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NOTHING BUT HEAVY DUTY™
TÖÖRIISTADE ARENDAMINE JA TOOTMINE ON
VAID ÜKS OSA MILWAUKEE® LUBADUSEST.
Need tööriistad peavad vastu pidama
päevast päeva. Sel põhjusel on
töökindlus kõigisse toodetud
tööriistadesse sisse kavandatud.
Kõik elektritööriistad väljuvad tehasest
täieliku dokumentatsioonipaketiga, sh
juhised kasutamiseks,
klienditeeninduskeskuste loend ja
ohutusjuhised.
Milwaukee® hooldusvõrgustik on
ülemaailmne. Kui peaks tekkima
probleem, mis nõuab kiiret abi või
toetust, saate arvestada meie
hoolduskeskuste/esindajatega kogu
maailmas.
Globaalne võrgustik tagab, et infot meie
klientide vajaduste ja nõuete kohta
jagatakse ning seda peetakse silmas
edasises tootearenduses.
Paljude aastatega saadud kogemused ja
pädevus tagavad kiire ja tõhusa
professionaalse remonditeenuse.

Milwaukee® tööriistad püüavad olla kooskõlas ja ületada kõiki rahvusvahelisi ja Euroopa
standardeid ning direktiive nii disaini kui ohutuse alal. Pidevalt käigus olevad teadusja arendusprogrammid seavad sihiks tulevaste turutrendide ennustamist ja täitmist
kõigi regulatiivsete ja tõhususnõuete osas. Milwaukee® on paljude teiste seas ka EPTA
(Euroopa elektritööriistade assotsiatsiooni) aktiivne liige ja järgib uhkelt kõiki tööstusharu
mõõtestandardeid, milles organisatsioon on kokku leppinud.
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RASKEL TÖÖL
TUNNETE VAHET

TÖÖRIISTAD PAREMA
TÖÖ TEGEMISEKS.
Milwaukee®-s pole tugevuse rõhutamine
lihtsalt lööklause. See on lubadus pakkuda
profikasutajatele parimat. Milwaukee®
insenerid ei konstrueeri lihtsalt tööriistu.
Nad konstrueerivad tööriistu, millega teha
tööd paremini, kiiremini, kindlamalt ja
ohutumalt.

www.milwaukeetool.ee
MEIE LISAGARANTII SAAMISEKS POLE VAJA
MUUD KUI END VÕRGUS REGISTREERIDA.
NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY GARANTII:
1–3 aastani: Milwaukee® pakub 3-aastast garantiid. Nüüd
2-aastane garantii kõigil REDLITHIUM-ION™-i akudel.

Milwaukee® selle teenuse kasutamiseks ei ole vaja teha muud kui
registreerida tööriist võrgus!

Kõiki Milwaukee® tööriistu testitakse enne tehasest väljumist
vastavalt põhjalikule sertifitseerimisprotsessile ja need peavad
vastama Nothing but HEAVY DUTY™ tasemele.

Järgige linki lehel www.milwaukeetool.eu

Milwaukee® on profikasutajatele pakutavate toodete ja teenuste
üle uhke. Seda silmas pidades pakume hea meelega täiendavat
kaitset, pikendades oma garantiitingimusi 3 aastani.

Milwaukee® teenus on saadaval üksnes neis riikides, mis on loetletud
meie garantiiregistreerimise veebilehel. Pikendatud garantii ei laiene
rendiäris kasutatavatele toodetele, akudele, akulaadijatele ja
tarvikutele.
Kõiki tingimusi vt www.milwaukeetool.eu

Kui registreerite oma uue Milwaukee® elektritööriista 30 päeva
jooksul pärast ostu, siis on see teenus teile tasuta.
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ÜLE 30 VIDEO

WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

UUENDATAV.
TÕHUSAM.
KESTVAM.

65

ÜKS SÜSTEEM,
ÜLE

TÖÖRIISTA
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DRIVEN TO OUTPERFORM.™
M12 FUEL™ on välja töötatud maailma kõige nõudlikumate spetsialistide jaoks.
M12 FUEL™ pakub ainulaadset jõudlust kompaktses korpuses ning seadmes
kasutatakse kolme Milwaukee® eksklusiivset innovaatilist lahendust: harjadeta
mootor POWERSTATE™, aku REDLITHIUM-ION™ ning riist- ja tarkvara ühendav
elektroonikasüsteem REDLINK PLUS™, mille tulemuseks on konkurentsitu võimsus,
tööaeg ja vastupidavus.
Lihtsalt öeldes on M12 FUEL™ oma klassi parim tehnoloogiline täislahendus, mis
tagab akutööriistale teistest parema käitatavuse, kaitse ja võimsuse.

UUED 3,0 Ah ja 6,0 Ah
akud annavad veel rohkem
võimalusi

1

2

HARJADETA

INTELLIGENTNE SÜSTEEM

REDLINK PLUS™
pidev kontroll optimeerib
ºº Üksikelementide
tööriista kasutusaega ning tagab aku
pikaajalise vastupidavuse.

kõige täiuslikum
ºº Akutööriistade
elektroonikasüsteem koos ainulaadse

MOOTOR
POWERSTATE™

digitaalse funktsiooniga.

süsteemi hõlmav andmevahetus koos
ºº Kogu
ülekoormuskaitsega pikendab tööriista

välja töötatud ja
ºº Milwaukee
konstrueeritud harjadeta mootor
®

eluiga.

suurematest konkurentidest
ºº Kõigist
paremad töönäitajad

ºº Kuni 10x pikem mootori eluiga*
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UUENDATAV.
TÕHUSAM. KESTVAM.

KUNI 3X
PIKEM
TÖÖAEG*

KUNI 20%
KUNI 2X
ROHKEM
ROHKEM
ENERGIAT* LAADIMISKORDI*

vastupidavam aku turul
ºº Kõige süsteemi
hõlmav andmevahetus koos
ºº Kogu
ülekoormuskaitsega pikendab tööriista eluiga.
indikaator
ºº Laetusastme
ºº Töötab temperatuuril kuni –20°C

ÜLE
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REDLITHIUM-ION™
-i AKUD

65

TÖÖRIISTA

* Võrreldes konkureeriva liitiumioon-tehnoloogia ja/või Milwaukee varasemate akudega. Tulemused sõltuvad pingest, tööriistast ja kasutusalast.
®

7

#MILWAUKEETOOL

M12 CPD

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

M12 CDD | M12 FUEL 2-KIIRUSEGA AKUTRELL
ºº Milwaukee

disainitud ja toodetav harjadeta POWERSTATE mootor kuni
10x pikema kasutuskestuse, kuni 2x suurema võimsuse ja kuni 2x pikema
tööajaga
ºº REDLINK PLUS Intelligence tagab tööriista ja aku kõige kaasaegsema
elektroonilise ülekoormuskaitse ning parandab tööriista jõudlust unikaalsel
viisil
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20° C
ºº Aku individuaalne jälgimine optimeerib tööriista kasutusaega ja tagab aku
vastupidavuse pikaks ajaks
ºº Esimene 13 mm metallpadrun omas klassis kiireks otsakute vahetamiseks
ja fikseerimiseks
ºº Laetusastme indikaator
ºº Heledaim tööala LED-valgusti
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

M12 FUEL™ 2-KIIRUSEGA AKULÖÖKTRELL
disainitud ja toodetav harjadeta POWERSTATE mootor
ºº Milwaukee
kuni 10x pikema kasutuskestuse, kuni 2x suurema võimsuse ja kuni
2x pikema tööajaga

PLUS Intelligence tagab tööriista ja aku kõige
ºº REDLINK
kaasaegsema elektroonilise ülekoormuskaitse ning parandab
tööriista jõudlust unikaalsel viisil

aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20%
ºº REDLITHIUM-ION
suurema võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab
muudest liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C

elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
ºº Aku
tagab akupaki pika vastupidavuse

13 mm metallist padrun

13 mm metallpadrun omas klassis kiireks otsakute
ºº Esimene
vahetamiseks ja fikseerimiseks
indikaator
ºº Laetusastme
tööala LED-valgusti
ºº Heledaim
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee

®

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 CDD-0

M12 CDD-202C M12 CDD-602X

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

2.0
2
40 min
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
37
1.3
Komplekt
4933440390

6.0
2
90 min
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
44
1.5
Dyna kohver
4933451508

M12™ akudega

M12 BDDX
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Max löögisagedus (l/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 CPD-0

M12 CPD-202C M12 CPD-602X

−
0
−
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
13
25,500
37
−
−
4933440380

2.0
2
40 min
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
13
25,500
37
1.3
Komplekt
4933440370

M12™ ÜLIKOMPAKTNE TRELL-KRUVIKEERAJA KOOS EEMALDATAVA PADRUNIGA

6.0
2
90 min
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
13
25,500
44
1.5
Dyna kohver
4933451509

Metallist käigukast

™

®

padruni süsteem 3 erineva peaga paljude tööde jaoks
ºº Eemaldatava
10 mm võtmeta padrun, täismetallist täisnurkne 1/4“
ºº Standardne
kuuskantpea ja täismetallist nihkega 1/4“ kuuskantpea
kuuskantspindel padruni kinnituse taga, võimaldab vajadusel
ºº 1/4“
vähendada trelli pikkust kuni 153 mm

REDLINK -i ülekoormuskaitse tööriistas ja akus tagab
ºº Elektrooniline
süsteemile omas klassis parima vastupidavuse
™

planetaarkäigukast tagab erakordse vastupidavuse
ºº Täismetallist
ºº LED-tuli töökoha valgustamiseks

AKULÖÖKTRELL

ºº Milwaukee®

suure jõudlusega kompaktne lööktrell on 190 mm pikk ja
ideaalne töötamiseks kitsastes tingimustes
ºº Tööriistas ja akus olev REDLINK™-i elektrooniline ülekoormuskaitse tagab
klassi parima vastupidavuse
ºº 10 mm metallpadrun kiireks otsakute vahetamiseks ja fikseerimiseks
ºº Optimeeritud käepide paremaks juhtimiseks ja hoidmiseks
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Max löögisagedus (l/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 BPD-0

M12 BPD-202C M12 BPD-402C

−
0
−
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
10
22,500
30
−
−
4933441950

2.0
2
40 min
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
10
22,500
30
1.2
Komplekt
4933441940

4.0
2
80 min
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
10
22,500
38
1.5
Komplekt
4933441935

M12 BDDX-202C
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Standardseadmed
Tootekood
Art. nr
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Kaldpea võimaldab töötada servade
lähedal

2 kiiruse seadistust

ERINEVAID KOMPLEKTE KÜSI KAPLUSEST

M12 BPD | M12

suure jõudlusega ülikompaktne neli-ühes-trellºº Milwaukee
kruvikeeraja süsteem on väga mitmekülgne

2.0
2
40 min
0 - 400
0 -1500
10
25
10
32
1.2

M12 BDDXKIT-202C

2.0
2
40 min
0 - 400
0 -1500
10
25
10
32
1.2
Eemaldatav FIXTECi padrun,
Eemaldatav FIXTECi padrun,
nihutustarvik, nurktrelli
rihmaklamber, 25 mm
lisatarvik, rihmaklamber, 25
otsak PZ2
mm otsak PZ2
Komplekt
Komplekt
4933447830
4933447836

Täisnurkpea kasutamiseks kitsastes
kohtades

1/4“ kuuskantpadrun
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M12 BDD | M12

™

M12 BD | M12

AKUTRELL

suure jõudlusega kompaktne trell-kruvikeeraja on 187 mm
pikk ja ideaalne töötamiseks kitsastes tingimustes
ºº Tööriistas ja akus olev REDLINK™-i elektrooniline ülekoormuskaitse tagab
klassi parima vastupidavuse
ºº 10 mm metallpadrun kiireks otsakute vahetamiseks ja fikseerimiseks
ºº Optimeeritud käepide paremaks juhtimiseks ja hoidmiseks
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 BDD-0

M12 BDD-202C M12 BDD-402C

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

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

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

ºº Milwaukee®

suure jõudlusega kompaktne kruvikeeraja on 175 mm pikk ja
ideaalne töötamiseks kitsastes tingimustes
ºº Tööriistas ja akus olev REDLINK™-i elektrooniline ülekoormuskaitse tagab
klassi parima vastupidavuse
ºº 1/4" kuuskantpadrun kiireks ühe käega otsaku vahetamiseks
ºº Optimeeritud käepide paremaks juhtimiseks ja hoidmiseks
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse
ºº Korpusel olev energianäidik ja LED-valgusti lisavad kasutusmugavust ja
valgustust halvasti valgustatud töötingimustes
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

töökoormust taluv täismetallist reduktor ja hammasrattad tagavad
suurepärase vastupidavuse ja maksimaalse pöördemomendi
Elektrooniline
REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
ºº
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Töökiiruse muutmise metallist labalüliti tagab kasutajale töötamise ajal
parema kontrolli tööriista üle
ºº 10 mm padrun võimaldab kõiki vajalikke tarvikuid kiiresti ja lihtsasti
vahetada
ºº Sale ja pehme haardepinnaga käepide
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

C12 RAD-0

C12 RAD-202B

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

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

M12 BD-0

M12 BD-202C

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

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

M12 FUEL ¼“ AKULÖÖKKRUVIKEERAJA
projekteeritud ja toodetud POWERSTATE harjadeta
ºº Milwaukee
mootor on kuni 3x pikema kasutuskestusega ja kuni 2x võimsam
®

™

tööriista jõudlust ainulaadsel viisil

DRIVE CONTROL funktsioon võimaldab kasutajal
ºº Milwaukee
muuta töökiirust ja pöördemomenti võimalike rakenduste arvu
suurendamiseks

1 täppistööks
ºº Režiim
2 tagab maksimaalse jõudluse kõige raskematel töödel
ºº Režiim
REDLITHIUM-ION
tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20%
ºº suurema võimsuse,aku
aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab

ºº
ºº
ºº

M12 CD | M12 FUEL 2-KIIRUSEGA AKUKRUVIKEERAJA
ºº Milwaukee

™

Intelligentne süsteem REDLINK PLUS tagab tööriista ja aku kõige
ºº kaasaegsema
elektroonilise ülekoormuskaitse ning parandab

ºº
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Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Tarviku kinnitus
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Puidukruvid kuni (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 CID

C12 RAD | M12 AKUNURKTRELL
ºº Suurt

disainitud ja toodetav harjadeta POWERSTATE mootor kuni
10x pikema kasutuskestuse, kuni 2x suurema võimsuse ja kuni 2x pikema
tööajaga
ºº REDLINK PLUS Intelligence tagab tööriista ja aku kõige kaasaegsema
elektroonilise ülekoormuskaitse ning parandab tööriista jõudlust unikaalsel
viisil
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Aku individuaalne jälgimine optimeerib tööriista kasutusaega ja tagab aku
vastupidavuse pikaks ajaks
ºº 1/4” kuuskantkinnituspadrun tööotsaku kiireks ja lihtsaks vahetamiseks
ºº Laetusastme indikaator
ºº Heledaim tööala LED-valgusti
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

AKUKRUVIKEERAJA

™

ºº Milwaukee®

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

Väga kompaktne, kerge konstruktsioon

muudest liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
tagab akupaki pika vastupidavuse
1/4” kuuskantpadrun tööotsaku kiireks ja lihtsaks vahetamiseks
Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

M12 CD-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Tarviku kinnitus
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

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

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Milwaukee® DRIVE CONTROL™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Tarviku kinnitus
Löökide arv (p/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 CID-0

M12 CID-202C

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

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

40-OSALINE SHOCKWAVE™’I
PUURIDE JA OTSAKUTE KOMPLEKT
Art. nr

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

4932430908

+
Rihmaklamber
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M12 BSD | M12

™

M12 CIW12 | M12 FUEL

ÜHE KIIRUSEGA KRUVIKEERAJA

suure jõudlusega kompaktse kruvikeeraja pikkus on ainult 169
mm, sobides seetõttu ideaalselt töötamiseks kitsastes kohtades
ºº Metallist planetaarreduktor tagab parima vastupidavuse ja maksimaalse
pöördemomendi kuni 20 Nm
ºº 1/4” kuuskantkinnitusega padrun otsaku kiireks ja lihtsaks ühe käega
vahetamiseks
ºº Elektrooniline REDLINK™-i ülekoormuskaitse tööriistas ja akus tagab
süsteemile omas klassis parima vastupidavuse
ºº 15-etapiline pöördemomendi reguleerimine pluss täiendav puurimine
tagavad maksimaalse paindlikkuse
ºº Sale ja pehme haardepinnaga käepide
ºº Sisseehitatud LED-tuli valgustab tööpinda
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

™

ºº Milwaukee®

M12 BID | M12

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Tarviku kinnitus
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

konstrueeritud ja toodetud POWERSTATE™-i harjadeta mootor
võimaldab pöördemomenti kuni 160 Nm ja kuni 25% suuremat kiirust
töötamisel
ºº REDLITHIUM-ION™-i akutehnoloogia tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 2x
pikema aku eluea ja võimaldab töötada temperatuuril kuni –20°C
ºº Milwaukee® digitaalne DRIVE CONTROL™-i funktsioon võimaldab
kasutajal muuta töökiirust ja pöördemomenti võimalike rakenduste arvu
suurendamiseks – režiim 1: 65 Nm/0–1500 pööret minutis/2650 lööki
minutis ja režiim 2: 160 Nm/0–2650 pööret minutis/3500 lööki minutis, et
kinnitada polte, mille suurus meetermõõdustikus on M8 kuni M18
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriistale ja akule kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab märkimisväärselt
tööriista jõudlust koormusel
ºº Saledajooneline, lühike ja kerge konstruktsioon ilma reaktsioonilise
pöördemomendita, et tagada maksimaalne kasutuslihtsus ja mugavus
ºº Laetuse taset näitab korpusel paiknev kütusenäidik, võimaldades parimat
energiakasutuse kontrolli
ºº Tõhus tööpinna LED-valgustus
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Tarviku kinnitus
Löökide arv (p/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

ºº Milwaukee

®

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Tarviku kinnitus
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 BID-0

M12 BID-202C

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

2.0
2
40 min
0 - 2500
0 - 3300
1
⁄4˝ Hex
112
1.0
Komplekt
4933441960

ºº Kompaktne

12

2.0
2
40 min
1500/2650
1
⁄2˝ nelinurkne
2650/3500
65/160
1.0
Komplekt
4933447130

Art. nr

+

4932352861

ºº Milwaukee®

arendatud ja toodetud harjadeta mootor POWERSTATE™ on
vastupidavam
ºº REDLINK PLUS Intelligence tagab tööriista ja aku kõige kaasaegsema
elektroonilise ülekoormuskaitse ning parandab tööriista jõudlust unikaalsel
viisil
ºº Milwaukee DRIVE CONTROL funktsioon võimaldab kasutajal muuta
töökiirust ja pöördemomenti võimalike rakenduste arvu suurendamiseks
ºº Režiim 1 täppistööks
ºº Režiim 2 tagab maksimaalse jõudluse kõige raskematel töödel
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20 ⁰C
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Tarviku kinnitus
Löökide arv (p/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 CIW14-0

M12 CIW14-202C

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

2.0
2
40 min
0-1200 / 0-2650
1
⁄4˝ nelinurkne
0-3000 / 0-4000
13/56
1.0
Komplekt
4933440415

20-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄4˝ PADRUNITE
KOMPLEKT

+

4932352862

M12 CIW38 | M12 FUEL 3/8“ AKUMUTRIKEERAJA

NURK-LÖÖKKRUVIKEERAJA

nurk-löökkruvikeeraja pikkusega 287 mm sobib ideaalselt
töötamiseks kitsastes kohtades
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Täismetallist käigukast ja hammasrattad tagavad suurepärase
vastupidavuse ja maksimaalse pöördemomendi 68 Nm
ºº Kompaktne pea konstruktsioon läbimõõduga 35,6 mm
ºº Mitu käepideme asendit tagavad maksimaalse mugavuse
ºº 1/4˝ kuuskantpadrun kiireks ja lihtsaks otsaku vahetamiseks ühe käega
ºº Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
tagab aku pika vastupidavuse
ºº Seadmel paiknev kütusemõõdik ja LED-tuli
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2x pikema kasutusaja, kuni 20%
suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja töötab temperatuuril kuni
–20 °C paremini võrreldes teiste liitiumioontehnoloogiatega

M12 CIW12-202C

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

10-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄2˝ PADRUNITE
KOMPLEKT

Art. nr

M12 BRAID | M12

M12 CIW12-0

M12 CIW14 | M12 FUEL 1/4“ AKUMUTRIKEERAJA

AKULÖÖKKRUVIKEERAJA

suure jõudlusega kompaktne löökkruvikeeraja on 165 mm pikk
ja ideaalne töötamiseks kitsastes tingimustes
Tööriistas
ja
akus olev REDLINK™-i elektrooniline ülekoormuskaitse tagab
ºº
klassi parima vastupidavuse
ºº Suurt töökoormust taluv täismetallist reduktor ja hammasrattad tagavad
suurepärase vastupidavuse ja maksimaalse pöördemomendi
ºº 1/4” kuuskantkinnituspadrun tööotsaku kiireks ja täpseks vahetamiseks
ºº Optimeeritud käepide paremaks juhtimiseks ja hoidmiseks
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

1/2“ MUTRIKEERAJA

ºº Milwaukee®

M12 BSD-0
−
0
−
0 - 500
16
10
20
1
⁄4˝ Hex
0.9
−
4933447135

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

M12 BRAID-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Tarviku kinnitus
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

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

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ºº Milwaukee

projekteeritud ja toodetud POWERSTATE harjadeta mootor on
kuni 2x pikema kasutuskestusega ja kuni 40% võimsam
ºº REDLINK PLUS Intelligence tagab tööriista ja aku kõige kaasaegsema
elektroonilise ülekoormuskaitse ning parandab tööriista jõudlust unikaalsel
viisil
ºº Milwaukee DRIVE CONTROL funktsioon võimaldab kasutajal muuta
töökiirust ja pöördemomenti võimalike rakenduste arvu suurendamiseks
ºº Režiim 1 täppistööks
ºº Režiim 2 tagab maksimaalse jõudluse kõige raskematel töödel
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Tarviku kinnitus
Löökide arv (p/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 CIW38-0

M12 CIW38-202C

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

2.0
2
40 min
1200/2650
3
⁄8˝ nelinurkne
0-2650 / 0-3500
23/158
1.0
Komplekt
4933440420
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TÄPSEIM SOBIVUS,
PARIM VASTUPIDAVUS
SHOCKWAVE™

VALMISTATUD SPETSIAALSEST TERASEST JA SOBIVA TUGEVUSE
SAAVUTAMISEKS KUUMTÖÖDELDUD; UUENDUSLIKU LAHENDUSEGA
GEOMEETRILINE LÖÖGINEELAMISTSOON PIKENDAB KASUTUSIGA.

