M5
Geel
48222535

Dopsleutel Hex
10 mm
10
M6
Blauw
48222536

Dopsleutel Hex
13 mm
13
M8
Oranje
48222537

Maat
Artikelnummer

Maat 8 / M

Maat 9 / L

Maat 10 / XL

Maat 11 / XXL

M
48229711

L
48229712

XL
48229713

XXL
48229714

JOBSITE RUGZAK
constructie - gemaakt van 1680D ballistisch nylon
ºº Robuuste
de solide basis blijft de rugzak rechtop staan en is hij
ºº Dankzij
optimaal bestand tegen alle weersomstandigheden

Ergonomische 152 mm lange schroevendraaier met 1/4˝ Hexopname en ingebouwde draadstripper & lussenmaker
Robuuste metalen ratel met hoge koppel voor dubbele
schroefsnelheid en optimale controle
88 mm lange sleufbits, tevens geschikt voor powertools
Gehard stalen sleufbits voor nauwkeurige passing in de
schroefkop en lange levensduur
Opslag voor sleufbits in de handgreep in revolverstijl
Verchroomde, corrosiebestendige bits

ademende banden – het ultieme comfort en ideaal
ºº Gevoerde
voor gebruik op de bouwplaats
opbergruimte - in totaal 35 opbergvakken
ºº Royale
voorzijde voor toegang en opslag van grotere
ºº Openslaande
artikelen. Aan de zijkant handig vak voor waterfles

Inhoud
Aantal
Artikelnummer

10 in 1 ratelschroevendraaier - universeel

10 in 1 ratelschroevendraaier - Hex

Inhoud: PH1 / PH2 / PZ1 /
PZ2 / TX15 / TX20 / SL 0.8
x 5.5 mm
1
48222311

Inhoud: Hex 1.5 mm / Hex 2 mm
/ Hex 2.5 mm / Hex 3 mm / Hex
4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm
1
48229306

toolwand maximaliseert opslagruimte en maakt
ºº Verticale
bulkopslag mogelijk
voor veilig opbergen van laptops of tablets
ºº Laptopvak
ºº Externe kettingen gemakkelijk aan clip op te bergen

Jobsite rugzak
Article Number

48228200
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TTI Benelux
Jan Valsterweg 83
3315 LG Dordrecht
Nederland
Telefoon Nederland: (078) 6524 150
Telefoon België: (0)2 5033 010
Fax Nederland: (078) 6105 081
Fax België: (02) 5033 020

Alle gegevens incl. service en garantievoorwaarden, evenals het productaanbod kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving. Afbeeldingen zijn niet bindend. Geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten.
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