TÕELISELT SUURE JÕUDLUSEGA LAHENDUS
LÖÖKKRUVIKEERAJALE

UP TO

30x
LIFE
™

SHOCKZONE™
SUUDAB TALUDA
SUUREMAT JÕUMOMENTI

KOHANDATUD
MASINTÖÖDELDUD OTS™
TÄPNE SOBIVUS

SPETSIAALNE
LEGEERTERAS™ 76

33-OSALINE SHOCKWAVE™’I OTSAKUTE JA MUTRIKEERIKUTE KOMPLEKT
Shockwave Impact Duty™ kruvikeeramisotsakud: 24 x pikkus 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2
/ 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x
TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50. 5 x pikkus 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1
x TX25. 3 x Shockwave Impact Duty™ magnetilised mutrikeerikud: pikkus 48 mm 1 x 7 mm
kuuskant / 1 x 8 mm kuuskant / 1 x 10 mm kuuskant. 1 x 60 mm pikkune magnetiseeritud
otsakuhoidik.

40-OSALINE SHOCKWAVE™’I PUURIDE JA OTSAKUTE KOMPLEKT
Shockwave Impact Duty™ kruvikeeramisotsakud: 25 x pikkus 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1
/ 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x 4 mm
kuuskant / 1 x 5 mm kuuskant, 1 x soon 0,6 x 4,5 / 1 x soon 0,8 x 5,5 / 1 x soon 1,2 x 6,5. 8 x
pikkus 50 mm 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1
x 60 mm pikkune magnetiseeritud otsakuhoidik. 1 x 152 mm pikkune magnetiseeritud otsakuhoidik. 3 x Shockwave Impact Duty™ 1⁄4˝ kuuskant puuriterad: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact
Duty™ magnetilised mutrikeerikud: pikkus 48 mm 1 x 8 mm kuuskant / 1 x 10 mm kuuskant.

Art. nr

Art. nr

4932430905

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

12-OSALINE SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ KOMPLEKT
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, / 1 x TX20 / 2 x TX25,1 x
SL 0.6 x 4.5 mm / 1 x SL 0.8 x 5.5 mm, 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5, 1 x
otsakujuhikuga hoidik pikkusega 76 mm.

12-OSALINE SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ KOMPLEKT
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / / 1 x TX20 / 2 x
TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x otsakujuhikuga hoidik pikkusega
76 mm.

Art. nr

Art. nr

4932430909

4932430910

12-OSALINE SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ KOMPLEKT
2 x TX10 / 3 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x
otsakujuhikuga hoidik pikkusega 76 mm.

10-OSALINE SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄2˝ PADRUNITE KOMPLEKT
Sisaldab: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Art. nr

Art. nr

4932430911

4932352861

20-OSALINE SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄4˝ PADRUNITE KOMPLEKT
12 x 1⁄4˝ padrunid: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm.
Kogupikkus 50 mm. 6 x kruvide keeramise otsakud pikkusega 25 mm:
PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30. 1 x padruniadapter 1⁄4˝ kuuskantotsak > 1⁄4˝ nelikantotsak. 1 x otsakuadapter 1⁄4˝ nelikant (pesa) > 1⁄4˝
kuuskant. Magnetiseeritud otsakuhoidik kruvide keeramise otsakutele.

15-OSALINE SHOCKWAVE™’I KOMPLEKT LITRIKUJULISES KARBIS
Pikkus 15 x 25 mm: 1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3.
1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x magnetiseeritud otsakuhoidik pikkusega 60 mm.

Art. nr

Art. nr

4932352862

4932430904

PADRUNIADAPTER: 1⁄4˝ KUUSKANTOTSAK - 1⁄2˝ NELIKANTOTSAK. DIN

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

Art. nr

Art. nr

48325032

4932352938

5-OSALINE SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ PADRUNITE KOMPLEKT
Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm.

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ MAGNETISEERITUD OTSAKUHOIDIK 1⁄4˝ KUUSKANTKINNITUSEGA (DIN 3126 - E 6.3)

Art. nr

Art. nr

4932430908
4932352822

4932352406

48-OSALINE SHOCKWAVE™’I PUURIDE JA OTSAKUTE KOMPLEKT
Shockwave Impact Duty™ kruvikeeramisotsakud: 32 x pikkus 25 mm 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3,
2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1
x 4 mm kuuskant / 1 x 5 mm kuuskant, 1 x soon 0,6 x 4,5 / 1 x soon 0,8 x 5,5 / 1 x soon 1,2 x
6,5. 8 x pikkus 50 mm 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 pikkus 90 mm 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x 60 mm pikkune magnetiseeritud
otsakuhoidik. 4 x Shockwave Impact Duty™ 1⁄4˝ kuuskant puuriterad: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm.

56-OSALINE SHOCKWAVE™’I OTSAKUTE KOMPLEKT
Shockwave Impact Duty™ kruvikeeramisotsakud: 48 x pikkus 25 mm 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1
x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30
/ 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x 4 mm kuuskant / 2 x 5 mm kuuskant, 2 x soon 0,6 x 4,5 / 2
x soon 0,8 x 5,5 / 2 x soon 1,2 x 6,5. 7 x pikkus 50 mm 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x
TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x 60 mm pikkune magnetiseeritud otsakuhoidik.

PADRUNIADAPTER: 1⁄4˝ KUUSKANTOTSAK - 1⁄4˝ NELIKANTOTSAK. DIN
3126 - E 6.3

OTSAKUADAPTER: 1⁄2˝ NELIKANT - 1⁄4˝
PESA. KRUVIDE KEERAMISE OTSAKUTE KINNITAMISEKS

Art. nr

Art. nr

Art. nr

Art. nr

14

4932430906

4932430907

48325030

48034410
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M12 BIW12 | M12

™

suure jõudlusega ülikompaktse mutrikeeraja pikkus on 171
mm, sobides seetõttu ideaalselt töötamiseks kitsastes kohtades
™
ºº REDLINK -i elektrooniline ülekoormuskaitse tööriistas ja akus tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Suurt töökoormust taluv täielikult metallist reduktor ja ülekanne ülima
vastupidavuse ning maksimaalse jõumomendi saavutamiseks
ºº 1/2” nelikant kasutamiseks universaalsete padrunitega
ºº Optimeeritud käepide võimaldab paremat juhtimist ja kindlamat haaret
ºº Akuelementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse
ºº Korpusel paiknev kütusenäidik ja LED-tuli – mugavam kasutamine ja
parem valgustus halvasti valgustatud töökohas
ºº REDLITHIUM-ION™-i akutehnoloogia tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni
20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja tõhusama töötamise
temperatuuril kuni –20°C teiste liitiumioon-tehnoloogiatega võrreldes
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Tarviku kinnitus
Löökide arv (p/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

™

M12 BIW12-0

M12 BIW12-202C

−
0
−
0 - 2550
1
⁄2˝ nelinurkne
0 - 3400
138
−
−
4933447134

2.0
2
40 min
0 - 2550
1
⁄2˝ nelinurkne
0 - 3400
138
1.0
Komplekt
4933447133

SHOCKWAVE™’I AUGUSAED

10-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄2˝ PADRUNITE
KOMPLEKT
Art. nr

M12 BIW38 | M12

PARIM LÖÖKKRUVIKEERAJATELE
SOBIV LÕIKAMISLAHENDUS

1/2“ MUTRIKEERAJA

ºº Milwaukee®

+

4932352861

KIIRELT VAHETATAVATE 1⁄4˝ KUUSKANTVARTEGA SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ AUGUSAED SOBIVAD KASUTAMISEKS KUNI 0,6 MM PAKSUSEL
ÕHUKESEL PLEKIL

3/8“ AKUMUTRIKEERAJA

ºº Milwaukee

suure jõudlusega kompaktne löökmutrivõti on 165 mm pikk ja
ideaalne töötamiseks kitsastes tingimustes
Tööriistas
ja
akus olev REDLINK™-i elektrooniline ülekoormuskaitse tagab
ºº
klassi parima vastupidavuse
ºº Suurt töökoormust taluv täismetallist reduktor ja hammasrattad tagavad
suurepärase vastupidavuse ja maksimaalse pöördemomendi
ºº 3/8” nelikantspindel universaalpadrunitega kasutamiseks
ºº Optimeeritud käepide paremaks juhtimiseks ja hoidmiseks
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega
®

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Tarviku kinnitus
Löökide arv (p/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 BIW38-0

M12 BIW38-202C

−
0
−
0 - 2500
3
⁄8˝ nelinurkne
0 - 3300
135
−
−
4933441985

2.0
2
40 min
0 - 2500
3
⁄8˝ nelinurkne
0 - 3300
135
1.0
Komplekt
4933441990

KUNI 40% KIIREM KIDADETA LÕIKAMINE
VÕRRELDES STANDARDSETE BIMETALLIST
AUGUSAAGIDEGA JA KONKURENTIDEST 2X
PIKEM KASUTUSIGA

VÄLJATÕUKEVEDRU
LÜKKAB JÄÄGID
AUTOMAATSELT VÄLJA

M12 BIW14 | M12 1/4“ AKUMUTRIKEERAJA
ºº Milwaukee®

suure jõudlusega kompaktne löökmutrivõti on 152 mm pikk ja
ideaalne töötamiseks kitsastes tingimustes
ºº Tööriistas ja akus olev REDLINK™-i elektrooniline ülekoormuskaitse tagab
klassi parima vastupidavuse
ºº Suurt töökoormust taluv täismetallist reduktor ja hammasrattad tagavad
suurepärase vastupidavuse ja maksimaalse pöördemomendi
ºº 1/4” nelikantspindel universaalpadrunitega kasutamiseks
ºº Optimeeritud käepide paremaks juhtimiseks ja hoidmiseks
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Korpusel olev energianäidik ja LED-valgusti lisavad kasutusmugavust ja
valgustust halvasti valgustatud töötingimustes
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, akupaki kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

TÕKESTUSÕLG
TAKISTAB
ÜLEPUURIMIST

1

⁄4˝ KUUSKANTSABA

OPTIMEERITUD
KASUTAMISEKS
AKUTÖÖRIISTADEGA

M12 BIW14-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Tarviku kinnitus
Löökide arv (p/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
0 - 2500
1
⁄4˝ nelinurkne
0 - 3300
50
1.0
−
4933441980

20-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄4˝ PADRUNITE
KOMPLEKT
Art. nr

16
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4932352862

3-OSALINE SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ AUGUSAAGIDE
KOMPLEKT.
Ø 22 / 29 / 35 mm.

+

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Art. nr

49224800

Ø (mm)
19
22
25
29
32
35
38
Väljatõukevedru ja seadekruvi.
Puuritera juhtaugu puurimiseks koos võlliga.

Art. nr
49569805
49569810
49569815
49569820
49569825
49569830
49569835
4932430466
4932430477
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M12 CH

KIIREM
KUI KUNAGI
VAREM

M12 FUEL™ SDS-PLUS AKUPUURVASAR
esimene harjadeta kompaktne 12 V puurvasar:
ºº Tööstusharu
löögijõud 1,1 J (EPTA), 0–6575 lööki minutis ja 0–900 pööret minutis

madala vibratsiooniga 4,3 m/s² seadet saab kasutada 8
ºº Erakordselt
tundi päevas
üle 60 6 mm augu ühe akulaadimise kohta
ºº Puurib
klassi parim võimsuse ja kaalu suhe tänu Milwaukee
ºº Oma
arendatud ning toodetud harjadeta mootorile POWERSTATE
®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™
, mis
pakub kuni 3x pikemat kasutusiga ja 2x rohkem jõudlust
REDLINK PLUS Intelligence tagab tööriista ja aku kõige
kaasaegsema elektroonilise ülekoormuskaitse ning parandab
tööriista jõudlust unikaalsel viisil
REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20%
suurema võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab
muudest liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
2 töörežiimi: puurvasar või ainult puurimine maksimaalse
paindlikkuse jaoks
Optimeeritud löökpuurimine kuni 6–10 mm (max 13 mm)
43 mm kaela suurus – ühildub M12 DE tolmukoguriga
Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tarviku kinnitus
Löögijõud (EPTA) (J)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Puurimisel esinev vibratsioon
(m/s² )
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 CH-0

M12 CH-202C

M12 CH-602X

−
0
−
SDS-Plus
1.1
13
10
13

2.0
2
40 min
SDS-Plus
1.1
13
10
13

6.0
2
90 min
SDS-Plus
1.1
13
10
13

4.4

4.4

4.4

−
−
4933441947

1.7
Komplekt
4933441997

1.9
Dyna kohver
4933451510

2 režiimiga SDS-plus vasar

™

OPTIMEERITUD BETOONI
PUURIMISEKS SDS-PLUS
AKUTÖÖRIISTADEGA

LED-valgustus

SDS-PUURVASAR

kuju, kompaktsus ja väike kaal võimaldavad töötada
kitsastes kohtades ja vähendavad kogu päeva kasutamisel väsimust
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº L-kujuline, 2 režiimiga puurvasar kõige erinevamateks löögi- ja
puurimistöödeks
ºº Madal vibratsioonitase: 6,7 m/s2
ºº Optimeeritud löökpuurimine kuni 4–8 mm (max 13 mm)
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Korpusel olev energianäidik ja LED-valgusti lisavad kasutusmugavust ja
valgustust halvasti valgustatud töötingimustes
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

SDS-PLUS PUURID
KÕIGE VASTUPIDAVAMAD SAADAOLEVAD KAHE
LÕIKETERAGA PUURID; KUNI 20% ROHKEM AVASID
AKUPUURVASARA ÜHE LAADIMISEGA, VÄLJA TÖÖTATUD
KIIREKS JA JÕULISEKS BETOONI PUURIMISEKS.
KAHE LÕIKETERAGA PUURIDE SARJA M2™ PIKEM
KASUTUSIGA JA SUUREM TÕHUSUS ON IDEAALNE
LAHENDUS ÜLDOTSTARBELISE BETOONIPUURIMISE
JAOKS.

Erakordselt madal vibratsioonitase
4,4 m/s²

ERINEVAID KOMPLEKTE KÜSI KAPLUSEST

M12 H | M12
ºº Ergonoomiline

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tarviku kinnitus
Löögijõud (EPTA) (J)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Puurimisel esinev vibratsioon
(m/s² )
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 H-0

M12 H-202C

M12 H-402C

−
0
−
SDS-Plus
0.9
10
8
13

2.0
2
40 min
SDS-Plus
0.9
10
8
13

4.0
2
80 min
SDS-Plus
0.9
10
8
13

6.7

6.7

6.7

−
−
4933431355

1.6
Komplekt
4933431340

1.8
Komplekt
4933441164

TSENTREERIMISTIPP
TAGAB
PUURIMISTÄPSUSE JA
TAKISTAB LIBISEMIST

5-OSALINE SDS-PLUS
PUURVASARA PUURIDE
KOMPLEKT
Ø 5 / 6 x 110 mm ja Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.

Art. nr

18
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Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

4932352338

SUUREMAD
SARRUSEFAASID
TAKISTAVAD PUURIOTSA
KÜLGEDE KAHJUSTUMIST
SARRUSE VASTU
PÕRKAMISE KORRAL

MURDMISPUNKTID
NIHKEGA PAIGUTATUD
KOLM JÕULIST
MURDJAT TEKITAVAD
LAMMUTAMISE EFEKTI

7-OSALINE SDS-PLUS
PUURVASARA PUURIDE
KOMPLEKT
Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm ja Ø 6 / 8 / 10 / 12 x
160 mm.

Art. nr

4932352339

KOONILINE ÕLAKUJU,
TUGEVDATUD SOON
TÄIELIK JÕUÜLEKANNE
OTSALE, VÄIKSEM
VIBRATSIOON
JA ERAKORDNE
MURDUMISKINDLUS

KUNI

25%

KIIREM

10-OSALINE SDS-PLUS
PUURVASARA PUURIDE
KOMPLEKT
Ø 5 / 6 / 6 x 110 mm ja Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 /
12 / 14 x 160 mm.

Art. nr

4932352340
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M12 DE

M12 CHZ

M12 TOLMUIMEJA

M12 FUEL™ HACKZALL™

kõigi Milwaukee SDS-plus ja enamiku konkurentide trellidega, mille kaela suurus on 43–59 mm. Varustatud
ºº Ühilduv
külgkäepideme ja 3 kaelarõngaga

konstrueeritud ja toodetud POWERSTATE -i harjadeta
ºº Milwaukee
mootor on kuni 6x pikema kasutuskestusega ja teatud rakendustes
®

ühe laadimise kohta tolmu 65 august (läbimõõt 6 mm, sügavus 50 mm)
ºº Eemaldab
REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Elektrooniline
Multifunktsionaalsus
– saab kasutada spetsiifiliselt puurimistolmu eemaldamiseks ja ka käsi-imurina
ºº HEPA filter: 99,7% efektiivsusega
ºº Automaatne 5-sekundilise viitega väljalülitumine kogu tolmu eemaldamise tagamiseks puuritud august
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab akupaki pika vastupidavuse
ºº Laetusastme indikaator
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema võimsuse, aku kuni 2x pikema
ºº kasutuskestuse ja töötab muudest liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C

ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee

®

™

kuni 70% suurema lõikamiskiirusega

Intelligentne süsteem REDLINK PLUS tagab tööriistale ja akule
ºº kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab
™

märkimisväärselt tööriista jõudlust koormusel

-i akutehnoloogia tagab kuni 2x pikema
ºº REDLITHIUM-ION
tööaja, kuni 20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea
™

ºº

M12™ akudega

ºº
ºº

M18 BH-402C

M12 CH-602X

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

4933443330

4933451510

HD18 HX-402C
4933441280

ºº
ºº
ºº

ja parema töötamise temperatuuril kuni –20°C teiste liitiumioontehnoloogiatega võrreldes
Akuelementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
aku pika vastupidavuse
Milwaukee® patenteeritud FIXTEC-klamber lõiketera kiireks ja
lihtsaks võtmeta vahetamiseks
Vastukaalumehhanism langetab vibratsioonitaseme väärtusele 6,5
m/s², võimaldades operaatoril töötada ohutult kauem ja vähendades
väsimust
Hermeetiline käigukast takistab vee ja prügi sisenemist korpusesse
LED-tuli valgustab lõikejoont halbade valgustingimuste korral
Seadme kompaktsus ja kerge kaal võimaldavad kasutajal töötada
kitsastes kohtades

M12 H-402C
4933441164

PH 30 POWER X
4933396420

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Puuritera suurim läbimõõt (mm)
Suurim puurimissügavus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 DE-0C

M12 DE-201C

−
0
−
4 - 16
120
−
Komplekt
4933440510

2.0
1
40 min
4 - 16
120
1.7
Komplekt
4933440500

M12 HV | M12

™

PLH 20
4933408070

PH 27 X

PLH 28 E

4933448470

M12 CHZ-0

M12 CHZ-402C M12 CHZ-602X

−
0
−
0 - 3000
15.9
−
−
4933446960

4.0
2
80 min
0 - 3000
15.9
1.6
Komplekt
4933446950

6.0
2
90 min
0 - 3000
15.9
1.6
Dyna kohver
4933451511
Lõiketera vahetamine ilma tööriistata

4933446790

Kasutamine ühe käega

M12 HV-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Õhuhulk (l/min)
Õhu vool 3 (m/tunnis)
Max vaakum (mbaar)
Tahke aine maht (l)
Vooliku diam. (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
934
56
31.1
0.6
22.5
1.2
−
4933448390

ºº Milwaukee

suure jõudlusega kompaktse ja ühe käega kasutatava
pendelsae pikkus on ainult 280 mm, mis muudab selle ideaalseks raskesti
ligipääsetavates kohtades kasutamiseks
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Milwaukee patenteeritud FIXTEC-klamber tera kiireks ja lihtsaks võtmeta
vahetamiseks
ºº Madal vibratsioonitase: 10,5 m/s2
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Koormuseta käigusagedus (k/min)
Käigupikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

C12 HZ-0

C12 HZ-202C

−
0
−
0 - 3000
13
−
−
4933411925

2.0
2
40 min
0 - 3000
13
1.2
Komplekt
4933441195

10-OSALINE KOMPLEKT, 2 X
49005460, 3 X 49005614, 3 X
49005424, 2 X 49005418
Art. nr

20

Korpusel paiknev energianäidik

C12 HZ | M12 AKUPIIKSAAG

KÄSITOLMUIMEJA

ºº Väga hea puidu-, metalli- ja muu prahi imemise võime.
ºº Läbipaistev vaateava võimaldab kasutajal jälgida prahi kogunemist.
ºº Lukustatav lüliti vähendab pikema kasutamise korral tekkivat väsimust.
ºº Erinevad tarvikud väikeste ja suurte koristatavate pindade jaoks.
ºº Kompaktne kuju lihtsustab kitsaste kohtade puhastamist.
ºº Turvaline mahutilukk kaitseb soovimatu mahapudenemise eest.

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Koormuseta käigusagedus (k/min)
Käigupikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

49220220

+
21
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M12 CCS44 | M12 FUEL

™

C12 MT | M12 UNIVERSAALTÖÖRIIST

KETASSAAG

konstrueeritud ja valmistatud harjadeta POWERSTATE™-i
mootor tagab kuni 2x pikema mootori eluea ja kuni 2x rohkem lõikeid ühe
laadimiskorra kohta.
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal.
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2x pikema kasutusaja, kuni 20%
suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja töötab temperatuuril kuni
–20 °C paremini võrreldes teiste liitiumioon-tehnoloogiatega.
ºº Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
pikendab aku vastupidavust.
ºº 50° kaldserv.
ºº Magneesiumist ülemised ja alumised kaitsepiirded tagavad omas klassis
parima vastupidavuse ja löögikindluse.
ºº Magneesiumist tald vähendab kaalu ja maksimeerib vastupidavust.
ºº Integreeritud tolmupuhur hoiab lõikejoone puhtana.
ºº LED-tuli valgustab lõikejoont.
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega.

ºº Milwaukee®

M12 CCS44-0 M12 CCS44-402C M12 CCS44-602X
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Max lõikesüg. 90° juures (mm)
Max lõikesüg. 45° juures (mm)
Saeketta mõõt (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
3600
44
33
140
20
−
−
4933448225

4.0
2
80 min
3600
44
33
140
20
2.7
Komplekt
4933448235

6.0
2
90 min
3600
44
33
140
20
2.7
Dyna kohver
4933451512

140 X 20 MM, 18 HAMBAGA
SAETERA, 1,3 MM LÕIKELAIUS
(LÕIGE)

+

4932430719

Art. nr

ºº Universaalne akutoitel lahendus lõikamis- ja eemaldustöödeks
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis

tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Muudetav pöörlemissagedus (5000 – 20 000 p/min) ja 1,5° vasakule/
paremale võnkliikumine võimaldavad kiiresti ja professionaalselt töödelda
selliseid materjale nagu metall, puit ja plast
ºº On võimalik kasutada konkurentide toodetud tarvikuid
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega
ºº Tarnekomplektis on adapter, sisselõiketera OSC 112, lihvimise tugiketas
ja 5 lihvpaberit

M12 BPS | M12

ºº Kompaktne

ºº Kaks

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Max lõikesügavus (mm)
Tera pikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 BS-0

M12 BS-402C

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

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

3-OSALINE LINTSAE TERADE
KOMPLEKT, PIKKUS 687,57 MM,
MATERJALI PAKSUS 2,5 MM
KUNI 8 MM, 18 HAMMAST TOLLI
KOHTA, HAMBA SAMM 1,4 MM

+

48390572

Art. nr

M12 JS | M12 AKUTIKKSAAG
maailmas uus kombineeritud käepideme kuju – ühendab endas
ülemise käepideme ja silindrilise käepideme, tagades väga hea lõike
juhtimise ja tasakaalu
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Reguleeritav töökiirus – elektrooniline töökiiruse muutmine tagab
kasutuspaindlikkuse ja juhitavuse
ºº Sile lõige – minimaalne vibratsioon lõikamisel tagab ülisileda tulemuse
ºº Rulli täppisjuhik – vastupidav rullijuhik on paigaldatud töödeldava detaili
lähedusse, mis tagab juhitavuse ja vähendab tera kõrvalekaldumist
ºº Vaateväli – kompaktse tööriista ID parandab lõikejoone nähtavust
ºº Kalde seadmine tööriistadeta – kiire ja lihtne kuni 45 kraadise kalde
reguleerimine tööriistu kasutamata
ºº QUIK-LOK T-Shank-klamber
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C

C12 MT-0

C12 MT-202B

C12 MT-402B

−
0
−
1.5
5000 - 20,000
−
−
4933427180

2.0
2
40 min
1.5
5000 - 20,000
1.0
Kott
4933441710

4.0
2
80 min
1.5
5000 - 20,000
1.2
Kott
4933441705

32 MM SÜVISTUSTERA. PUIDU
JA PVC SÜVISTAMINE / SOONTE LÕIKAMINE / TASANDAMINE

+

48900030

POLEERIJA/LIHVIJA

muudetavat kiirust (0–2800 / 0–8300 p/min) nii poleerimis- kui ka
lihvimistöödeks
™
REDLINK
-i elektrooniline ülekoormuskaitse tööriistas ja akus tagab
ºº
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Kuni 76 mm poleerimiskäsna ja 50 mm lihvtalla kasutamise võimalus aitab
töö kiiresti lõpule viia
ºº Pikk käitusaeg võimaldab ühe akulaadimisega lõpetada tööd, kus tööriista
on vaja sageli kasutada
ºº Kompaktne konstruktsioon ja ainult 130 mm pikkus võimaldavad
juurdepääsu raskesti ligipääsetavatele kohtadele
ºº Spindlilukk võimaldab tarviku kiiresti, ilma täiendava tööriistata välja
vahetada
ºº Eemaldatav 2-positsiooniline külgkäepide
ºº Akuelementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse
ºº REDLITHIUM-ION™-i akutehnoloogia tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni
20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja tõhusama töötamise
temperatuuril kuni –20°C teiste liitiumioon-tehnoloogiatega võrreldes
Paindlik
akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega
ºº

Aku mahutavus (spets.)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Ketta diam. (mm)
Spindli suurus
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 BPS-0

M12 BPS-421X

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

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

LAMBAVILLAST POLEERKETAS.
TAKJAKINNITUS. KASUTAMISEKS KOOS POLEER-/LIHVTALLAGA
Art. nr

+

4932430838

C12 RT | M12 UNIVERSAALFREES

ºº Kogu
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Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Võnkenurk vas. par.
Tühikäigupöörded (p/min)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

Art. nr

M12 BS | M12 AKULINTSAAG
kerge konstruktsioon ühe käega lõikamiseks kõrgel ja
kitsastes kohtades
Elektrooniline
REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
ºº
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Mitmekülgsus – lõikab erinevaid materjale: terast, roostevaba terast,
vaske, plasti, alumiiniumi
ºº Külmlõige – ei teki sädemeid ega teravaid kraate
ºº Puhas lõige – käepideme tasakaalustatud konstruktsioon ja 8 suure
kuullaagriga teratugi tagavad oma klassi parima lõikekvaliteedi
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega
ºº Tarnekomplektis on 18 Tpi (18 hammast tolli kohta) tera

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Koormuseta käigusagedus
(k/min)
Käigupikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 JS-0

M12 JS-402B

−
0
−

4.0
2
80 min

0 - 2800

0 - 2800

19
−
−
4933431305

19
2.1
Kott
4933441700

5-OSALINE KOMPLEKT MULLPAKENDIS. SOBIB PUIDU JA METALLI
LÕIKAMISEKS. 4932213116,
4932254061, 4932254063,
4932254064, 4932254071
Art. nr

ºº Universaalne akutoitega tööriist lõikamis- ja eemaldustöödeks
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis

tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Muudetav pöörlemissagedus (5000 – 32 000 p/min)
ºº 0,8–3,2 mm padrun sobib kõigile praegu müügilolevatele tarvikutele
ºº Spindli lukustusmehhanism võimaldab tarvikuid kiiresti vahetada
ºº Väga ergonoomiline ja kerge
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

C12 RT-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Tsangi töölaius (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

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

+

4932345825

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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M12 IR | M12 AKUKNARRE
klassi parim võimsus ja töökiirus, pöördemoment 47 Nm ja ilma
koormuseta pöörlemissagedus 250 p/min
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Tugevdatud korpus – tagab terasest põrkmehhanismiga võrreldava suure
vastupidavuse
ºº Kompaktne konstruktsioon – ideaalne kitsastes kohtades ja väikestes
mootoriruumides
ºº Töökiiruse muutmise metallist labalüliti tagab kasutajale töötamise ajal
parema kontrolli tööriista üle
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Korpusel olev energianäidik ja LED-valgusti lisavad kasutusmugavust ja
valgustust halvasti valgustatud töötingimustes
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

C12 PPC | M12 PEX TORULÕIKUR

ºº Oma

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tarviku kinnitus
Maks pöördemoment (Nm)
Tühikäigupöörded (p/min)
Pikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 IR-201B 1/4

M12 IR-201B 3/8

2.0
1
40 min
1
⁄4˝ nelinurkne
40
0 - 250
274
0.9
Kott
4933441725

2.0
1
40 min
3
⁄8˝ nelinurkne
47
0 - 250
274
0.9
Kott
4933441720

20-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄4˝ PADRUNITE
KOMPLEKT
Art. nr

4932352862

ºº Suur lõikesurve: 175 kg/cm²
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse

tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Võimas mehhanism lõikab kuni 50 mm PVC-toru läbi 3 sekundiga
ºº Suurt töökoormust taluv täismetallist reduktor ja hammasrattad tagavad
suurepärase vastupidavuse ja maksimaalse pöördemomendi
ºº Töölüliti, mis võimaldab ka töökiirust muuta, tagab täieliku kontrolli
lõikamise üle
ºº Üliterav tera tagab kraatideta lõikekoha
ºº Väga tõhus mehhanism võimaldab ühe laadimiskorraga teha 200 lõiget
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Korpusel olev energianäidik ja LED-valgusti lisavad kasutusmugavust ja
valgustust halvasti valgustatud töötingimustes
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

ºº Võimsus

professionaalseks kasutamiseks, Ø32 mm – võimsad lõuad
lõikavad suure kaabli raskusteta läbi
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Pikem tööaeg – tagab 4x35 mm2 vaskkaabli kuni 60 lõiget ühe
laadimisega
ºº Kompaktne esiosa – pääseb paneelides või elektrikappides kaablitele ligi
pikki käepidemeid või põrkmehhanismi kasutamata
ºº Väga hea lõikekvaliteet – Milwaukee tera geomeetria tagab sileda,
ümmarguse ja paigaldusvalmis lõikepinna
ºº Automaatne vabastushoob – annab võimaluse lõigata, uuesti laadida ja
kiiresti korrata
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20 ⁰C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

C12 PN-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Max löögisagedus (l/min)
Max naelasuurus (mm)
Löögijõud (EPTA) (J)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
2700
90
2.9
1.6
−
4933427182

C12 PC | M12 VASKTORULÕIKUR

M12 CC-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Suurim lõikediam. (mm)
Lõikejõud (kN)
Kiiruse seadistused
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
32
32
2
3.0
−
4933431600

KAABLILÕIKURI LÕIKETERA
Art. nr

+

4932430070

M12 GG | M12 MÄÄRDEPRITS

ºº Milwaukee

ºº Võimas 12 V mootor tagab maksimaalseks töörõhuks rohkem kui 562 bar
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab

C12 PC-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Vasktorud (mm)
Min ruum toru lõikamiseks (mm)
Pikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
12, 15, 18, 22, 25, 28
80
360
1.5
−
4933411920

TORULÕIKURI KETTAD. SOBIB
VASKTORULE. EI SOBI PLASTVÕI ROOSTEVABAST TERASEST
TORULE
Art. nr

24

−
0
−
50
0 - 500
1.9
−
4933416550

M12 CC | M12 AKUKAABLILÕIKUR

ºº Professionaalseks

suure jõudlusega 500 p/min mootor lõikab 12 mm vasktoru läbi
vähem kui 3 sekundiga
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja aku tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Automaatne lukustusmehhanism lõikab paigaldatud vasktoru läbi nii, et
lõikepilu on vaid 37 mm
ºº Automaatsed seadehaaratsid kohanduvad automaatselt toru suurusele
ºº Esiotsa kõik metallosad on kaetud – rooste- ja korrosioonikindel lõikepea
ºº Sale ja pehme haardepinnaga käepide
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

C12 PPC-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Max lõikesügavus (mm)
Tühikäigupöörded (p/min)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

+

C12 PN | M12 NAELUTI
kasutamiseks, lööb 100 mm karkassinaela tõhusalt
sisse vähem kui 3 sekundiga
Elektrooniline
REDLINK-ülekoormuskaitse
tööriistas ja akupakis tagab
ºº
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Väga hea ergonoomilisus – mugavasti peopessa sobiv käepide tagab
suure mugavuse ja hea kontrolli tööriista üle
ºº Sobib kohtadesse, kus ei mahu haamrit liigutama
ºº Pikem tööaeg: lööb ühe laadimiskorraga kuni sada 90 mm naela
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

+

48380010

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Oma klassi parim tööaeg – tühjendab kuni 7 padrunit ühe laadimisega
ºº Parim käepideme tasakaal ja ergonoomilisus – ainult 355 mm pikk ja 3,2
kg raske
ºº Õhuventiil – eeltäitemehhanism kiire voolu tagamiseks
ºº Sisseehitatud voolikuhoidik, õlarihm ja LED energianäidik – täiendav
kasutajamugavus ja väiksem seisuaeg
ºº Kolm laadimisvõimalust – mahuti, padrun ja imemine
ºº Määrde mahutavus 400 ml padrunis, 473 ml mahutis
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20 ⁰C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega
ºº Tarnekomplektis on 914x14,4 mm painduva kõrgsurvevoolik, millel on
vedrukaitse ja määrdeotsik

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Rõhk (baar)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 GG-0

M12 GG-401B

−
0
−
562
−
−
4933440435

4.0
1
80 min
562
3.2
Kott
4933441675
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SOBIV AEG OSTA
SOOJENDUSEGA
RÕIVAID

Eestis ei ole saadaval

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

Eestis ei ole saadaval

3x VASTUPIDAVAM

5x PIKEM
KASUTUSIGA

KUI 340 G PUUVILLAKANGAS

MILWAUKEE® LAHENDUSED IGAKS AASTAAJAKS
Mitmekülgsed joped, kapuutsjakid ja muud vastupidavad
töörõivad on välja töötatud pidades silmas ehitusvaldkonna
professionaalide vajadust soojendusega rõivaste järele.

5x PIKEM
KASUTUSIGA

NOISEREDUCING
POLYESTER/SPANDEX SOFTSHELL

KÕIK M12™ SOOJENDUSEGA RÕIVAD ON
KASUTUSEA PIKENDAMISEKS TÄIELIKULT
MASINPESTAVAD JA -KUIVATATAVAD

KASUTAVAD M12™ REDLITHIUM-ION™-I
AKUTEHNOLOOGIAT

TARVIKUD

KUI 340 G PUUVILLAKANGAS

KOLM SOOJENDUSASTET (KÕRGE, KESKMINE JA MADAL) VÕIMALDAVAD KASUTAJAL VALIDA SOOJENDUSE
MÄÄRA VASTAVALT ILMALE

M18™ USB ADAPTERIGA SAAB KASUTADA
M18 AKUSID JOPEDE SOOJENDAMISEKS.
ADAPTERIL ON USB PORT ERINEVAT
ELEKTROONILISTE SEADMETE LAADIMISEKS.
Art. nr

ART. NR

4932430084

M12™ AUTOADAPTERIGA SAAB JOPET
SOOJENDADA SIGARETISÜÜTAJA PEASAST.

M12 2,0 AH AKU JA LAADIJA KOMPLEKT

26

3x VASTUPIDAVAM

4933451900

Art. nr

4932430085

M12™ ADAPTER M12 AKUDELE.

Art. nr

4931247366

M12™ ADAPTER M12 AKUDELE KOOS
USB PORDIGA, MIS VÕIMALDAB LAADIDA
ERINEVAID ELEKTROONILISI SEADMEID.
Art. nr

4931433664
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M12 HJ 3IN1 | M12

™

M12 HJ GREY3 | M12

SOOJENDUSEGA KOLM-ÜHES-JOPE

™

ºº Esimene

kolm-ühes-jopesüsteem, milles soojenduse ja kapuutsiga dressipluus on ühendatud
vastupidava GRIDIRON™-i rebenemiskindlast polüestrist väliskihiga
™
ºº GridIron -i rebenemiskindlal kangal on kuni 3x pikem kasutusaeg kui traditsioonilisel 340 g
puuvillkangal ja see peab vastu ka kõige karmimatele töötingimustele
ºº Väliskiht on isoleeritud, vee- ja tuulekindel, mis tagab mugavuse ja vastupidavuse karmides oludes
ºº M12™ soojenduse ja kapuutsiga dressipluusil on kolm sisseõmmeldud süsinikkiust
soojendustsooni, mis soojendavad tähtsamaid kehapiirkondi
ºº Väga hea tööaeg: kuni 8 tundi soojendust ühe laadimisega, kasutades M12™ REDLITHIUM-ION™-i
2,0 Ah akut
ºº Free Flex™-lõige annab liikumisvabaduse: lisamaterjal varrukate all suurendab liikumisulatust
töötamisel pea kohal
ºº Tugevad kummikatte ja neetõmblusega töötaskud tagavad parima vastupidavuse

ISOLATSIOON: täiustatud
isolatsioon vähendab
kaalu ja suurendab
soojapidavust

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Suurus (rõivad)
Materjal
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

VÕIB KASUTADA
TUULE- JA VEEKINDEL:
PESUMASINAT/KUIVATIT: sisemine tuuleliist ja
kõik mudelid on 100% termofliisist sisevooder
masinpestavad ja
pesukuivatis kuivatatavad

3 SEADEASTET: kõrge,
keskmine ja madal
optimaalse mugavuse
tagamiseks

SOOJENDUSTSOONID:
3 sisseõmmeldud
süsinikkiudsoojendustsooni

ºº Soojendus

vastavalt vajadusele: 5 sisseõmmeldud süsinikkiud-soojendustsooni jaotavad soojust
olulistesse kehapiirkondadesse ja esitaskutesse
ºº Väga hea tööaeg: kuni 8 tundi soojendust ühe laadimisega, kasutades M12™ REDLITHIUM-ION™-i
2,0 Ah akut
ºº Kergesti kasutatav temperatuuriregulaator, kolm temperatuuriseadet: kõrge, keskmine ja madal
ºº Elastne polüestermaterjal ToughShell™ peab vastu karmides töötingimustes ja tagab kuni 5x
pikema kasutusea
ºº Free Flex™-lõige annab liikumisvabaduse: lisamaterjal varrukate all suurendab liikumisulatust
töötamisel pea kohal
ºº Vee- ja tuulekindel: tagab mugavuse ja vastupidavuse karmis keskkonnas
ºº Pikendatud seljaosa ja reguleeritava vöökohaga täiustatud konstruktsioon takistab soojuskadu ja
hoiab kasutaja soojas

hr.

VÄGA HEA TÖÖAEG: kuni
8 tundi soojendust aku
ühe laadimise kohta

USB-LAADIJA: laeb
kaasaskantavaid
elektroonikaseadmeid.
Laengunäidik kuvab
järelejäänud käitusaja.

M12 HJ 3IN1-0 (S)

M12 HJ 3IN1-0 (M)

M12 HJ 3IN1-0 (L)

M12 HJ 3IN1-0 (XL)

M12 HJ 3IN1-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Polüester
2.4
−
4933451621

−
0
−
M
100% Polüester
2.4
−
4933451622

−
0
−
L
100% Polüester
2.6
−
4933451623

−
0
−
XL
100% Polüester
2.8
−
4933451624

−
0
−
XXL
100% Polüester
2.9
−
4933451625

M12 HJ CAMO4 | M12

™

KVALITEETNE KAMUFLAAŽMUSTRILINE SOOJENDUSEGA JOPE

ISOLATSIOON: täiustatud
isolatsioon vähendab
kaalu ja suurendab
soojapidavust

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Suurus (rõivad)
Materjal
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

NOISEREDUCING
POLYESTER/SPANDEX SOFTSHELL

ºº Kamuflaažmuster Realtree Xtra® sulandub suurepäraselt aastaringselt erinevate asukohtadega
ºº Elastne polüestermaterjal QuietShell müra vähendamiseks liikumise ajal
ºº Soojendus vastavalt vajadusele: 5 sisseõmmeldud süsinikkiud-soojendustsooni jaotavad soojust

VÕIB KASUTADA
TUULE- JA VEEKINDEL:
PESUMASINAT/KUIVATIT: sisemine tuuleliist ja
kõik mudelid on 100% termofliisist sisevooder
masinpestavad ja
pesukuivatis kuivatatavad

3 SEADEASTET: kõrge,
keskmine ja madal
optimaalse mugavuse
tagamiseks

SOOJENDUSTSOONID:
5 sisseõmmeldud
süsinikkiudsoojendustsooni

M12 HJ GREY3-0 (S)

M12 HJ GREY3-0 (M)

M12 HJ GREY3-0 (L)

M12 HJ GREY3-0 (XL)

M12 HJ GREY3-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Polüester
1.5
−
4933451591

−
0
−
M
100% Polüester
1.5
−
4933451592

−
0
−
L
100% Polüester
1.6
−
4933451593

−
0
−
XL
100% Polüester
1.7
−
4933451594

−
0
−
XXL
100% Polüester
1.8
−
4933451595

M12 HJ BL3 | M12

™

KVALITEETNE SOOJENDUSEGA JOPE

vastavalt vajadusele: 5 sisseõmmeldud süsinikkiud-soojendustsooni jaotavad soojust
olulistesse kehapiirkondadesse ja esitaskutesse
ºº Väga hea tööaeg: kuni 8 tundi soojendust ühe laadimisega, kasutades M12™ REDLITHIUM-ION™-i
2,0 Ah akut
ºº Kergesti kasutatav temperatuuriregulaator, kolm temperatuuriseadet: kõrge, keskmine ja madal
ºº Elastne polüestermaterjal ToughShell™ peab vastu karmides töötingimustes ja tagab kuni 5x
pikema kasutusea
ºº Free Flex™-lõige annab liikumisvabaduse: lisamaterjal varrukate all suurendab liikumisulatust
töötamisel pea kohal
ºº Vee- ja tuulekindel: tagab mugavuse ja vastupidavuse karmis keskkonnas
ºº Pikendatud seljaosa ja reguleeritava vöökohaga täiustatud konstruktsioon takistab soojuskadu ja
hoiab kasutaja soojas

olulistesse kehapiirkondadesse ja esitaskutesse
hea tööaeg: kuni 8 tundi soojendust ühe laadimisega, kasutades M12™ REDLITHIUM-ION™-i
2,0 Ah akut
ºº Revääri sisse peidetud kergesti kasutatav temperatuuriregulaator, 3 temperatuuriseadet: kõrge,
keskmine ja madal
ºº Free Flex™-lõige annab liikumisvabaduse: lisamaterjal varrukate all suurendab liikumisulatust
töötamisel pea kohal
ºº Vee- ja tuulekindel: tagab mugavuse ja vastupidavuse karmis keskkonnas
Pikendatud
seljaosa ja reguleeritava vöökohaga täiustatud konstruktsioon takistab soojuskadu ja
ºº

hr.
ISOLATSIOON: täiustatud
isolatsioon vähendab
kaalu ja suurendab
soojapidavust

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Suurus (rõivad)
Materjal
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr
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VÕIB KASUTADA
TUULE- JA VEEKINDEL:
PESUMASINAT/KUIVATIT: sisemine tuuleliist ja
kõik mudelid on 100% termofliisist sisevooder
masinpestavad ja
pesukuivatis kuivatatavad

3 SEADEASTET: kõrge,
keskmine ja madal
optimaalse mugavuse
tagamiseks

SOOJENDUSTSOONID:
5 sisseõmmeldud
süsinikkiudsoojendustsooni

VÄGA HEA TÖÖAEG: kuni
8 tundi soojendust aku
ühe laadimise kohta

ºº Soojendus

ºº Väga

USB-LAADIJA: laeb
kaasaskantavaid
elektroonikaseadmeid.
Energianäidik kuvab
järelejäänud käitusaja.

Eestis ei ole saadaval

KVALITEETNE SOOJENDUSEGA JOPE

hr.
USB-LAADIJA: laeb
kaasaskantavaid
elektroonikaseadmeid.
Laengunäidik kuvab
järelejäänud käitusaja.

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

hr.

VÄGA HEA TÖÖAEG: kuni
8 tundi soojendust aku
ühe laadimise kohta

USB-LAADIJA: laeb
kaasaskantavaid
elektroonikaseadmeid.
Laengunäidik kuvab
järelejäänud käitusaja.

M12 HJ CAMO4-0 (S)

M12 HJ CAMO4-0 (M)

M12 HJ CAMO4-0 (L)

M12 HJ CAMO4-0 (XL)

M12 HJ CAMO4-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Polüester
1.3
−
4933451596

−
0
−
M
100% Polüester
1.3
−
4933451597

−
0
−
L
100% Polüester
1.4
−
4933451598

−
0
−
XL
100% Polüester
1.4
−
4933451599

−
0
−
XXL
100% Polüester
1.5
−
4933451600

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ISOLATSIOON: täiustatud
isolatsioon vähendab
kaalu ja suurendab
soojapidavust

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Suurus (rõivad)
Materjal
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

VÕIB KASUTADA
TUULE- JA VEEKINDEL:
PESUMASINAT/KUIVATIT: sisemine tuuleliist ja
kõik mudelid on 100% termofliisist sisevooder
masinpestavad ja
pesukuivatis kuivatatavad

3 SEADEASTET: kõrge,
keskmine ja madal
optimaalse mugavuse
tagamiseks

SOOJENDUSTSOONID:
5 sisseõmmeldud
süsinikkiudsoojendustsooni

VÄGA HEA TÖÖAEG: kuni
8 tundi soojendust aku
ühe laadimise kohta

M12 HJ BL3-0 (S)

M12 HJ BL3-0 (M)

M12 HJ BL3-0 (L)

M12 HJ BL3-0 (XL)

M12 HJ BL3-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Polüester
1.5
−
4933451586

−
0
−
M
100% Polüester
1.5
−
4933451587

−
0
−
L
100% Polüester
1.6
−
4933451588

−
0
−
XL
100% Polüester
1.7
−
4933451589

−
0
−
XXL
100% Polüester
1.8
−
4933451590

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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#MILWAUKEETOOL

M12 HH GREY2 | M12

™

M12 HBW | M12

HALL SOOJENDUSE JA KAPUUTSIGA DRESSIPLUUS

™

ºº Tugeval

soojenduse ja kapuutsiga dressipluusil on vastupidav tugevdatud taskutega puuvillane
väliskiht ja vahvelkoega polüestervooder ning see peab vastu karmidele välistingimustele
ºº Sügisel ja kevadel saab kapuutsiga dressipluusi kanda vastupidava välise rõivakihina. Talvel on
dressipluusi kõige parem kasutada aluskihina: see tekitab sooja ja annab seda kehale edasi ning
võimaldab loobuda paksudest alusriietest.
ºº Väga hea tööaeg: kuni 8 tundi soojendust ühe laadimisega, kasutades M12™ REDLITHIUM-ION™-i
akut
ºº Mitu soojendustsooni: kolm sisseõmmeldud süsinikkiust soojendustsooni soojendavad
tähtsamaid kehapiirkondi
ºº Kergesti kasutatav temperatuuriregulaator, kolm temperatuuriseadet: kõrge, keskmine ja madal
ºº Kasutaja mugavuse suurendamiseks paikneb M12™ akuhoidik peidetud akutaskus
ºº Kapuutsi saab mugavalt kanda kiivri all

SOOJENDUSEGA VEST

ºº Mitmekülgne

vastupidav töövest, millel on soonikkrae, metall-lukk ning neetõmbluse ja lindiga
kinnitatud taskud, valmistatud rebenemiskindlast polüestrist GRIDIRON™, mis on kolm korda
vastupidavam kui 340,1 g puuvill.
ºº Optimeeritud lõige suurendab soojendusomadusi, kuid ei piira liikumisvabadust ega võimalust
lisada riietusele alus- või pealiskihte.
ºº Väga hea tööaeg: kuni 8 töötundi ühe laadimisega (kasutades 2,0 Ah akut).
ºº Mitu soojendustsooni: kolm sisseõmmeldud süsinikkiust soojendustsooni soojendavad
tähtsamaid kehapiirkondi.
ºº Kergesti kasutatav temperatuuriregulaator – 3 temperatuuriseadet: kõrge, keskmine ja madal.
ºº M12™ akuhoidik: peidetud akutasku segab kasutajat minimaalselt.
ºº Vee- ja tuulekindel: tagab mugavuse ja vastupidavuse karmis keskkonnas.

hr.
ISOLATSIOON:
täiustatud isolatsioon
vähendab kaalu
ja suurendab
soojapidavust

VÕIB KASUTADA
PESUMASINAT/KUIVATIT:
kõik mudelid on 100%
masinpestavad ja
pesukuivatis kuivatatavad

3 SEADISTUST: kõrge,
keskmine ja madal
optimaalse soojenduse
seadmiseks

SOOJENDUSTSOONID:
3 sisseõmmeldud
süsinikkiudsoojendustsooni

M12 HH GREY2-0 (S)
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Suurus (rõivad)
Materjal
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

hr.

VÄGA HEA TÖÖAEG:
kuni 8 tundi
soojendust aku ühe
laadimise kohta

M12 HH GREY2-0 (M)

MATERJAL: 900 Den
rebenemiskindel
polüester tugevdab
rohkem kuluvaid
piirkondi.

M12 HH GREY2-0 (L)

M12 HH GREY2-0 (XL)

™

MUST SOOJENDUSE JA KAPUUTSIGA DRESSIPLUUS

ISOLATSIOON: paks
isolatsioon.

M12 HH GREY2-0 (2XL)

−
−
−
−
−
0
0
0
0
0
−
−
−
−
−
S
M
L
XL
XXL
Välismaterjal: 53% puuvill, 47% polüester Välismaterjal: 53% puuvill, 47% polüester Välismaterjal: 53% puuvill, 47% polüester Välismaterjal: 53% puuvill, 47% polüester Välismaterjal: 53% puuvill, 47% polüester
Sisematerjal: 60% puuvill, 40% polüester Sisematerjal: 60% puuvill, 40% polüester Sisematerjal: 60% puuvill, 40% polüester Sisematerjal: 60% puuvill, 40% polüester Sisematerjal: 60% puuvill, 40% polüester
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
−
−
−
−
−
4933451616
4933451617
4933451618
4933451619
4933451620

M12 HH BL2 | M12

Eestis ei ole saadaval

ºº Tugeval

soojenduse ja kapuutsiga dressipluusil on vastupidav tugevdatud taskutega puuvillane
väliskiht ja vahvelkoega polüestervooder ning see peab vastu karmidele välistingimustele
ºº Sügisel ja kevadel saab kapuutsiga dressipluusi kanda vastupidava välise rõivakihina. Talvel on
dressipluusi kõige parem kasutada aluskihina: see tekitab sooja ja annab seda kehale edasi ning
võimaldab loobuda paksudest alusriietest
ºº Väga hea tööaeg: kuni 8 tundi soojendust ühe laadimisega, kasutades M12™ REDLITHIUM-ION™-i
2,0 Ah akut
ºº Mitu soojendustsooni: kolm sisseõmmeldud süsinikkiust soojendustsooni soojendavad
tähtsamaid kehapiirkondi
ºº Kergesti kasutatav temperatuuriregulaator, kolm temperatuuriseadet: kõrge, keskmine ja madal
ºº Kasutaja mugavuse suurendamiseks paikneb M12™ akuhoidik peidetud akutaskus

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Suurus (rõivad)
Materjal
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

FLIIS: soojapidavast
fliisist vooder.

VÕIB KASUTADA
PESUMASINAT/
KUIVATIT: kõik mudelid
on masinaga pestavad
ja kuivatatavad.

TUULE-/VEEKINDEL:
sisemine tormiklapp
ja soojapidavast
trikotaažfliisist
sisevooder

3 SEADISTUST: kõrge,
keskmine ja madal
optimaalse mugavuse
tagamiseks

VÕIB KASUTADA
PESUMASINAT/KUIVATIT:
kõik mudelid on 100%
masinpestavad ja
pesukuivatis kuivatatavad

3 SEADISTUST: kõrge,
keskmine ja madal
optimaalse soojenduse
seadmiseks

M12 HH BL2-0 (S)
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Suurus (rõivad)
Materjal
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr
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SOOJENDUSTSOONID:
3 sisseõmmeldud
süsinikkiudsoojendustsooni

VÄGA HEA TÖÖAEG:
kuni 8 tundi
soojendust aku ühe
laadimise kohta

M12 HBW-0 (M)

M12 HBW-0 (L)

M12 HBW-0 (XL)

M12 HBW-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Polüester
1.0
−
4933451165

−
0
−
M
100% Polüester
1.0
−
4933451166

−
0
−
L
100% Polüester
1.1
−
4933451167

−
0
−
XL
100% Polüester
1.1
−
4933451168

−
0
−
XXL
100% Polüester
1.1
−
4933451169

M12 HJ LADIES | M12

™

NAISTE SOOJENDUSEGA JOPE

ºº Soojendus

vastavalt vajadusele: 4 sisseõmmeldud süsinikkiud-soojendustsooni jaotavad soojust
olulistesse kehapiirkondadesse, kraesse ja esitaskutesse
ºº Väga hea tööaeg: kuni 8 tundi soojendust ühe laadimisega, kasutades M12™ REDLITHIUM-ION™-i
2,0 Ah akut
ºº Kergesti kasutatav temperatuuriregulaator, kolm temperatuuriseadet: kõrge, keskmine ja madal
ºº Tugev konstruktsioon, tuule- ja veekindel väliskiht ning soojapidavast fliisist vooder tagavad kaitse
ilmaolude eest ning hoiavad keha soojana
ºº Naiste lõige, mis pole lohvakas ja hoiab soojendustsoonid keha lähedal
ºº M12™ akukontroller ja 2,1 A USB-port peidetud akutaskus hoitavate mobiilseadmete laadimiseks
ºº Masinpestav ja -kuivatatav

hr.

VÄGA HEA TÖÖAEG: kuni
8 tundi soojendust aku
ühe laadimise kohta

M12 HH BL2-0 (M)

SOOJENDUSTSOONID:
3 sisseõmmeldud
süsinikkiudsoojendustsooni

M12 HBW-0 (S)

hr.
ISOLATSIOON: täiustatud
isolatsioon vähendab
kaalu ja suurendab
soojapidavust

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

USB-LAADIJA: laeb
kaasaskantavaid
elektroonikaseadmeid.
Laengunäidik kuvab
järelejäänud käitusaja

M12 HH BL2-0 (L)

M12 HH BL2-0 (XL)

ISOLATSIOON: täiustatud
isolatsioon vähendab
kaalu ja suurendab
soojapidavust

M12 HH BL2-0 (2XL)

−
−
−
−
−
0
0
0
0
0
−
−
−
−
−
S
M
L
XL
XXL
Välismaterjal: 53% puuvill, 47% polüester Välismaterjal: 53% puuvill, 47% polüester Välismaterjal: 53% puuvill, 47% polüester Välismaterjal: 53% puuvill, 47% polüester Välismaterjal: 53% puuvill, 47% polüester
Sisematerjal: 60% puuvill, 40% polüester Sisematerjal: 60% puuvill, 40% polüester Sisematerjal: 60% puuvill, 40% polüester Sisematerjal: 60% puuvill, 40% polüester Sisematerjal: 60% puuvill, 40% polüester
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
−
−
−
−
−
4933451611
4933451612
4933451613
4933451614
4933451615
Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Suurus (rõivad)
Materjal
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

VÕIB KASUTADA
TUULE-/VEEKINDEL:
PESUMASINAT/KUIVATIT: sisemine tuuleliist ja
kõik mudelid on 100% termofliisist sisevooder
masinpestavad ja
pesukuivatis kuivatatavad

3 SEADEASTET: kõrge,
keskmine ja madal
optimaalse mugavuse
tagamiseks

SOOJENDUSTSOONID:
4 sisseõmmeldud
süsinikkiudsoojendustsooni

SOOJENDUSTSOONID:
4 sisseõmmeldud
süsinikkiudsoojendustsooni

M12 HJ LADIES-0 (S)

M12 HJ LADIES-0 (M)

M12 HJ LADIES-0 (L)

M12 HJ LADIES-0 (XL)

M12 HJ LADIES-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Polüester
1.1
−
4933451601

−
0
−
M
100% Polüester
1.1
−
4933451602

−
0
−
L
100% Polüester
1.2
−
4933451603

−
0
−
XL
100% Polüester
1.2
−
4933451604

−
0
−
XXL
100% Polüester
1.3
−
4933451605

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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M12 AL | M12

™

M12 SL | M12

TRUEVIEW™ LED-TÖÖVALGUSTI

ºº Viis võimast LEDi tagavad 1000 luumeni suuruse valgusvoo, mis on sama
hele nagu 250 W halogeenvalgustid
ºº Töötab nõrgal valgustusrežiimil M12™ REDLITHIUM-ION™-i 6,0 Ah akuga
kuni 19 tundi ja jääb käega puudutamisel jahedaks
ºº Kõige kompaktsem prožektor, mis on konstrueeritud hooldus- ja
remonditehnikute vajadusi arvesse võttes
ºº Integreeritud magnetid, kinnitusmehhanism ja võtmeauk kruvide/naelte
jaoks pakuvad palju paigaldusvõimalusi erinevatel pindadel
ºº Kõige kompaktsem prožektor, mis on konstrueeritud hooldus- ja
remonditehnikute vajadusi arvesse võttes
ºº Kaitseklass IP54 – valgusti on kaitstud tolmu ja veepritsmete eest
ºº Aku tühjenemise indikaator: aku tühjenemisel lamp vilgub

™

M12 AL-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Süsteem
Aku ühilduvus
Pirni tüüp
Maks. valguse võimsus (Lumenit)
Maks. veikimo laikas su M12 B4 baterija (h)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

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

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

VALGUSTI

ºº Kolm võimast LED-i tekitavad 180-luumenise valgusvihu
ºº Kuna valgusti klaas on eemaldatav, ei pea selle purunemisel asendama
kogu seadet, vaid saab asendada ainult kahjustunud osa
ºº Reguleeritav metallkonks võimaldab valgusti riputada erinevatesse
asenditesse
ºº Kompaktne ehitus – sobib kasutamiseks kohtades, kuhu teised valgustid
ei mahu
ºº Lisavarustusena saadaval magnet
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

M12 SL-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Süsteem
Aku ühilduvus
Pirni tüüp
Maks. valguse võimsus (Lumenit)
Maks. veikimo laikas su M12 B4 baterija (h)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
M12
Kõik Milwaukee® M12™ akud
LED
220 / - / - / 11 / - / - / 0.5
−
4932430178

M12™ LED VALGUSTI
MAGNETADAPTER
Art. nr

M12 LL | M12

™

ºº Milwaukee

M12 MLED | M12

TRUEVIEW™ LATERNVALGUSTI

TRUEVIEW täppisvalgusti võimaldab muuta töökohad
tootlikumaks ning näha täpselt värve ja detaile. Vähendab pimestamist,
väsimist ja silmade pinget.
ºº 180° – 360° reguleeritav valguskiirgus – universaalne mudel, mis
võimaldab kasutajal valida ala või töökoha valgustuse vahel.
ºº Parim toimivus omas klassis: võrreldamatu valgustugevus 400+ luumenit,
mis on ette nähtud suurte alade valgustamiseks.
ºº Võimas USB-laadija laeb tahvelarvuteid, nutitelefone, MP3-mängijaid ja
teisi elektroonikaseadmeid.
ºº Peab tööobjektil vastu – tugev konstruktsioon ja löögikindel laternaklaas
kannatavad raskeid töötingimusi.
ºº 4 valguse seadistust: 400 luumenit tugeval ja strobovalgustusrežiimil
(100%), 200 luumenit keskmisel valgustusrežiimil (50%) ja 40 luumenit
nõrgal valgustusrežiimil (10%).
ºº Kuni 8 tundi kasutusaega M12™ REDLITHIUM-ION™-i 4,0 Ah akuga tugeva
valgustuse korral.
ºº 2 riputuskonksu.
ºº Kaitstud veepritsmete eest iga nurga all (IP24).
®

™

™

M12 SLED | M12

™

M12 LL-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Süsteem
Aku ühilduvus
Pirni tüüp
Maks. valguse võimsus (Lumenit)
Maks. veikimo laikas su M12 B4 baterija (h)
Valgusvihu pikkus (m)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

SUURE VÕIMSUSEGA valgustuslahendustes on ühendatud
moodsaim LED-tehnoloogia, mitmekülgne tootedisain ja REDLITHIUM™
ION -akud, et suurendada meie põhiklientide tööpäeva tootlikkust
Iga TRUEVIEW™ valgusti on paremini REGULEERITAV, VÕIMSAM ja
VASTUPIDAVAM kui mis tahes muu praegu professionaalide poolt
kasutatav valgusti
ºº Kuni 35% kaugemale ulatuv valgusvihk kui konkurentidel – 650 m tugev
kontsentreeritud valgusvihk valgustugevusega 750 luumenit tugevas
valgustusrežiimis ja 350 luumenit nõrgas valgustusrežiimis
ºº Eriti kasulik asjade tuvastamiseks suure vahemaa tagant – elektriposti/
kõrgepingekaabli kontrollimine, pika kanali, malm- või vasktoru
kontrollimine, maa-alused tööd, sillatööd
ºº Metallkorpus ja löögikindel polükarbonaatlääts koos niiskuse eest kaitsva
tihendatud kummikorgiga kasutamiseks rasketes töötingimustes
ºº Milwaukee® välja töötatud reflektor – tekitab kitsa keskvihu ja laia äärevihu
ºº Kummikattega ergonoomiline haardepind – suurendab kasutaja mugavust
ja võimaldab paremat haaret kasutamise ajal
ºº 45° kummikattega statiiv valgusvihu suunamiseks üles pikemaajalisel
kasutamisel, kui valgusti on varustatud M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah
akuga

ºº Milwaukee

TRUEVIEW suure võimsusega valgusti võimaldab muuta
töökohad tootlikumaks ning näha täpselt värve ja detaile. Vähendab
pimestamist, väsimist ja silmade pinget.
ºº Liugpea võimaldab reguleerida valgusvihu mustrit üldvalgustuselt
kohtvalgustuseks ilma igasuguse jõupingutuseta
ºº Milwaukee® välja töötatud optika maksimeerib jõudlust: võimas LED
heidab 350 m tugeva kontsentreeritud valgusvihu valgustugevusega
800 luumenit tugevas valgustusrežiimis ja 350 luumenit nõrgas
valgustusrežiimis
ºº 6000 seeria töödeldud alumiiniumist, II tüüpi anodeeritud pinnaga korpus
peab kutsealasel kasutamisel vastu aastaid igasugustes tingimustes
ºº Ergonoomiline rihveldatud tekstuuriga profileeritud haardepind tagab
ideaalse käsitsemise
ºº Kaitseklass IP54 – kaitse tolmu ja veepritsmete eest
ºº Sõltumatud režiimi- ja sisse-/väljalülitamisnupud, mis võimaldavad
lülitada ümber strobovalgustuse, tugeva ja nõrga valgustugevuse vahel,
ning kahefunktsiooniline lüliti, mis võimaldab hetkelist või lukustusega
kasutamist
ºº Randmerihm valgusti ohutuks ja mugavaks kasutamiseks

™

M12 SLED-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Süsteem
Aku ühilduvus
Pirni tüüp
Maks. valguse võimsus (Lumenit)
Maks. veikimo laikas su M12 B4 baterija (h)
Valgusvihu pikkus (m)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
M12
Kõik Milwaukee® M12™ akud
LED
750 / - / 400 / 750
4/-/8/8
650
0.8
Blister
4933451261

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

+

TRUEVIEW™ METALLIST TASKULAMP

™

M12 TLED | M12

TRUEVIEW™ LED-PROŽEKTOR

ºº TRUEVIEW™

32

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

®

4931443473

M12 MLED-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Süsteem
Aku ühilduvus
Pirni tüüp
Maks. valguse võimsus (Lumenit)
Maks. veikimo laikas su M12 B4 baterija (h)
Valgusvihu pikkus (m)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
M12
Kõik Milwaukee® M12™ akud
LED
800 / - / 325 / 800
5/-/7/7
350
0.7
Blister
4933451899

LED VALGUSTI

ºº 120-luumenine LED-valgusti – 2x eredam ja valgem kui hõõglamp
ºº M12™ LED-elektroonika – 2x pikem kasutusiga ja vähem kuumust
ºº Hermeetiline alumiiniumist pea – löögi- ja ilmastikukindel
ºº 90° pööratav pea – suunab valgusvihu tööpinnale
ºº Magnetiga tagakülg – ilma käteta kasutamiseks
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

M12 TLED-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Süsteem
Aku ühilduvus
Pirni tüüp
Maks. valguse võimsus (Lumenit)
Maks. veikimo laikas su M12 B4 baterija (h)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
M12
Kõik Milwaukee® M12™ akud
LED
120 / - / - / 15 / - / - / 0.5
−
4932430360
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M12 HPT

M12 PCG/310 | M12 AKUSILIKOONIPÜSTOL
ºº Jõud kuni 1780 N
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse

tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Optimeeritud jõudlus igasuguste vuugitäitesegude ja ka madala
temperatuuri korral
ºº Tilkumisvastane funktsioon hoiab ära soovimatu tilkumise pärast töölüliti
vabastamist
ºº Töökiiruse 6 astmega valikunupp tagab maksimaalse kontrolli vuugi
täitmise üle
ºº Suur tugeva konstruktsiooniga kolb tagab konstantse voolu, vähendab
tagasilööki ja väljutab balloonist kogu vuugitäite
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Maks surumisjõud (N)
Kiiruse seadistused
Standardseadmed
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 PCG/310C-0

M12 PCG/310C-201B

−
0
−
1780
6
310 ml padruni hoidja
−
−
4933441783

2.0
1
40 min
1780
6
310 ml padruni hoidja
1.9
−
4933441655

310 ML STANDARDNE HOIDIK.
SOBIVAD KÕIK STANDARDSED
250 ML JA 310 ML TUUBID/
KASSETID
Art. nr

+

M12 HÜDRAULILINE PRESS
ja kergeim press: kaal ainult 1,7 kg, mis suurendab kasutamismugavust
ºº Väikseim
REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab süsteemile oma klassis parima
ºº Elektrooniline
vastupidavuse

käega kasutamine (patenteeritud) võimaldab töötada kitsastes kohtades
ºº Ühe
ja tööriista vaheline andmeside: pressimise poolelijäämise vältimiseks ei alustata pressimist, kui aku ei
ºº Aku
ole täis. Pressimisele eelnev aku kontrollimine tagab piisava laetuse iga pressimise lõpetamiseks
kaasaegne tsüklite elektrooniline loendamine ja kasutaja teavitamine tööriista
ºº Hooldusvälbad:
kalibreerimisintervalli lõppemisest

ja täpne aku seisundi näidik
ºº 4-sammuline
näidik: edastab kvaliteetse ühenduse visuaalse kinnituse
ºº Pressi
töökindlus: tööstusharu parim 40 000 tsükliga kalibreerimisintervall. Seade jätkab töötamist ka
ºº Pikaajaline
pärast 40 000 tsükli möödumist

™

48080900

AKUSILIKOONIPÜSTOL

ºº Jõud kuni 1780 N
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse

tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Optimeeritud jõudlus igasuguste vuugitäitesegude ja ka madala
temperatuuri korral
ºº Tilkumisvastane funktsioon hoiab ära soovimatu tilkumise pärast töölüliti
vabastamist
ºº Töökiiruse 6 astmega valikunupp tagab maksimaalse kontrolli vuugi
täitmise üle
ºº Suur tugeva konstruktsiooniga kolb tagab konstantse voolu, vähendab
tagasilööki ja väljutab balloonist kogu vuugitäite
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Maks surumisjõud (N)
Kiiruse seadistused
Standardseadmed
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 PCG/400A-0

M12 PCG/400A-201B

−
0
−
1780
6
400 ml alum toru
−
−
4933441780

2.0
1
40 min
1780
6
400 ml alum toru
1.9
−
4933441665

400 ML ALUMIINIUMIST TORU.
NÕUAB VARRAST (48091090)
JA KOLBI (44700375)
Art. nr

M

Sobib nende tootjate
toru süsteemidele
Geberit: Mapress
VSH: X-Press
Eurotubi
Raccorderie Metallique
Rubinetterie Bresciane
Sanha: Nirosan
Pegler Yorkshire

Viega
Comap
IBP
Sanha: Nirosan

V

+

4932352844

ALB
Comap
Frankische
Henco (TH14 - TH25
only)
IPA
Sanha
Tiemme

TH

M12 PCG/600 | M12

™

ºº Jõud kuni 1780 N
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse

AKUSILIKOONIPÜSTOL

tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
Optimeeritud
jõudlus
igasuguste
vuugitäitesegude
ja ka madala
ºº
temperatuuri korral
ºº Tilkumisvastane funktsioon hoiab ära soovimatu tilkumise pärast töölüliti
vabastamist
ºº Töökiiruse 6 astmega valikunupp tagab maksimaalse kontrolli vuugi
täitmise üle
ºº Suur tugeva konstruktsiooniga kolb tagab konstantse voolu, vähendab
tagasilööki ja väljutab balloonist kogu vuugitäite
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

34

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Maks surumisjõud (N)
Kiiruse seadistused
Standardseadmed
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 PCG/600A-0

M12 PCG/600A-201B

−
0
−
1780
6
600 ml alum toru
−
−
4933441786

2.0
1
40 min
1780
6
600 ml alum toru
1.9
−
4933441670

600 ML ALUMIINIUMIST TORU.
NÕUAB VARRAST (48091091)
JA KOLBI (44700375)
Art. nr

4932352845

U

+

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Ühe käega kasutamine

ºº Suurepärane pressimisulatus kuni 35 mm metall- ja 40 mm komposiittorude korral
Liidese profiil

M12 PCG/400 | M12

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

ALB
Uponor: Unipipe, Airpipe
Kan: Kan-therm
Wavin: Press-Systeme
Frankische: Alpex F50
Profi
DW Verbundrohr
Multitubo
IBP:>B<Flex
KE Kelit: Kelit Kelox
Jupiter: Heizsystem

Pinge (V)
Aku tüüp
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Pressimistsükkel
Kaal koos akuga (kg)
Standardseadmed
Tootekood
Art. nr

Standard suurus

Art. nr

M12

4932430243

M15

4932430245

M18

4932430247

M22

4932430249

M28

4932430251

M35

4932430253

V12

4932430260

V14

4932451660

V15

4932430262

V16

4932451661

V18

4932430264

V22

4932430266

V28

4932430268

V35

4932430270

TH14

4932430274

TH16

4932430276

TH18

4932430278

TH20

4932430280

TH25

4932430282

TH26

4932430283

TH32

4932430285

TH40

4932430287

U14

4932430291

U16

4932430293

U18

4932430295

U20

4932430297

U25

4932430299

U32

4932430301

U40

4932430303

360° pööratav pea

Pressi indikaator

M12 HPT-202C

M12 HPT-202C M-KIT

M12 HPT-202C V-KIT

M12 HPT-202C V-KIT2

M12 HPT-202C TH-KIT

M12 HPT-202C U-KIT

12
Li-ion
2. 0
2
40 min
40,000
1.8
−
Komplekt
4933443085

12
Li-ion
2.0
2
40 min
40,000
1.8
3 x M-liidese profiil (15/22/28 mm)
Komplekt
4933443095

12
Li-ion
2.0
2
40 min
40,000
1.8
3 x V-liidese profiil (15/22/28 mm)
Komplekt
4933443100

12
Li-ion
2.0
2
40 min
40,000
1.8
3 x V-profiiliga haarats (14/16/22 mm)
Komplekt
4933459382

12
Li-ion
2.0
2
40 min
40,000
1.8
3 x TH-liidese profiil (16/20/32 mm)
Komplekt
4933443105

12
Li-ion
2.0
2
40 min
40,000
1.8
3 x U-liidese profiil (16/20/25 mm)
Komplekt
4933443110

#MILWAUKEETOOL

C12 PXP | M12 TORULAIENDAJA
pöörlev pea 12 mm kuni 32 mm (6 bar) ja kuni 25 mm
(10 bar) tagab täpse lahtisurumise, kasutatav ühe käega
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Kiirnukkmehhanism – ühe tõmbega ja pidevtoimega mehhanism paigaldab
Q&E kuni 4 korda kiiremini
ºº Terasest hammasrattad ja sisseehitatud raam
ºº Täisnurkkuju ja LED-valgusti – parandab nähtavust ja võimaldab Q&E
liitmikke paigaldada ka halvasti valgustatud kohtades
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega

C12 JSR | M12 RAADIO MP3-MÄNGIJA ÜHENDUSEGA

ºº Automaatselt

M12 BDC6 | M12

™

äravoolutorupuhasti eeliseid ühes seadmes
ºº Parim paindlikkus ja manööverdusvõime tänu elektrivarustuse
sõltumatusele
ºº Seade on varustatud väga hästi painduva 6 mm spiraaliga hõlpsa
juurdepääsu saavutamiseks kuni 50 mm läbimõõduga äravoolutorudes
ºº Tugev trumli kaitsekate kaitseb kasutamise ajal kasutajat ja kinnitusdetaile
pöörleva trumli eest
ºº Hõlpsasti eemaldatav sisemine trummel aitab vältida spiraali kinnijäämist
ja hoiab trumlis olevat mustust
ºº Trossi kiirlukustusmehhanism spiraali käsitsi etteandmiseks ja
vabastamiseks
ºº Integreeritud LED-valgusti valgustab tööpiirkonda kraanikausside all ja
teistes pimedates kohtades
ºº Tööriistas ja akus kasutatav REDLINK™-i ülekoormuskaitse elektroonika
tagab süsteemi parima vastupidavuse omas klassis
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2x pikema kasutusaja, kuni
20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja töötab teiste
liitiumioontehnoloogiatega võrreldes paremini temperatuuril kuni –20 °C

M12 BDC8 | M12

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Käigupikkus (mm)
Kiirus (k/min)
Kaasasolevad pead
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

2.0
2
40 min
14
60
16/ 20/ 25 mm
1.9
Komplekt
4933441715

2.0
2
40 min
14
60
16/ 20/ 25 mm
1.9
Komplekt
4933441730

2.0
2
40 min
14
60
15/18/22 mm
1.9
Komplekt
4933427277

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Maks. valymo diametras (mm)
Spiraali diameeter (mm)
Spiraali pikkus (mm)
Ämbri maht (l)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

äravoolutorupuhasti eeliseid ühes seadmes
ºº Parim paindlikkus ja manööverdusvõime tänu elektrivarustuse
sõltumatusele
ºº Seadme juurde kuulub vastupidav 8 mm spiraal tugevate ummistuste
eemaldamiseks kuni 60 mm läbimõõduga torudes
ºº Tugev trumli kaitsekate kaitseb kasutamise ajal kasutajat ja kinnitusdetaile
pöörleva trumli eest
ºº Hõlpsasti eemaldatav sisemine trummel aitab vältida spiraali kinnijäämist
ja hoiab trumlis olevat mustust
ºº Trossi kiirlukustusmehhanism spiraali käsitsi etteandmiseks ja
vabastamiseks
ºº Integreeritud LED-valgusti valgustab tööpiirkonda kraanikausside all ja
teistes pimedates kohtades
ºº Tööriistas ja akus kasutatav REDLINK™-i ülekoormuskaitse elektroonika
tagab süsteemi parima vastupidavuse omas klassis
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2x pikema kasutusaja, kuni
20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja töötab teiste
liitiumioontehnoloogiatega võrreldes paremini temperatuuril kuni –20 °C

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Maks. valymo diametras (mm)
Spiraali diameeter (mm)
Spiraali pikkus (mm)
Ämbri maht (l)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M12 BDC6-0

M12 BDC6-202C

−
0
−
0 - 500
50
6
7.6
22.5
−
Ämber
4933451634

2.0
2
40 min
0 - 500
50
6
7.6
22.5
4.2
Ämber
4933451635

C12 JSR-0
Pinge (AV) (V)
Pinge (VV) (V)
Aku tüüp
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Mõõdud (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

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

BLUETOOTH®-TÖÖKOHAKÕLAR

ºº Täiustatud tehnoloogiaga töökoha Bluetooth®-kõlar.
ºº Juhtmevaba ühendus kuni 10 m kaugusel asuvate kaasaskantavate

elektroonikaseadmetega.
ºº Vali selge heli kõigil helitugevustel.
ºº Kvaliteetne bassielemendiga kõlar.
ºº Piisa-, vee- ja prahikindlus võimaldab kasutamist rasketes tingimustes
töökohal ja mujal.
ºº Tugev korpusekate, metallist kõlarivõre.
ºº 2,1 A USB laadija, mis võimaldab laadida telefone, tahvelarvuteid ja
meediapleiereid.
ºº M12™ 4,0 Ah aku kasutamise korral on tööaeg ühe laadimisega kuni 25 h.

M12 JSSP-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Mõõdud (mm)
Kõlari võimsus (W)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
105.5 x 153
5
0.5
−
4933448380

+

48532574

M12-18 JSSP | M12

–M18™ BLUETOOTH®-KÕLAR

™

M12 BDC8-0

M12 BDC8-202C

−
0
−
0 - 500
60
8
7.6
22.5
−
Ämber
4933451632

2.0
2
40 min
0 - 500
60
8
7.6
22.5
4.8
Ämber
4933451633

Ø 8 MM X 7.6 M SPIRAALTRO
Art. nr

tehnoloogiat kasutav tuuner tagab kvaliteetse vastuvõtu ja
puhta heli
ºº Saab voolu kas M12 akult või 230 V elektrivõrgust
ºº M12™ Milwaukee® aku peab vastu vähemalt 8 tundi
ºº Ilmastikumõjude eest kaitsvas pesas on kaitstud MP3-mängijad jm
audioseadmed
ºº Tuuneri digitaalnäidik võimaldab jaama täpselt valida
ºº Vaigistusnupp heli viivitamatuks väljalülitamiseks
ºº 220–240 V toiteadapter, 3,5 mm pistikupesa näiteks iPodi ühendamiseks

™

Ø6 MM X 7.6 M SPIRAALTROSS
Art. nr

ºº Täiustatud

M12 JSSP | M12

ÄRAVOOLUTORUPUHASTI KOOS 8 MM PUHASTUSTROSSIGA

ºº Turu kergeim äravoolutorupuhasti kutsealaseks kasutamiseks
ºº Hübriidkonstruktsioon pakub nii käsi- kui ka põrandal töötava

36

C12 PXP-I06202C C12 PXP-I10202C C12 PXP-N202C

ÄRAVOOLUTORUPUHASTI KOOS 6 MM PUHASTUSTROSSIGA

ºº Turu kergeim äravoolutorupuhasti kutsealaseks kasutamiseks
ºº Hübriidkonstruktsioon pakub nii käsi- kui ka põrandal töötava

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

48532572

ºº Täiustatud tehnoloogiaga töökoha Bluetooth®-kõlar
ºº Bluetooth®-i juhtmevaba ühenduse ulatus kuni 10 m
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M12™ ja M18™ akudega
ºº Kaitseklass IP54: vee- ja prahikindlus võimaldab kasutamist rasketes

tingimustes töökohal ja mujal

ºº Vali selge heli kõigil helitugevustel
ºº 2,1 A USB laadija, mis võimaldab laadida

telefone, tahvelarvuteid ja

meediapleiereid
bassielemendiga kõlar

ºº Kvaliteetne

M12-18 JSSP-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Mõõdud (mm)
Kõlari võimsus (W)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

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

+

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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M12 TI

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

M12 IC | M12 AKUTOITEL KAAMERA M-SPECTOR 360
ºº Pöördnäidik:

pööratav näidik pöörleb 270° ja võimaldab kasutajal kujutist
sujuvalt jälgida
68,6 mm LCD: digitaalne kujutis ja suurem näidik annavad
täpse ja selge pildi
ºº 9 mm 640x480 digitaalsensor: väga hea kujutise kvaliteet peaaegu poole
väiksema suuruse juures
ºº 4 ümbritsevat LED-lampi: oma klassi parim heledus, ei pimesta ega tekita
varju
ºº Pikendatud kaabel: alumiiniumist pea ja parem painduvus annavad
võrreldamatu vastupidavuse ning torus manööverdatavuse
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M12™ akudega
ºº Varustus: haak, magnet ja peeglid aitavad uurida ja lahendada

M12 TERMOKAAMERA

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Näidiku suurus (mm)
Ekraanisresolutsioon (px)
Kaamerakere diam. (mm)
Kaamera kaabli pikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

ºº Optimeeritud

suure lahutusvõimega 160x120 piksliga termokujutised
ºº Täpsed
tagavad parema selguse ja täpsuse

temperatuurivahemik (–10 kuni +350°C) võimaldab rohkem
ºº Laiem
rakendusi

termo- ja visuaalsed kujutised igal töölülitile vajutamisel
ºº Salvestab
täielikuma aruande koostamiseks

aruandetarkvara kujutiste lihtsaks analüüsimiseks
ºº Täielik
vaatekaamera ja välklamp paremaks analüüsimiseks
ºº Sisseehitatud
Ei
ole
ähmasust
ega ooteaega, kuva värskendatakse 60 korda
ºº sekundis
vormitud pind suurendab vastupidavust ja parandab haaret
ºº Tugev
vahetamine 5 korda kiirem võrreldes lähima konkurendiga
ºº Akude
REDLITHIUM-ION
tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20%
ºº suurema võimsuse,aku
aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab

M12 IC-0 (S)

M12 IC-201C (S)

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

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

Sulavkaitsmetega seotud probleemide
diagnoosimiseks

muudest liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C

akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee M12 akudega
ºº Paindlik
on termokujutiste aruandetarkvara, 2 GB SD-kaart,
ºº Tarnekomplektis
USB-kaabel ja SD-kaardi lugeja
®

™

M12 IC AV3
M12™ DIGITAALNE VAATLUSKAAMERA
Transformaatoritega seotud
probleemide diagnoosimiseks

M12 TI-201C
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Temp. vahemik (°C)
Baastäpsus (%)
Näidik
Näidiku suurus (mm)
Ekraanisresolutsioon (px)
IP kaitsekl.
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

2.0
1
40 min
-10 - +350
2
LCD
640 x 480
160 x 120
54
1.0
Komplekt
4933441841

M12 TD | M12

™

ekraan: ekraani saab konsoolilt eemaldada ja see
ºº Eemaldatav
töötab 10 m ulatuses

digitaalne vaatluskaamera 4x suumi ja ekraani pööramise
ºº M12
võimalusega
™

85 mm LCD-ekraan: digitaalne kujutis ja suur ekraan
ºº Optimeeritud
annavad täpse ja selge pildi

mm 320 x 240 digitaalne pildisensor: väga hea kujutise kvaliteet
ºº 12
täiustatud suuremal ekraanil

ümbritsevat LED-lampi: oma klassi parim heledus, ei pimesta ega
ºº 4tekita
varju

Juhtpaneelidega seotud probleemide
diagnoosimiseks

Mootoriga seotud probleemide
diagnoosimiseks

Jahutussüsteemiga seotud
probleemide diagnoosimiseks

kuuluvad 8 GB SD-mälukaart ja 2,7 m digikaabel
ºº Komplekti
kaabel: alumiiniumist pea ja parem painduvus tagavad
ºº Pikem
võrreldamatu vastupidavuse ja manööverdatavuse

Eemaldatav ekraani konsool

on saadaval liigendühendusega peakinnitus
ºº Lisatarvikuna
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee M128 akudega
®

™

TERMOKAAMERA

ºº Võrratu

selguse ja täpsusega termokaamera tänu 102 x 77-pikslisele
resolutsioonile
ºº Kuni 5 korda suurem resolutsioon oma klassi konkurentidega võrreldes
ºº Laiem temperatuurivahemik (–10 kuni 330 °C) suurendab kasutusalade
hulka
ºº Ekraanile kuvatavad kõrge/madala temperatuuri lokaatorid näitavad
äärmuslikke temperatuure
ºº Kaks laserit raamistavad mõõtmispiirkonna
ºº Täielik aruandetarkvara kujutiste lihtsaks analüüsimiseks
ºº Tarnekomplektis on 8 GB SD-kaart, USB-kaabel ja SD-kaardi lugeja
ºº Ekraan ja anduri lääts on varustatud kummist kaitsekattega
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M12™ akudega

M12 TD-201
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Temp. vahemik (°C)
Baastäpsus (%)
Näidik
Ekraanisresolutsioon (px)
Sensori redolutsioon (pikslit)
Soojustundikus (kraasi C)
Vaateväli
IP kaitsekl.
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

2.0
1
40 min
-10 - +330
5
Värv LCD
320 x 240
102 x 77
0.1 at 30
26.8 (Horiz) x 35.4 (Vert)
54
0.4
Kott
4933451387

M12 IC AV3-201C
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Näidiku suurus (mm)
Ekraanisresolutsioon (px)
Kaamerakere diam. (mm)
Kaabli pikkus (m)
Pildisuurendus
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

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

Suurem ekraan annab täpse ja selge
pildi

1 M PÖÖRATAV KAABEL
Art. nr

48530155

+
Liigendühendusega kaablipea kinnitus
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2309-60 | LEELISAKUGA VAATLUSKAAMERA
65,8 mm LCD-ekraan: digitaalne kujutis ja suur ekraan
annavad täpse ja selge pildi
ºº 9 mm 320 x 240 digitaalne pildisensor: väga hea kujutise kvaliteet peaaegu
poole väiksema suuruse juures
ºº Kerge konstruktsioon (alla 0,5 kg)
ºº Helkimist vähendav funktsioon parandab ekraani nähtavust
ºº Varustatud 9 V leelisakuga, mis võimaldab üle ühe tunni pikkust pidevat
kasutusaega

2212-20 | AUTOMAATNE PINGE-/KAABLITESTER

ºº Optimeeritud

2309-60
Aku tüüp
Näidiku suurus (mm)
Ekraanisresolutsioon (px)
Kaamerakere diam. (mm)
Kaabli pikkus (m)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

Alkaline
65.8
320 x 240
9
0.914
0.5
Komplekt
4933451526

2205-40 | MULTIMEETER
ºº TRMS tagab alati täpsed lugemid
ºº Suure kontrastsusega, lihtsasti loetav näidik tagab selgemad lugemid
ºº Sisseehitatud kontaktivaba pingedetektor
ºº CAT III 1000 V / CAT IV 600 V ohutuse suurendamiseks
ºº Tugev vormitud pind suurendab vastupidavust ja parandab haaret
ºº Sisseehitatud LED-töötuli valgustab tööpiirkonda
ºº Küljele paigutatud näidik võimaldab kasutada ühe käega
ºº Lihtsustatud kasutajaliides ja spetsiaalselt elektrikutele kohandatud

funktsioonide komplekt
ºº Tarnekomplektis on test-elektrijuhtmete komplekt ja kaks AA-patareid

funktsioonide komplekt
on test-elektrijuhtmete komplekt, termopaar (kaksikbanaanliitmik) ja kaks AA-patareid
Sisaldab
termopaariga
temperatuurifunktsiooni
ºº
ºº Tarnekomplektis

40

ºº Võimaldab

mõõta kümnendkoha täpsusega ja kuvab näidud lihtsalt
loetaval taustavalgustusega ekraanil.
ºº Teeb automaatselt kindlaks vajaduse pinge- või juhtivuskatsete järele ja
kuvab kõik mõõtmisandmed sobiva resolutsiooniga.
ºº Ühildub kande- ja kinnitustarvikutega.
ºº Vähese valgustusega kohtades kasutatav LED-töölamp.
ºº Kaks LEDi ja helisignaalid tulemuste kiireks ja mugavaks edastamiseks.
ºº Vahetatavad testrijuhtmed suurendavad paindlikkust.
ºº Tugev korpusekate kaitseb testrit igasuguses keskkonnas.

2212-20
VV AV pinge (V)
Temp. vahemik (°C)
Ohutuskl.
Pidevus
Aku tüüp
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

600
0 - 50
CAT IV 600 V
Jah
2 x AAA
0.3
Gift box
4933447776

2216-40 | MULTIMEETER
2205-40
Kahvliava (mm)
VV tugevus (A)
Pinge (VV) (V)
Pinge (AV) (V)
Madala näivtakistuse mõõtmine
Takistus (kΩ)
Pidevus
Aku tüüp
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

16
200
1000
1000
Jah
40
Helisignaal
2 x AA
0.3
Kott
4933416972

2206-40 | MULTIMEETER
ºº TRMS tagab alati täpsed lugemid
ºº Suure kontrastsusega, lihtsasti loetav näidik tagab selgemad lugemid
ºº Sisseehitatud kontaktivaba pingedetektor
ºº CAT III 1000 V / CAT IV 600 V ohutuse suurendamiseks
ºº Tugev vormitud pind suurendab vastupidavust ja parandab haaret
ºº Sisseehitatud LED-töötuli valgustab tööpiirkonda
ºº Küljele paigutatud näidik võimaldab kasutada ühe käega
ºº Lihtsustatud kasutajaliides ja spetsiaalselt KVK-tööde jaoks kohandatud
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ºº TRMS tagab alati täpsed lugemid
ºº CAT III 600 V suurendab ohutust
ºº Tugev vormitud pind suurendab vastupidavust ja parandab haaret
ºº Küljele paigutatud näidik võimaldab kasutada ühe käega
ºº Elektrikute jaoks kohandatud omaduste komplekt intuitiivseks

kasutamiseks

ºº Automaatne mV-vahemik
ºº Tarnekomplektis on test-elektrijuhtmete

komplekt ja kaks AA-patareid

2216-40
VV AV tugevus (A)
Pinge (VV) (V)
Pinge (AV) (V)
Madala näivtakistuse mõõtmine
Takistus (kΩ)
Pidevus
Sagedus (Hz)
Aku tüüp
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

10
6.00 mV - 600
600
Ei
40,000
Jah
10 Hz - 50 kHz
2 x AA
0.4
−
4933427309

2217-40 | MULTIMEETER
2206-40
Kahvliava (mm)
VV tugevus (A)
Pinge (VV) (V)
Pinge (AV) (V)
Takistus (kΩ)
Pidevus
Mahtuvus (μF)
Kontakttemp. (°C)
Aku tüüp
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

16
200
1000
1000
40
Helisignaal
1000
-40 - +400
2 x AA
0.3
Kott
4933416973

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ºº TRMS tagab alati täpsed lugemid
ºº Suure kontrastsusega, lihtsasti loetav näidik tagab selgemad lugemid
ºº CAT III 600 V suurendab ohutust
ºº Küljele paigutatud näidik võimaldab kasutada ühe käega
ºº Elektrikute jaoks kohandatud omaduste komplekt intuitiivseks

kasutamiseks

ºº Lo-Z. – täpsed lugemid on alati tagatud
ºº Temperatuuri universaalseks kontaktmõõtmiseks
ºº Liugerööbas tarvikute paigaldamiseks
ºº Tarnekomplektis on test-elektrijuhtmete komplekt,

termopaar (kaksik-

banaanliitmik) ja kaks AA-patareid

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

2217-40
VV AV tugevus (A)
VV AV pinge (V)
Madala näivtakistuse mõõtmine
Takistus (kΩ)
Pidevus
Mahtuvus (μF)
Kontakttemp. (°C)
Sagedus (Hz)
Aku tüüp
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

10
600
Jah
40,000
Helisignaal
1000
-40 - +538
2.00 Hz - 50.00 kHz
2 x AA
0.4
Kott
4933416976
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2235-40 | AMPERTANGID

LDM 80 | LASERKAUGUSMÕÕTJA

ºº TRMS tagab alati täpsed lugemid
ºº CAT III 600 V suurendab ohutust
ºº Tugev vormitud pind suurendab vastupidavust ja parandab haaret
ºº Sisseehitatud LED-töötuli valgustab tööpiirkonda
ºº Küljele paigutatud näidik võimaldab kasutada ühe käega
ºº Kitsas näpitsprofiil juhtmete lihtsaks mõõtmiseks paneelides või kimpudes
ºº Tarnekomplektis on test-elektrijuhtmete komplekt ja kaks AA-patareid

2235-40
Lõugade suurus (mm)
VV tugevus (A)
VV AV pinge (V)
Madala näivtakistuse mõõtmine
Takistus (kΩ)
Pidevus
Aku tüüp
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

25
400
600
Ei
0.4
Jah
2 x AA
0.3
−
4933427315

2267-40 | 10:1 TEMPERATUURI INFRAPUNA-MÕÕTEPÜSTOL
ºº 10:1 suhe kauguse ja mõõtepunkti vahel, 1 m mõõtepunkt 10 m
ºº Temperatuurivahemik –30 °C kuni 800 °C
ºº Kvaliteetne LCD-näidik suurepärase loetavuse tagamiseks
ºº Lihtsustatud nupud ja häälestus kiiremaks skaneerimiseks
ºº Kõrge vormitud serv kaitseb läätse ja ekraani otsese löögi eest

kauguselt

2267-40
Temp. vahemik (°C)
Baastäpsus (%)
Korratavus (%)
Emissioonivõime
Aku tüüp
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

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

2200-40 | PINGEDETEKTOR

42

ja vajuta” süsteem – mõõtmiseks on vaja ainult üht inimest ja üht
nupuvajutust
ºº Pindala, ruumala, kaudne kõrguse ja laiuse mõõtmine
ºº Min/max ulatus ja pidev jälgimine
ºº Märkimisfunktsioon planeerimiseks
ºº 2- ja 3-punkti Pythagoras
ºº Kaldeandur kuni 360°
ºº Kalkulaator +/–
ºº Suur ja selge 4-realine graafiline LCD koos automaatse valge
taustavalgustusega
ºº Väljapööratav otsatükk, et mõõta servade või nurkade juures
ºº Viimase 20 mõõtmise mälu
ºº Mõõtühikuid saab vahetada meeter- ja tollmõõdustiku vahel
ºº IP54 vee- ja tolmukindlus
ºº Automaatne väljalülitus ja aku tühjenemise indikaator
ºº Nailonvutlar koos vööklambriga mugavaks kaasaskandmiseks

LDM 80
Maks mõõtepiirkond (m)
Täpsus
Laseri tüüp
Mõõdud (mm)
Tööpiirkond (m)
Aku tüüp
Kaal koos akuga (kg)
Pythagorase funktsioon
Kaldesensor
Kõrguse jälgimine
Tootekood
Art. nr

80
± 1.5
Klass 2
117 x 57 x 32
0.05 - 80
2 x AAA
0.1
2- ja 3 punkti, osaline kõrgus
Jah
Jah
Kott
4933446125

ºº „Suuna

ja vajuta” süsteem – mõõtmiseks on vaja ainult üht inimest ja üht
nupuvajutust
Pindala,
ruumala, kaudne kõrguse ja laiuse mõõtmine
ºº
ºº Min/max ulatus ja pidev jälgimine
ºº Märkimisfunktsioon planeerimiseks
ºº 2- ja 3-punkti Pythagoras
ºº Kalkulaator +/–
ºº Suur ja selge 3-realine graafiline LCD koos automaatse valge
taustavalgustusega
ºº Väljapööratav otsatükk, et mõõta servade või nurkade juures
ºº Viimase 10 mõõtmise mälu
ºº Mõõtühikuid saab vahetada meeter- ja tollmõõdustiku vahel
ºº IP54 vee- ja tolmukindlus
ºº Automaatne väljalülitus ja aku tühjenemise indikaator
ºº Nailonvutlar koos vööklambriga mugavaks kaasaskandmiseks

LDM 60
Maks mõõtepiirkond (m)
Täpsus
Laser classification
Mõõdud (mm)
Tööpiirkond (m)
Aku tüüp
Kaal koos akuga (kg)
Pythagorase funktsioon
Kaldesensor
Kõrguse jälgimine
Tootekood
Art. nr

60
± 1.5
Klass 2
117 x 57 x 32
0.05 - 60
2 x AAA
0.1
2- ja 3 punkti
Ei
Ei
Kott
4933446110

LDM 50 | LASERKAUGUSMÕÕTJA
2200-40

sisse lülitatud

ºº „Suuna

LDM 60 | LASERKAUGUSMÕÕTJA

™

ºº Lai pingevahemik 50–1000 VAC
ºº CAT IV 1000 V kõrgeim ohutusklass
ºº Nõuanded väljundite kontrollimiseks
ºº Rohelise märgutule põlemine näitab, et tööriist on
ºº Vali helisignaal tähendab pinge olemasolu
ºº Vilkuv punane märgutuli tähistab pinge olemasolu
ºº Toitelüliti (sisse/välja)
ºº Taskuklamber lihtsaks hoidmiseks
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Pinge (VV) (V)
Ohutuskl.
Aku tüüp
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

50 - 1000
CAT IV 1000 V
2 x AAA
0.4
−
4932352561

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ºº Hõlpsasti üksinda kasutatav mõõtmissüsteem.
ºº Väga õhuke korpuse disain ja vööklamber hõlbustavad kaasaskandmist.
ºº Pindala / ruumala / ligikaudse kõrguse ja pinna (patent taotlemisel)

mõõtmine.
ºº Min/max mõõtmine ja pidev jälgimine.
ºº Kauguse suurendamine ja vähendamine väljamärkimiseks.
ºº Ligikaudse kõrguse mõõtmine (Pythagoras 2-punktiline, 3-punktiline).
ºº Automaatse valge taustavalgustusega suur 3 reaga graafiline LCD-näidik.
ºº Välja volditav otsadetail diagonaalseteks nurga mõõtmisteks.
ºº Mälu viimase 20 mõõtmise salvestamiseks.
ºº IP54 kaitse vee- ja tolmu eest.
ºº Automaatne väljalülitus ja madala voolutaseme näit.
ºº Ainult meetermõõdustiku mõõtühikud.

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

LDM 50
Maks mõõtepiirkond (m)
Täpsus
Laseri tüüp
Mõõdud (mm)
Tööpiirkond (m)
Aku tüüp
Kaal koos akuga (kg)
Pythagorase funktsioon
Kaldesensor
Kõrguse jälgimine
Tootekood
Art. nr

50
± 1.5
Klass 2
119 x 40 x 32
0.05 - 50
2 x AAA
0.1
2- ja 3 punkti, osaline kõrgus
Ei
Ei
−
4933447700
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M12 PP2A | M12 FUEL

™

POWERPACK

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

M12 PP2A-202C

M12 PP2A-402C

2.0
2
40 min
Komplekt
4933440900

4.0
2
80 min
Komplekt
4933440992

M12 BPP2B | M12

™

ºº M12
ºº M12

M12 CPP2B | M12

™

ºº M12
ºº M12

ºº M12 CPD - M12 FUEL™ lööktrell
ºº M12 CID - M12 FUEL™ löökkruvikeeraja

POWERPACK

BPD - M12 kompaktne lööktrell
BID - M12™ löökkruvikeeraja
™

POWERPACK

CPD - M12 FUEL™ 2-kiirusega akulööktrell
CH - M12 FUEL™ SDS-plus akupuurvasar

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

M12 CPP2B-402C

M12 CPP2B-602X

4.0
2
80 min
Komplekt
4933447479

6.0
2
90 min
Dyna kohver
4933451513

M12 BPP2C | M12

™

ºº M12 BDD - M12 kompaktne
ºº C12 HZ - M12™ pendelsaag
™

POWERPACK

trell-kruvikeeraja

M12 BPP2D | M12

™

POWERPACK

ºº M12 BDD - M12™ kompaktne trell-kruvikeeraja
ºº C12 MT - M12™ universaaltööriist

M12 BPP3A | M12

™

ºº M12
ºº M12
ºº M12

4.0
2
80 min
Kott
4933441250

M12 BPP4A | M12

™

POWERPACK

M12 BPP3A-202B
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

M12 BPP2B-421C
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1 x 2.0 & 1 x 4.0
2
80 min
Komplekt
4933443497

M12™ AKUD

ºº M12 BDD - M12 kompaktne trell-kruvikeeraja
ºº M12 BID - M12™ löökkruvikeeraja
ºº C12 HZ - M12™ pendelsaag
ºº C12 T - M12™ valgusti

M12 BPP2C-402B
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

4.0
2
80 min
Kott
4933441230

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

2.0
2
40 min
Kott
4933441225

™



①

Aku mahutavus (spets.)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

POWERPACK

BDD - M12™ kompaktne trell-kruvikeeraja
BID - M12™ löökkruvikeeraja
TLED - M12™ LED-valgusti

M12 BPP2D-402B
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

M12 BPP4A-202B
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

2.0
2
40 min
Kott
4933441240

1.
2.
3.
4.

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

M12 B2
M12 B3
M12 B4
M12 B6



④

Süsteem

Aku tüüp

Aku mahutavus (Ah)

Pinge (V)

Art. nr

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
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C14 DD | M14 AKUTRELL
ºº Kompaktne

trell-kruvikeeraja vähendatud pikkuse ja ümbermõõduga, mis
muudab selle ideaalseks töötamisel raskesti ligipääsetavates kohtades
REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Täismetallist reduktor tagab maksimaalse jõudluse ja pika kasutuskestuse
ºº 450/1600 p/min korral on pöördemoment 45 Nm
ºº Muudetav pöördemoment (23 astet) pluss täiendav puurimisfunktsioon
annavad maksimaalse paindlikkuse
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Sisseehitatud LED-valgusti valgustab tööpinda
ºº Laetusastme indikaator
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Elektrooniline

C14 DD-22C

C14 DD-402C

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

1.5
2
30 min
0 - 450
0 - 1600
13
35
13
45
1.8
Komplekt
4933416990

4.0
2
80 min
0 - 450
0 - 1600
13
35
13
45
2.0
Komplekt
4933443782

C14 PD-22C

C14 PD-402C

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Max löögisagedus (l/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

1.5
2
30 min
0 - 450
0 - 1600
13
35
13
13
27,200
45
1.9
Komplekt
4933416970

4.0
2
80 min
0 - 450
0 - 1600
13
35
13
13
27,200
45
2.2
Komplekt
4933443779

C14 PD | M14 AKULÖÖKTRELL
ºº Kompaktne

lööktrell vähendatud pikkuse ja ümbermõõduga, mis muudab
selle ideaalseks töötamisel raskesti ligipääsetavates kohtades
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Täismetallist reduktor tagab maksimaalse jõudluse ja pika kasutuskestuse
ºº 450/1600 p/min korral on pöördemoment 45 Nm
ºº Muudetav pöördemoment (23 astet) pluss täiendav puurimisfunktsioon
annavad maksimaalse paindlikkuse
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Sisseehitatud LED-valgusti valgustab tööpinda
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
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Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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ÜLE 50 VIDEO

WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

UUENDATAV.
TÕHUSAM.
KESTVAM.

100

ÜKS SÜSTEEM,
ÜLE

TÖÖRIISTA

ÜHILDUB TÄIELIKULT KÕIGI
AKUDEGA

TÄIUSLIKUIM VÕIMEKAIM

48

VÕIMEKAIM
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DRIVEN TO OUTPERFORM.™
M18 FUEL™ on välja töötatud maailma kõige nõudlikumate spetsialistide jaoks.
M18 FUEL™ pakub ainulaadset jõudlust kompaktses korpuses ning seadmes
kasutatakse kolme Milwaukee® eksklusiivset innovaatilist lahendust: harjadeta
mootor POWERSTATE™, aku REDLITHIUM-ION™ ning riist- ja tarkvara ühendav
elektroonikasüsteem REDLINK PLUS™, mille tulemuseks on konkurentsitu võimsus,
tööaeg ja vastupidavus.
Lihtsalt öeldes on M18 FUEL™ oma klassi parim tehnoloogiline täislahendus, mis
tagab akutööriistale teistest parema käitatavuse, kaitse ja võimsuse.

1

2

HARJADETA
MOOTOR

ºº
ºº

REDLINK PLUS™
pidev kontroll optimeerib
ºº Üksikelementide
tööriista kasutusaega ning tagab aku pikaajalise
vastupidavuse.

kõige täiuslikum
ºº Akutööriistade
elektroonikasüsteem koos ainulaadse digitaalse

POWERSTATE™
ºº

INTELLIGENTNE SÜSTEEM

funktsiooniga.

süsteemi hõlmav andmevahetus koos
ºº Kogu
ülekoormuskaitsega pikendab tööriista eluiga.

Milwaukee® välja töötatud ja
konstrueeritud harjadeta mootor
Kõigist suurematest konkurentidest
paremad töönäitajad
Kuni 10x pikem mootori eluiga*

UUENDATAV.

3

TÕHUSAM. KESTVAM.

REDLITHIUM-ION™
-i AKUD

vastupidavam aku turul
ºº Kõige süsteemi
hõlmav andmevahetus koos
ºº Kogu
ülekoormuskaitsega pikendab tööriista eluiga.
indikaator
ºº Laetusastme
ºº Töötab temperatuuril kuni –20°C

100

ÜLE

50

TÖÖRIISTA

* Võrreldes konkureeriva liitiumioon-tehnoloogia ja/või Milwaukee varasemate akudega. Tulemused sõltuvad pingest, tööriistast ja kasutusalast.
®
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POWERSTATE™-I HARJADETA
MOOTORID TAGAVAD
MURRANGULISELT SUURE JÕUDLUSE

POWERSTATE™-I HARJADETA
MOOTORIL ON PIKEM KASUTUSIGA

POWERSTATE™-I HARJADETA MOOTOR
TÄHENDAB PIKEMAT TÖÖAEGA

Milwaukee® harjadeta mootorid on
parima jõudlusega

Milwaukee® POWERSTATE™-i harjadeta mootor võimaldab sarja M18
FUEL™ trellidel ja löökkruvikeerajatel kauem kesta.
POWERSTATE™-i mootorit toetab maailma moodsaim aku REDLITHIUMION™ ning riist- ja tarkvara ühendav elektroonikasüsteem REDLINK
PLUS™.

4X ROHKEM VÕIMSUST TEKITAVAID OSI
KVALITEETSEMAD MULDMETALLMAGNETID

Just see kolmest osast koosnev tervik tõstab sarja M18 FUEL™ uued
harjadeta trellid ja löökkruvikeerajad konkurentide seast esile.

ÜLE 60% SUUREM JÕUMOMENT
Milwaukee®
Powerstate™

REDLINK PLUS™-I
ELEKTROONIKA

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

Konkurendi
harjadeta mootor

Proffide eelistatud valik on Milwaukee® FUEL™, sest selle mootori kasutusiga
on kuni 10x pikem kui konkureerivatel harjadega ja harjadeta toodetel.

ÜLE 80% ROHKEM
VÕIMSUST
KOORMUSE ALL

=
POWERSTATE™-I HARJADETA
MOOTOR KULUB VÄHEM = PAREM
TOOTLIKKUS
Kuluvate harjade asemel kasutab Milwaukee® oma sarja
POWERSTATE™ harjadeta mootorites rohkem terast ja vaske.

POWERSTATE™-I
HARJADETA MOOTOR

See pikendab mootori kasutusiga tänu väiksemale hõõrdumisele,
madalamale temperatuurile ja suuremale kasutegurile.

REDLITHIUMION™-I AKU

ÜLE 60% SUUREM PÜSIV JÕUMOMENT
ÜHE LAADIMISEGA PUURITAVATE AVADE HULK

MOOTORI

PIKEM KASUTUSIGA*

ROHKEM
VÕIMSUST*

PIKEM
TÖÖAEG*

Jõumoment (Nm)

Tipp
Püsiv

Milwaukee®

Konkurent
Aeg
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*Võrreldes konkureerivate liitium-ioontehnoloogiate ja/või Milwaukee® eelmise akutehnoloogiaga. Tulemused sõltuvad toitepingest, tööriistast ja rakendusest.

KUNI
20%
ROHKEM

KUNI
30%
ROHKEM

Konkurent

Ø 29 mm sarja
HOLEDOZER™ augusaag

KUNI
20%
ROHKEM

Konkurent

Konkurent

Ø 25 x 153 tigupuur

Ø 16 mm tigupuur
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MIKS REDLITHIUM-ION™?

REDLITHIUM-ION™-I TÄIUSTATUD
KAITSEV AKUKONSTRUKTSIOON

REDLITHIUM-ION™-i akud kestavad kauem, kalkuleerivad kiiremini ja teevad rohkem tööd kui ükski teine profikasutuseks mõeldud liitium-ioonaku. Meie eksklusiivne
kemikaalide, konstruktsiooni ja elektriahela kombinatsioon annab kokku rohkem väljundenergiat ka kõige raskemates tingimustes. REDLITHIUM-ION™-i akud
võimaldavad teha rohkem tööd nii ühes päevas kui ka aku kasutusea jooksul kokku.

KÕIK LIITIUM-IOONAKUD EI OLE
ÜHESUGUSED.

KESTAB KAUEM, KALKULEERIB KIIREMINI
JA TEEB ROHKEM TÖÖD KUI ÜKSKI TEINE
STANDARDNE 18 V LIITIUM-IOON- VÕI NICD-AKU

LIITIUM-IOONAKU EI TÄHENDA
AUTOMAATSELT PIKEMAT TÖÖAEGA

AKU KÜTUSENÄIDIK

RIIVI KATE

Kuvab järelejäänud käitusaja

Takistab vee pääsemist
akusse riivi nuppude
kaudu

PATENTEERITUD
REDLINK™-I INTELLIGENTNE SÜSTEEM

Ennetavad aku rikkiminemist
vibratsiooni või kukkumise
tõttu

VÄHEM IGAPÄEVASEID
SEISAKUAEGU

TEMPERATUURIKONTROLLIGA
ELEMENDIRAAM
Teeb konstruktsiooni
tugevaks ja kannab tõhusalt
üle energiat, tagades
maksimaalse pikkusega
eluea

Täielikult kinnine süsteem
kaitseb elemente ja loob
tugeva konstruktsiooni,
tagades maksimaalse
vastupidavuse

2.5x REDLITHIUM-ION™-I
AKUELEMENDID
Rohkem energiat ja kuni 2,5x
pikem tööaeg

KUMMIST KATE
Kaitseb elemente ja akut
kukkumise korral ning
pikendab maksimaalselt
eluiga

SUURE ENERGIAVAJADUSEGA TÖÖD
65 MM AUGUPUUR LÄBI 2 X 6 MÄNNIPUIDU

PIKEM
TÖÖAEG

SUURE ENERGIAVAJADUSEGA TÖÖD
RISTLÕIKED 2 X 4 MÄNNIPUIDUS
Standardne
liitium

LIITIUM-IOONAKU EI TÄHENDA
AUTOMAATSELT ROHKEM ENERGIAT
REDLITHIUM-ION™-I TÖÖAJA EELISED
SUUREM JÕUMOMENT

ÜHEOSALINE
ELEMENDIKANDUR

SUUREM KIIRUS
ROHKEM TÖÖD
ÄÄRMUSLIKES
TINGIMUSTES

ROHKEM

MILWAUKEE®

ENERGIAT

Standardne liitium

REDLITHIUM-ION™-I KASUTUSEA ENERGIAEELISED
VÄHEM AKUDE VAHETAMIST

SUURE ENERGIAVAJADUSEGA TÖÖD
18 MM AVA LÄBI 6 MM TERASE

Jõumoment (Nm)

LIITIUM-IOONAKU EI TÄHENDA
AUTOMAATSELT PIKEMAT KASUTUSIGA

ROHKEM ENERGIAT

SUURE ENERGIAVAJADUSEGA TÖÖD
ZĀĢĒJOT 38 X 89 MM KOKU
AR VIENU

PIKEM

AKUKESTUS

=
VESI
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ROHKEM TÖÖD ÜHE LAADIMISEGA

Väljundvõimsus (W)

ELEKTROONIKA
KATE
Kaitseb elektroonikat vee ja
kondensvee eest

LÖÖKI
SUMMUTAVAD
SEPARAATORID

TULEMUSLIKUM TÖÖ

REDLITHIUM-ION™-I TÖÖAJA EELISED

VEETÕKE
Suunab vee elektroonikast
eemale ja akust välja

Kaitseb akut rasketes
tingimustes, annab
optimaalse jõudluse ning
jälgib akuelemente, tagades
maksimaalse vastupidavuse

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

ELEKTROONIKA

SOOJUS

LÖÖGID

Iga REDLITHIUM-ION™-i aku kasutusea jooksul on võimalik teha rohkem tööd
kui standardsete liitium-ioon- või NiCd-akude puhul. See tähendab teie jaoks
väiksemat M12™ ja M18™ akutööriistadele ostetavate akude hulka ja suuremat
tehtava töö mahtu.
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KOHANDAMINE
Kiiruse ja jõumomendi reguleerimine
Sagedasemate tööde ja tarvikute jaoks
optimeerimine
Vähem kinnitusvahendite ülekeeramist,
purunemist ja materjalikahjustusi
Pikem tarvikute kasutusiga ja tööaeg
Sünkroonige
juhtmevabalt

Seadistage
võimsust ja
kiirust

Looge ja
salvestage
proﬁile

Vaadake ja
hallake
proﬁile

JÄLGIMINE
Integreeritud tööriista jälgimine
Võimalus tuvastada ONE-KEY™ seadmeid kuni 30 m raadiuses
Tööriista viimase teadaoleva asukoha vaatamine
Teavitus leidmise korral!

Tööriista
andmed

KOHANDAMINE

JÄLGIMINE

HALDAMINE

Sünkroonige
juhtmevabalt

Talletage
arveid

Jälgige
kasutamist

Tööriista logi

Jälgige tööriista
ajalugu

Importige/
eksportige
inventari

HALDAMINE
Dokumentide, kviitungite
ja piltide haldamine
Inventari sortimine endale sobivalt
Andmete vaatamine kõikjal reaalajas
Professionaalsete aruannete koostamine

LAADIGE APP STORE’IST VÕI GOOGLE PLAY
POEST ALLA TASUTA RAKENDUS ONE-KEY™

Terviklik tööriistaturve
Varguse ja rikkumise ennetamine
Külaliste juurdepääsu haldamine

Sünkroonige
juhtmevabalt

Jõudluse
aruanne

Jälgige
saabuvaid
hoolduseid

Looge professionaalseid
aruandeid

Tööriistaturbe kaughaldus
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M18 ONEPD

HD18 PD | M18 AKUÖÖKTRELL
ºº Tänu

ONE-KEY™ FUEL™ LÖÖKTRELL
FPD, kuid ONE-KEY tehnoloogiaga
ºº M18
Bluetooth -i kaudu Milwaukee ONE-KEY rakendusega
ºº Ühendage
Täielik tööriista seadistamine rakenduse ONE-KEY kaudu, et
ºº häälestada
tööriist vastavalt teie vajadustele
™

™

®

™

™

kiirust, pöördemomenti, käivitus- ja lõppkiirusi,
ºº Kontrollige
tagasilöögivastaseid funktsioone ja LED-i

mis tahes töö tegemiseks, valides optimaalsed tööriista
ºº Seadistage
seadistused korratava täpsuse tagamiseks
profiilid parima kontrolli tagamiseks
ºº Programmeerige/salvestage
rakenduse profiilide valikust või looge kiiresti enda profiil
ºº Valige
perfektsete tulemuste jaoks igal päästikutõmbel

Täielik tööriista kohandamine
rakenduse ONE-KEY™ kaudu

tööriistade mälusse kuni 4 kohandatud seadistust kiireks
ºº Salvestage
valimiseks töökohal
ONE-KEY on ka inventarinimestiku koostamise
ºº Rakendusel
funktsioon terve teie tööriista-/seadmepargi haldamiseks
™

võimsust – konkurentsitult parim jõumoment 135 Nm
ºº Rohkem
kiirust – kuni 2000 p/min
ºº Rohkem
Elektrooniline
sidur 13 pöördemomendi seadistusega
ºº

Milwaukee® neljapooluselisele raamita mootorile on tööriistal 85 Nm
jõumoment, mis on ideaalne ka kõige raskemate tööde korral
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Täismetallist reduktor tagab maksimaalse jõudluse ja pika kasutuskestuse
ºº Suurt töökoormust taluv 13 mm täismetallpadrun hoiab tööotsaku
optimaalselt kinni
ºº Löögimehhanism tagab pöörlemissageduse 28 000 lööki minutis, mis
võimaldab tõhusalt puurida müüritisi
ºº Muudetav pöördemoment (24 astet) annab kasutajale optimaalse kontrolli
tööriista üle
ºº Kolme astmega režiimivalikulüliti võimaldab kiiresti ja lihtsalt ümber lülitada
puurimis-, kruvikeeramis- ja löögirežiimi vahel
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

M18 BLPD | M18

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Max löögisagedus (l/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 ONEPD-0X

M18 ONEPD-502X

−
0
−
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
13
0 - 32,000
135
−
Dyna kohver
4933451910

5.0
2
59 min
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
13
0 - 32,000
135
2.5
Dyna kohver
4933451147

M18 FPD | M18 FUEL

™

Salvestage profiile tööspetsiifilise
korratava täpsuse tagamiseks

mootor tagab kuni 10x pikema mootori eluea ja kuni 60% suurema
võimsuse.
ºº Uus intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal.
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2,5x pikema tööaja, kuni
20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja teiste
liitiumioontehnoloogiatega võrreldes parema töötamise temperatuuril kuni
–20 °C.
ºº Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
tagab aku pika vastupidavuse.
ºº Näidikul kuvatakse allesjäänud akulaeng.
ºº Kõige heledam LED töökoha valgustamiseks.
ºº Pööratav metallist rihmaklamber võimaldab tööriista kiiresti ja lihtsalt vööle
riputada.
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M18™ akudega.

HD18 PD-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Max löögisagedus (l/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
0 - 450
0 - 1800
13
55
13
16
28,000
85
2.5
−
4933446925

HARJADETA LÖÖKTRELL

ºº Kõigest 187 mm pikkune oma klassi kõige kompaktsem lööktrell.
ºº Kuni 50% tõhusam ja kuni 2x pikema kasutuseaga harjadeta mootor.
ºº Jõumoment 60 Nm, parim võimsuse ja suuruse suhe.
ºº Tööriistas ja akus kasutatav REDLINK™-i ülekoormuskaitse elektroonika

tagab süsteemi parima vastupidavuse omas klassis.
käigukast ja 13 mm metallpadrun otsakute kiireks
vahetamiseks ja hoidmiseks.
ºº Kiiremaks puurimiseks ja kinnitamiseks optimeeritud kiirus (0–450 / 0–1800
p/min).
ºº Seadmel paiknev kütusemõõdik ja LED-tuli.
ºº 3-astmeline režiimivalija võimaldab kasutajal kiiresti ja lihtsalt vahetada
kolme režiimi vahel: puurimine, kruvide keeramine ja löökpuurimine.
ºº Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
tagab aku pika vastupidavuse.
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M18™ akudega.
ºº Täismetallist

M18 BLPD-0
Aku mahutavus (Ah)
−
Kaasasolevate akude arv
0
Laadija kaasas
−
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min) 0 - 450
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min) 0 - 1800
Padruni mõõt (mm)
13
Maks puidupuuri mõõt (mm) 38
Maks metallipuuri mõõt (mm) 13
Maks kivipuuri mõõt (mm)
16
Max löögisagedus (l/min)
0 - 28,800
Maks pöördemoment (Nm)
60
Kaal koos akuga (kg)
−
Tootekood
−
Art. nr
4933448446

M18 BLPD-202C M18 BLPD-502C
2.0
2
40 min
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
16
0 - 28,800
50
1.8
Komplekt
4933448447

5.0
2
100 min
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
16
0 - 28,800
60
2.1
Komplekt
4933448472

M18 BPD-202C

M18 BPD-402C

2.0
2
40 min
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
16
0 - 28,800
50
1.9
Komplekt
4933443515

4.0
2
80 min
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
16
0 - 28,800
60
2.1
Komplekt
4933443520

Inventarinimestiku funktsioon terve
seadmepargi haldamiseks

M18 BPD | M18 AKULÖÖKTRELL

LÖÖKTRELL

ºº Rohkem võimsust – konkurentsitult parim jõumoment 135 Nm.
ºº Rohkem kiirust – kuni 2000 p/min.
ºº Väiksemad mõõdud – pikkus kõigest 197 mm.
ºº Milwaukee® konstrueeritud ja valmistatud harjadeta POWERSTATE™-i
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Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Max löögisagedus (l/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 FPD-0X

M18 FPD-502X

−
0
−
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
13
0 - 32,000
135
−
Dyna kohver
4933451446

5.0
2
59 min
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
13
0 - 32,000
135
2.5
Dyna kohver
4933451061

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ºº Kompaktne

lööktrell, mis on ainult 198 mm pikk ja ideaalne töötamiseks
kitsastes tingimustes.
®
ºº Milwaukee suure jõudlusega 4-pooluseline mootor pakub maksimaalset
võimsust ning maksimeerib võimsuse ja kaalu suhet
ºº Tööriistas ja akus olev REDLINK™-i elektrooniline ülekoormuskaitse tagab
klassi parima vastupidavuse.
ºº Täielikult metallist reduktor on maksimaalse jõudluse ja pika kasutuseaga.
ºº 13 mm metallpadrun kiireks otsakute vahetamiseks ja fikseerimiseks.
ºº 18 erinevat jõumomendi taset maksimaalse paindlikkuse jaoks.
ºº 3 asendiga režiimilüliti võimaldab lülitada kiiresti ja lihtsasti puurimis-,
kruvikeeramis- ja löögirežiimi vahel.
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse.
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti.
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20 °C.
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega.

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

M18 BPD-0
Aku mahutavus (Ah)
−
Kaasasolevate akude arv
0
Laadija kaasas
−
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min) 0 - 450
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min) 0 - 1800
Padruni mõõt (mm)
13
Maks puidupuuri mõõt (mm) 38
Maks metallipuuri mõõt (mm) 13
Maks kivipuuri mõõt (mm)
16
Max löögisagedus (l/min)
0 - 28,800
Maks pöördemoment (Nm)
50
Kaal koos akuga (kg)
−
Tootekood
−
Art. nr
4933443500
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VALI SOBIV AKUTRELL
198mm

38

44

NM

JÕUMOMENT

60

NM

135

60

NM

JÕUMOMENT

187mm

NM

JÕUMOMENT

135

NM

JÕUMOMENT

JÕUMOMENT

NM

JÕUMOMENT

HARJADETA
MOOTOR

M12 BPD-402C

M12 CPD-602X

M18 BPD-402C

M18 BLPD-502C

M18 FPD-502X

Pinge (V)

12

12

18

18

18

18

Pinge (V)

Aku mahutavus (Ah)

4.0

6.0

4.0

5.0

5.0

5.0

Aku mahutavus (Ah)

Padruni mõõt (mm)

10

13

13

13

13

13

Padruni mõõt (mm)

Kaal koos akuga (kg)

1.5

1.5

2.1

2.1

2.5

2.5

Kaal koos akuga (kg)

4933441935

4933451509

4933443520

4933448472

4933451061

4933451147

Art. nr

ÜLIKOMPAKTNE
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M18 ONEPD-502X

Art. nr

SUUR VÕIMSUS

Kompaktne konstruktsioon sobib kitsastes
tingimustes töötamiseks

Suur võimsus väga kompaktses trellis

Oma klassi parim võimsus ja ergonoomilisus

Kõige kompaktsem – parim võimsuse ja
suuruse vahekord koos heade tööomadustega
enamiku puurimis- ja kruvikeeramistööde puhul

Valdkonna juhtivad tööomadused kompaktses
korpuses

Täielik tööriista kohandamine rakenduse ONEKEY™ kaudu

Sobib hästi väikese läbimõõduga avade
puurimiseks ja väiksemate kruvide keeramiseks

Harjadeta mootor POWERSTATE ™– püsivalt
suur jõudlus, hämmastavalt pikk tööaeg ja
mootori kasutusiga

Universaalne tööriist, mis sobib enamikuks
puurimis- ja kruvikeeramistöödeks

Harjadeta mootor – ei vaja hooldust, suurem
kasutegur, pikem tööaeg ja mootori kasutusiga

Uus harjadeta mootor POWERSTATE™ –
püsivalt suur jõudlus, hämmastavalt pikk tööaeg
ja mootori kasutusiga

Salvestage profiile tööspetsiifilise korratava
täpsuse tagamiseks

Elektroonikasüsteem REDLINK™ – kogu
süsteemi hõlmav andmevahetus ja
ülekoormuskaitse

Elektroonikasüsteem REDLINK PLUS™ – kogu
süsteemi hõlmav andmevahetus ja ainulaadsed
abifunktsioonid

Elektroonikasüsteem REDLINK™ – kogu
süsteemi hõlmav andmevahetus ja
ülekoormuskaitse

Elektroonikasüsteem REDLINK™ – kogu
süsteemi hõlmav andmevahetus ja
ülekoormuskaitse

Uus REDLINK PLUS™-i elektroonika – pidev
kaitse ja jõudluse optimeerimine võimaldab
saavutada ja hallata väga suurt võimsust

Uus REDLINK PLUS™-i elektroonika – pidev
kaitse ja jõudluse optimeerimine võimaldab
saavutada ja hallata väga suurt võimsust
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M18 ONEDD

KUNI 2X
KIIREM

ONE-KEY™ FUEL™ TRELL-KRUVIKEERAJA
FDD, kuid ONE-KEY tehnoloogiaga
ºº M18
Bluetooth -i kaudu Milwaukee ONE-KEY rakendusega
ºº Ühendage
Täielik tööriista seadistamine rakenduse ONE-KEY kaudu, et
ºº häälestada
tööriist vastavalt teie vajadustele
™

™

®

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

™

™

kiirust, pöördemomenti, käivitus- ja lõppkiirusi,
ºº Kontrollige
tagasilöögivastaseid funktsioone ja LED-i

mis tahes töö tegemiseks, valides optimaalsed tööriista
ºº Seadistage
seadistused korratava täpsuse tagamiseks

ASTMELISED METALLIPUURID

profiilid parima kontrolli tagamiseks
ºº Programmeerige/salvestage
rakenduse profiilide valikust või looge kiiresti enda profiil
ºº Valige
perfektsete tulemuste jaoks igal päästikutõmbel

Täielik tööriista kohandamine
rakenduse ONE-KEY™ kaudu

tööriistade mälusse kuni 4 kohandatud seadistust kiireks
ºº Salvestage
valimiseks töökohal
ONE-KEY on ka inventarinimestiku koostamise
ºº Rakendusel
funktsioon terve teie tööriista-/seadmepargi haldamiseks
™

võimsust – konkurentsitult parim jõumoment 135 Nm
ºº Rohkem
kiirust – kuni 2000 p/min
ºº Rohkem
Elektrooniline
sidur 13 pöördemomendi seadistusega
ºº

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 ONEDD-0X

M18 ONEDD-502X

−
0
−
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
−
Dyna kohver
4933451911

5.0
2
59 min
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
2.5
Dyna kohver
4933451149

M18 FDD | M18 FUEL

™

OPTIMEERITUD KIIRETE
AKUTÖÖRIISTADE JAOKS

Salvestage profiile tööspetsiifilise
korratava täpsuse tagamiseks

Inventarinimestiku funktsioon terve
seadmepargi haldamiseks

TRELL-KRUVIKEERAJA

ºº Rohkem võimsust – konkurentsitult parim jõumoment 135 Nm.
ºº Rohkem kiirust – kuni 2000 p/min.
ºº Väiksemad mõõdud – pikkus kõigest 190 mm.
ºº Milwaukee® konstrueeritud ja valmistatud harjadeta POWERSTATE™-i

mootor tagab kuni 10x pikema mootori eluea ja kuni 60% suurema
võimsuse.
ºº Uus intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal.
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2,5x pikema tööaja, kuni
20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja teiste
liitiumioontehnoloogiatega võrreldes parema töötamise temperatuuril kuni
–20 °C.
ºº Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
tagab aku pika vastupidavuse.
ºº Näidikul kuvatakse allesjäänud akulaeng.
ºº Kõige heledam LED töökoha valgustamiseks.
ºº Pööratav metallist rihmaklamber võimaldab tööriista kiiresti ja lihtsalt vööle
riputada.
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M18™ akudega.
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KINNIKIILUMIST VÄHENDAVATEL MILWAUKEE®
ASTMELISTEL PUURIDEL ON KAKS SOONT, MIS
VÕIMALDAVAD PUURIDA KUNI 2X KIIREMINI, NEIL ON
KUNI 4X PIKEM KASUTUSIGA JA NENDEGA SAAB ÜHE
LAADIMISEGA PUURIDA KUNI 50% ROHKEM AUKE
KUI KONKUREERIVATE PUURIDEGA

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 FDD-0X

M18 FDD-502X

−
0
−
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
−
Dyna kohver
4933451445

5.0
2
59 min
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
2.5
Dyna kohver
4933451064

RAPID STRIKE™-OTS
KIIRE KÄIVITUMINE JA
SUUREM TÄPSUS

3-OSALINE ASTMELISTE
PUURIDE KOMPLEKT.
komplektis puurid nr 3, 5, 6.

Art. nr
Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

48899399

2 SOONE JA TERITATUD
SERVADEGA GEOMEETRIA
KIIRENDAB LÕIKAMIST 2X

Kirjeldus
PG 7–PG 21
M 6–M 32
4–12 mm / 1˝
4–12 mm / 2˝
4–20 mm
6–35 mm

3 TASAPINNAGA TURVALINE VARS
JÕUMOMENDI MAKSIMAALNE
ÜLEKANNE

Otsaku diam. (mm)
10
10
6
6
8
10

Kogupikkus (mm)
68
92
65
65
65
90

ERIOTSTARBELINE TERAS
MUST OKSIIDKATE PIKENDAB
KASUTUSIGA 4X

Astmete arv
9
13
9
5
9
14

Art. nr
48899321
48899332
48899301
48899302
48899320
48899335
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M18 BLDD | M18

™

M18 FRADH | M18 FUEL

HARJADETA TRELL-KRUVIKEERAJA

ºº Kõigest 174 mm pikkune oma klassi kõige kompaktsem trell-kruvikeeraja.
ºº Kuni 50% tõhusam ja kuni 2x pikema kasutuseaga harjadeta mootor.
ºº Jõumoment 60 Nm, parim võimsuse ja suuruse suhe.
ºº Tööriistas ja akus kasutatav REDLINK™-i ülekoormuskaitse elektroonika

tagab süsteemi parima vastupidavuse omas klassis.
ºº Täismetallist käigukast ja 13 mm metallpadrun otsakute kiireks
vahetamiseks ja hoidmiseks.
ºº Kiiremaks puurimiseks ja kinnitamiseks optimeeritud kiirus (0–450 / 0–1800
p/min).
ºº Seadmel paiknev kütusemõõdik ja LED-tuli.
ºº Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
tagab aku pika vastupidavuse.
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M18™ akudega.

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 BLDD-0

M18 BLDD-202C M18 BLDD-502C

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

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

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

mootor POWERSTATE™ tagab koormusel püsiva võimsuse 152
mm avade puurimiseks
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku pakub kuni 2,5x pikemat tööaega, kuni 20%
suuremat võimsust, kuni 2x pikemat akueluiga ja töötab temperatuuridel
kuni –20 ℃ paremini kui teised liitiumioontehnoloogial põhinevad akud
ºº Äärmiselt pikk käitusaeg: kuni 75 auku 65 mm tigupuuriga puitmaterjali
ºº Mehaaniline sidur kaitseb tööriista kinnikiilumise korral
ºº Täismetallist käigukast ja 7/16˝ QUICK-LOK™-i padrun vastupidavuse
tagamiseks
ºº Seadmel paiknev laengunäidik ja LED-tuli
SWITCHBLADE™-I 5-OSALINE
KOMPLEKT: Ø 35 / 38 / 54 /
65 MM, QUIK-LOKI PIKENDUS
PIKKUSEGA 140 MM

ºº Kompaktne

ºº Puidu

™

M18 FRAD | M18 FUEL

™

M18 BDD-202C M18 BDD-402C

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

2.0
2
40 min
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
50
1.8
Komplekt
4933443555

mootor POWERSTATE™ tagab koormusel püsiva võimsuse 152
mm avade puurimiseks
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku pakub kuni 2,5x pikemat tööaega, kuni 20%
suuremat võimsust, kuni 2x pikemat akueluiga ja töötab temperatuuridel
kuni –20 ℃ paremini kui teised liitiumioontehnoloogial põhinevad akud
ºº Äärmiselt pikk käitusaeg: kuni 75 auku 65 mm tigupuuriga puitmaterjali
ºº Mehaaniline sidur kaitseb tööriista kinnikiilumise korral
ºº Täismetallist käigukast ja 13 mm võtmega padrun vastupidavuse
tagamiseks
ºº Seadmel paiknev laengunäidik ja LED-tuli

Art. nr

64

+

M18 FRAD-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks spiraalpuuri läbimõõt puidus (mm)
Maks Selfeed puuri läbimõõt puidus (mm)
Maks augusae läbimõõt puidus (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

NURKTRELL

puurimisel arendab juhtmeühendusega tööriista võimsust ja kiirust
(1200 p/min).
®
Milwaukee
konstrueeritud ja valmistatud harjadeta POWERSTATE™-i
ºº
mootor tagab kuni 10x pikema mootori eluea ja kuni 25% suurema
võimsuse.
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal.
ºº Täismetallist käigukast ja 13 mm võtmega padrun.
ºº Äärmiselt pikk käitusaeg: kuni 150 auku 22 mm tigupuuriga 50 x 100 mm
puitmaterjali.
ºº Kuni 10% kergem ja väiksem kui juhtivate konkurentide vahelduvvoolu
tööriistad.
ºº Seadmel paiknev kütusemõõdik ja LED-tuli.
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega.

M18 CRAD-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks spiraalpuuri läbimõõt puidus (mm)
Maks Selfeed puuri läbimõõt puidus (mm)
Maks augusae läbimõõt puidus (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
0 - 1200
13
26
51
102
8
4.1
−
4933447730

C18 RAD | M18 NURKTRELL

SUPER HAWG® 2 KIIRUSEGA NURKTRELL-KRUVIKEERAJA

ºº Harjadeta

7-OSALINE KOMPLEKT BIGHAWG™:
54, 65, 92 MM. JUHTAUGU PUURIMISE TERAGA VÕLL, 2X JUHTAUGU
PUURIMISE LISATERA, TEEMANTVIIL, KUUSKANTSISEVÕTI

4.0
2
80 min
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
60
2.0
Komplekt
4933443565

−
0
−
0 - 350
0 - 950
7/16˝ Hex
40
117
152
13
6.2
−
4933451290

+

M18 CRAD | M18 FUEL
M18 BDD-0

M18 FRADH-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Tarviku kinnitus
Maks spiraalpuuri läbimõõt puidus (mm)
Maks Selfeed puuri läbimõõt puidus (mm)
Maks augusae läbimõõt puidus (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

49225100

M18 BDD | M18 AKUTRELL
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

SUPER HAWG® 2 KIIRUSEGA NURKTRELL-KRUVIKEERAJA KOOS QUIK-LOK™-IGA

ºº Harjadeta

Art. nr

trell-kruvikeeraja, mis on ainult 185 mm pikk ja ideaalne
töötamiseks kitsastes tingimustes.
®
ºº Milwaukee suure jõudlusega 4-pooluseline mootor pakub maksimaalset
võimsust ning maksimeerib võimsuse ja kaalu suhet
ºº Tööriistas ja akus olev REDLINK™-i elektrooniline ülekoormuskaitse tagab
klassi parima vastupidavuse.
ºº Täielikult metallist reduktor on maksimaalse jõudluse ja pika kasutuseaga.
ºº 13 mm metallpadrun kiireks otsakute vahetamiseks ja fikseerimiseks.
ºº 17 erinevat jõumomendi taset ja täiendav puurimisfunktsioon annavad
maksimaalse paindlikkuse.
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse.
ºº Laetusastme indikaator.
ºº Heledaim tööala LED-valgusti.
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20 °C.
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega.

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

−
0
−
0 - 350
0 - 950
13
40
117
152
13
6.4
−
4933451289

49569075
Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ºº Optimeeritud jõudlus: 1500 p/min korral 20 Nm
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas

ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Väga hea pöörlemissageduse ja võimsuse suhe tagab töö kiire lõpetamise
ºº Ühe hülsiga 10 mm põrkpadrun tagab maksimaalse universaalsuse ja
parima haarde
ºº Tänu kompaktse konstruktsiooniga 100 mm peale saab töötada ka kõige
raskemini ligipääsetavates kohtades
ºº Mitme asendiga käepide võimaldab erinevaid käeasendeid ja tagab
maksimaalse mugavuse
ºº 10 + 1 elektrooniline sidur tagab kinnitamise ajal seadme üle täieliku
kontrolli
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Laetusastme indikaator
ºº Sisseehitatud LED-valgusti valgustab tööpinda
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega
Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

C18 RAD-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
0 - 1500
10
20
28
10
1.9
−
4933427189
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M18 CHIWF34 | M18 FUEL

™

M18 FMTIWF12

3/4“ AKUMUTRIKEERAJA

M18 FUEL suure pöördemomendiga mutrikeeraja võimaldab saavutada
pneumaatilise seadmega võrreldava pöördemomendi – kuni 1016 Nm
mutri kinnikeeramisel ja kuni 1626 Nm mutri lahtikeeramisel
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ võimaldab kasutajal valida erinevaid
kiiruseid ja jõumomente, et tööriista mitmekülgsusest maksimaalselt kasu
saada
ºº Milwaukee® arendatud ja toodetud harjadeta mootor POWERSTATE™ on
vastupidavam ja kuni 20% võimsam
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
kaasaegsema elektroonilise ülekoormuskaitse ning parandab tööriista
jõudlust ainulaadsel viisil
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº 3/4” nelikantspindel koos fiksaatorrõngaga
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Tarviku kinnitus
Max. kinnitamise moment [Nm]
Mutri avamismoment [Nm]
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 CHIWF34-0X

M18 CHIWF34-502X

−
0
−
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
3
/4˝ nelinurkne
508 / 1016
1626
−
Dyna kohver
4933451444

5.0
2
59 min
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
3
/4˝ nelinurkne
508 / 1016
1626
3.3
Dyna kohver
4933448415

M18 FUEL™ 1/2˝, HÕÕRDRÕNGAGA MUTRIKEERAJA
FUEL keskmise jõumomendiga mutrikeeraja arendab 750 Nm
ºº M18
kõigest 172 mm pikkuses kompaktses korpuses
™

DRIVE CONTROL võimaldab kasutajal valida kolme
ºº Milwaukee
erineva kiiruse ja pöördemomendi seadistuse vahel, et seadme
®

™

mitmekülgsust maksimaalselt ära kasutada
®

™

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

1/2“ AKUMUTRIKEERAJA

ºº M18

FUEL™ suure pöördemomendiga mutrikeeraja võimaldab saavutada
pneumaatilise seadmega võrreldava pöördemomendi – kuni 950 Nm mutri
kinnikeeramisel ja kuni 1491 Nm mutri lahtikeeramisel
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ võimaldab kasutajal valida erinevaid
kiiruseid ja jõumomente, et tööriista mitmekülgsusest maksimaalselt kasu
saada
®
Milwaukee
arendatud ja toodetud harjadeta mootor POWERSTATE™ on
ºº
vastupidavam ja kuni 20% võimsam
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
kaasaegsema elektroonilise ülekoormuskaitse ning parandab tööriista
jõudlust ainulaadsel viisil
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº 1/2” nelikantspindel koos fiksaatorrõngaga
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Tarviku kinnitus
Max. kinnitamise moment [Nm]
Mutri avamismoment [Nm]
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

Art. nr

M18 CHIWP12 | M18 FUEL

™

M18 CHIWF12-502X

−
0
−
0 - 425 / 0 - 1700
0 - 450 / 0 - 2300
1
/2˝ nelinurkne
135 / 950
1491
−
Dyna kohver
4933451443

5.0
2
59 min
0 - 425 / 0 - 1700
0 - 450 / 0 - 2300
1
/2˝ nelinurkne
135 / 950
1491
3.3
Dyna kohver
4933448418

4932352861

+

FUEL™ suure pöördemomendiga mutrikeeraja võimaldab saavutada
pneumaatilise seadmega võrreldava pöördemomendi – kuni 813 Nm mutri
kinnikeeramisel ja kuni 1354 Nm mutri lahtikeeramisel
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ võimaldab kasutajal valida erinevaid
kiiruseid ja jõumomente, et tööriista mitmekülgsusest maksimaalselt kasu
saada
ºº Milwaukee® arendatud ja toodetud harjadeta mootor POWERSTATE™ on
vastupidavam ja kuni 20% võimsam
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
kaasaegsema elektroonilise ülekoormuskaitse ning parandab tööriista
jõudlust ainulaadsel viisil
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº 1/2” nelikantspindel koos fiksaatortihvtiga
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti

võimsuse
Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal
REDLITHIUM-ION™-i aku pakub kuni 2,5 x pikemat tööaega,
kuni 20% suuremat võimsust, kuni 2 x pikemat aku eluiga ja
töötab temperatuuridel kuni –20 °C paremini kui teised liitiumioontehnoloogial põhinevad akud
Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega
ja tagab aku pika vastupidavuse
1/2˝ nelikantotsak ja hõõrdrõngas
Seadmel paiknev kütusemõõdik ja LED-tuli
Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M18™ akudega

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Tarviku kinnitus
Maks pöördemoment (Nm)
Poldi suurim diam.
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 FMTIWF12-0X

M18 FMTIWF12-502X

−
0
−
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
⁄2˝ nelinurkne
480/620/750
M20
−
Dyna kohver
4933459189

5.0
2
59 min
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
⁄2˝ nelinurkne
480/620/750
M20
2.4
Dyna kohver
4933459185

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Tarviku kinnitus
Max. kinnitamise moment [Nm]
Mutri avamismoment [Nm]
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 CHIWP12-0X
−
0
−
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
1
/2˝ nelinurkne
474 / 813
1354
−
Dyna kohver
4933451442

10-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄2˝ PADRUNITE
KOMPLEKT
Art. nr

4932352861

M18 CHIWP12-502X
5.0
2
59 min
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
1
/2˝ nelinurkne
474 / 813
1354
3.2
Dyna kohver
4933451400

+

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Arendab 750 Nm kõigest 172 mm
pikkuses kompaktses korpuses

1/2˝ nelikantotsak ja hõõrdrõngas

10-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄2˝ PADRUNITE
KOMPLEKT
Art. nr

4932352861

+
Milwaukee® DRIVE CONTROL™

M18 FMTIWP12 | M18 FUEL

1/2“ AKUMUTRIKEERAJA

ºº M18

66

M18 CHIWF12-0X

10-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄2˝ PADRUNITE
KOMPLEKT

™

konstrueeritud ja valmistatud harjadeta mootor
ºº Milwaukee
POWERSTATE tagab mootori pikema kasutusea ja suurema

ºº

M18 CHIWF12 | M18 FUEL

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

1/2˝, FIKSEERIMISTIHVTIGA MUTRIKEERAJA

ºº M18

FUEL™ keskmise jõumomendiga mutrikeeraja arendab 750 Nm
kõigest 172 mm pikkuses kompaktses korpuses
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ võimaldab kasutajal valida kolme erineva
kiiruse ja pöördemomendi seadistuse vahel, et seadme mitmekülgsust
maksimaalselt ära kasutada
ºº Milwaukee® konstrueeritud ja valmistatud harjadeta mootor
POWERSTATE™ tagab mootori pikema kasutusea ja suurema võimsuse
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku pakub kuni 2,5 x pikemat tööaega, kuni 20%
suuremat võimsust, kuni 2 x pikemat aku eluiga ja töötab temperatuuridel
kuni –20 °C paremini kui teised liitium-ioontehnoloogial põhinevad akud
ºº Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
tagab aku pika vastupidavuse
ºº 1/2˝ nelikantotsak ja fikseerimistihvt
ºº Seadmel paiknev kütusemõõdik ja LED-tuli
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M18™ akudega

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Tarviku kinnitus
Maks pöördemoment (Nm)
Poldi suurim diam.
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 FMTIWP12-0X
−
0
−
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
⁄2˝ nelinurkne
480/620/750
M20
−
Dyna kohver
4933459188

10-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄2˝ PADRUNITE
KOMPLEKT
Art. nr

4932352861

M18 FMTIWP12-502X
5.0
2
59 min
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
⁄2˝ nelinurkne
480/620/750
M20
2.4
Dyna kohver
4933459183

+
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HD18 HIWF | M18 1/2“ AKUMUTRIKEERAJA

M18 ONEIWP12 | ONE-KEY

ºº Suurima võimsusega 18 V akutoitel löökmutrivõti turul
ºº Tänu Milwaukee neljapooluselisele raamita mootorile annab see mutrivõti
pöördemomendi 610 Nm, mis on ideaalne ka kõige raskemate rakenduste
korral
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº 1/2” nelikantspindel koos fiksaatorrõngaga
ºº See löökmutrivõti sobib hästi sellistele rakendustele nagu terastarindite
tootmine, mehaaniline kinnitamine, tööstusehitus ja autotööstus
ºº Kerge kaal ja ergonoomiline kuju
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

ºº M18 FIW, kuid ONE-KEY tehnoloogiaga
ºº Ühendage Bluetooth™-i kaudu Milwaukee® ONE-KEY™ rakendusega
ºº Täielik tööriista seadistamine rakenduse ONE-KEY™ kaudu, et häälestada

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Tarviku kinnitus
Löökide arv (p/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

HD18 HIWF-0
−
0
−
0 - 1900
1
⁄2˝ nelinurkne
0 - 2200
610
−
−
4933441794

10-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄2˝ PADRUNITE
KOMPLEKT
Art. nr

tööriist vastavalt teie vajadustele
ºº Kontrollige kiirust, pöördemomenti, käivitus- ja lõppkiirusi ning LED-i
ºº Seadistage mis tahes töö tegemiseks, valides optimaalsed tööriista
seadistused korratava täpsuse tagamiseks
ºº Programmeerige/salvestage profiilid parima kontrolli tagamiseks
ºº Valige rakenduse profiilide valikust või looge kiiresti enda profiil perfektsete
tulemuste jaoks igal päästikutõmbel
ºº Salvestage tööriistade mälusse kuni 4 kohandatud seadistust kiireks
valimiseks töökohal
ºº Rakendusel ONE-KEY™ on ka inventarinimestiku koostamise funktsioon
terve teie tööriista-/seadmepargi haldamiseks

+

4932352861

Art. nr

M18 FIWF12 | M18 FUEL

ºº Suurima võimsusega 18 V akutoitel löökmutrivõti turul
ºº Tänu Milwaukee neljapooluselisele raamita mootorile annab

ºº Milwaukee®

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Tarviku kinnitus
Löökide arv (p/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

™

tööriist vastavalt teie vajadustele

ºº Kontrollige kiirust, pöördemomenti, käivitus- ja lõppkiirusi ning LED-i
ºº Seadistage mis tahes töö tegemiseks, valides optimaalsed tööriista

seadistused korratava täpsuse tagamiseks

ºº Programmeerige/salvestage profiilid parima kontrolli tagamiseks
ºº Valige rakenduse profiilide valikust või looge kiiresti enda profiil perfektsete

tulemuste jaoks igal päästikutõmbel
tööriistade mälusse kuni 4 kohandatud seadistust kiireks
valimiseks töökohal
ºº Rakendusel ONE-KEY™ on ka inventarinimestiku koostamise funktsioon
terve teie tööriista-/seadmepargi haldamiseks

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Tarviku kinnitus
Max. kinnitamise moment [Nm]
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

+

™

M18 ONEIWF12-0X
−
0
−
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ nelinurkne
300
40/120/220/300
−
Dyna kohver
4933459198

4932352861

M18 ONEIWF12-502X
5.0
2
59 min
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ nelinurkne
300
40/120/220/300
1.8
Dyna kohver
4933451374

+

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

M18 ONEIWP12-0X

M18 ONEIWP12-502X

−
0
−
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ nelinurkne
300
40/120/220/300
−
Dyna kohver
4933459197

5.0
2
59 min
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ nelinurkne
300
40/120/220/300
1.8
Dyna kohver
4933451372

4932352861

+

1/2˝ HÕÕRDRÕNGAGA MUTRIKEERAJA

konstrueeritud ja valmistatud harjadeta mootor
POWERSTATE™ tagab mootori pikema kasutusea ja kuni 20% suurema
võimsuse.
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal.
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ võimaldab kasutajal lülitada nelja eri
kiiruse ja pöördemomendi seadistuse vahel, et seadme mitmekülgsust
maksimaalselt kasutada.
ºº Režiim 1 täpse töö tegemiseks.
ºº Režiim 2 aitab vältida kinnitusdetailide ja materjali kahjustusi.
ºº Režiim 3 tagab suurima jõudluse kõige raskemate tööde tegemiseks.
ºº Režiim 4 tuvastab tööriista mõju kinnitusdetailile ühe sekundi jooksul ja
lülitab tööriista automaatselt välja, vähendades ülekeeramise ja materjalide
kahjustamise ohtu.
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2,5x pikema tööaja, kuni
20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja teiste
liitiumioontehnoloogiatega võrreldes parema töötamise temperatuuril kuni
–20 °C.
ºº Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
tagab aku pika vastupidavuse.

M18 FIWP12 | M18 FUEL

10-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄2˝ PADRUNITE
KOMPLEKT
Art. nr

68

4932352861

FUEL™ 1/2˝ HÕÕRDRÕNGAGA MUTRIKEERAJA

ºº M18 FIW, kuid ONE-KEY™ tehnoloogiaga
ºº Ühendage Bluetooth™-i kaudu Milwaukee® ONE-KEY™ rakendusega
ºº Täielik tööriista seadistamine rakenduse ONE-KEY™ kaudu, et häälestada

ºº Salvestage

HD18 HIW-402C
4.0
2
80 min
0 - 1900
1
⁄2˝ nelinurkne
0 - 2200
610
3.0
Komplekt
4933441260

10-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄2˝ PADRUNITE
KOMPLEKT
Art. nr

M18 ONEIWF12 | ONE-KEY

HD18 HIW-0
−
0
−
0 - 1900
1
⁄2˝ nelinurkne
0 - 2200
610
−
−
4933416195

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Tarviku kinnitus
Max. kinnitamise moment [Nm]
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

10-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄2˝ PADRUNITE
KOMPLEKT

HD18 HIW | M18 1/2“ AKUMUTRIKEERAJA
see mutrivõti
pöördemomendi 610 Nm, mis on ideaalne ka kõige raskemate rakenduste
korral
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº ½“ fiksaatortihvtiga nelikantspindel padruni kindlaks kinnitamiseks
ºº See löökmutrivõti sobib hästi sellistele rakendustele nagu terastarindite
tootmine, mehaaniline kinnitamine, tööstusehitus ja autotööstus
ºº Kerge kaal ja ergonoomiline kuju
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

FUEL™ 1/2˝ FIKSEERIMISTIHVTIGA MUTRIKEERAJA

™

HD18 HIWF-402C
4.0
2
80 min
0 - 1900
1
⁄2˝ nelinurkne
0 - 2200
610
3.0
Komplekt
4933441789

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Tarviku kinnitus
Max. kinnitamise moment [Nm]
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 FIWF12-0X

M18 FIWF12-502X

−
0
−
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ nelinurkne
300
40/120/300/120
−
Dyna kohver
4933451448

5.0
2
59 min
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ nelinurkne
300
40/120/300/120
1.8
Dyna kohver
4933451071

10-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄2˝ PADRUNITE
KOMPLEKT
Art. nr

4932352861

+

1/2˝ FIKSEERIMISTIHVTIGA MUTRIKEERAJA

ºº Milwaukee®

konstrueeritud ja valmistatud harjadeta mootor
POWERSTATE™ tagab mootori pikema kasutusea ja kuni 20% suurema
võimsuse.
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal.
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ võimaldab kasutajal lülitada nelja eri
kiiruse ja pöördemomendi seadistuse vahel, et seadme mitmekülgsust
maksimaalselt kasutada.
ºº Režiim 1 täpse töö tegemiseks.
ºº Režiim 2 aitab vältida kinnitusdetailide ja materjali kahjustusi.
ºº Režiim 3 tagab suurima jõudluse kõige raskemate tööde tegemiseks.
ºº Režiim 4 tuvastab tööriista mõju kinnitusdetailile ühe sekundi jooksul ja
lülitab tööriista automaatselt välja, vähendades ülekeeramise ja materjalide
kahjustamise ohtu.
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2,5x pikema tööaja, kuni
20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja teiste
liitiumioontehnoloogiatega võrreldes parema töötamise temperatuuril kuni
–20 °C.

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Tarviku kinnitus
Max. kinnitamise moment [Nm]
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 FIWP12-0X
−
0
−
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ nelinurkne
300
40/120/300/120
−
Dyna kohver
4933451449

10-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄2˝ PADRUNITE
KOMPLEKT
Art. nr

4932352861

M18 FIWP12-502X
5.0
2
59 min
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ nelinurkne
300
40/120/300/120
1.8
Dyna kohver
4933451068

+
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VALI SOBIV MUTRIKEERAJA

2REŽIIM
AJAMI JUHTIMINE

4REŽIIM

4REŽIIM

3REŽIIM

2REŽIIM
M18 CHIWF12-502X

AJAMI JUHTIMINE

AJAMI JUHTIMINE

AJAMI JUHTIMINE

AJAMI JUHTIMINE

M12 BIW12-202C

M12 CIW12-202C

M18 BIW12-402C

M18 FIWF12-502X

M18 ONEIWF12-502X

M18 FMTIWF12-502X

Pinge (V)

12

12

18

18

18

18

18

Pinge (V)

Aku mahutavus (Ah)

2.0

2.0

4.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Aku mahutavus (Ah)

Tarviku kinnitus

⁄2˝ nelinurkne

1

⁄2˝ nelinurkne

1

⁄2˝ nelinurkne

1

⁄2˝ nelinurkne

1

⁄2˝ nelinurkne

1

⁄2˝ nelinurkne

1

1

⁄2˝ nelinurkne

Tarviku kinnitus

Kaal koos akuga (kg)

1.0

1.0

1.9

1.8

1.8

2.4

3.3

Maks pöördemoment (Nm)

138

65/160

240

40/120/300/120

40/120/220/300

480/620/750

135 / 950

Maks pöördemoment (Nm)

Tühikäigupöörded (p/min)

0 - 2550

1500/2650

0 - 2450

1700/2000/2500/2000

900/1400/1900/2500

1700/2100/2400

0 - 425 / 0 - 1700

Tühikäigupöörded (p/min)

Löökide arv (p/min)

0 - 3400

2650/3500

0 - 3350

2400/2600/3100/2600

1300/2100/2550/3200

2300/2700/3000

0 - 450 / 0 - 2300

Löökide arv (p/min)

4933447133

4933447130

4933443607

4933451071

4933451374

4933459185

4933448418

Art. nr

ÜLIKOMPAKTNE
Ideaalne kinnitustööriist kitsas ruumis
töötamiseks

Sepisterasest löögimehhanism tagab
suurima vastupidavuse
Elektroonikasüsteem REDLINK™ – kogu
süsteemi hõlmav andmevahetus ja
ülekoormuskaitse

70

Kaal koos akuga (kg)

Art. nr

SUUR VÕIMSUS
Optimaalne jõumoment kitsas ruumis

Erikonstruktsiooniga löögimehhanism tagab
väga suure kinnituskiiruse, aga samas on
kõigest 1,9 kg kaaluv ja 155 mm pikk seade
piisavalt väike kitsas kohas kasutamiseks

Oma klassi võimsaim tööriist: kuni 300
Nm kinnitusjõudu kompaktses korpuses

See on esimene mutrikeeraja, mille saab juhtmevabalt
ühendada nutitelefoniga, et kohandada tööriista jõudlust
ning jälgida ja hallata selle asukohta

Optimeeritud võimsuse ja kaalu suhe meetersüsteemi
poltidele suuruseni M24

Oma klassi võimsaim akumutrikeeraja: maksimaalne
kinnitusmoment kuni 950 Nm, mutrite lahtikeeramismoment
1491 Nm ja kuni 2x pikem tööaeg

Sellel kergel kuid võimsal mutrikeerajal on
kuni 3x pikem mootori kasutusiga, kuni 2x
pikem tööaeg ning Milwaukee® 2-režiimne
ajami juhtimine DRIVE CONTROL™, mis
võimaldab konkreetseks tööks vajalikku
võimsust ja kiirust paremini reguleerida

Milwaukee® 4-pooluseline mootor ja võimas
löögimehhanism tagavad maksimaalse
tõhususe ja tööaja

Harjadeta mootor POWERSTATE™
tagab konkurentsitu võimsuse ja ka
suurema tõhususe, kuna on kuni
25% pikema tööajaga kui juhtivad
konkurendid

Kohandatavus võimaldab luua tööriistaga ühenduse,
kasutada kindlate kinnitusvahendite ja materjalide
jaoks loodud seadistusi või reguleerida väljundkiirust ja
-võimsust vastavalt konkreetse töö vajadustele

Valdkonna juhtiv töökiirus 2400 p/min

Harjadeta mootoril POWERSTATE™ on konkurentidest
suurem pidev väljundvõimsus

Elektroonikasüsteem REDLINK PLUS™ –
kogu süsteemi hõlmav andmevahetus ja
ainulaadsed abifunktsioonid

Elektroonikasüsteem REDLINK™ – kogu
süsteemi hõlmav andmevahetus ja
ülekoormuskaitse

Uus REDLINK PLUS™-i elektroonika –
pidev kaitse ja jõudluse optimeerimine
võimaldab saavutada ja hallata väga
suurt võimsust

Uus REDLINK PLUS™-i elektroonika – pidev kaitse ja
jõudluse optimeerimine võimaldab saavutada ja hallata
väga suurt võimsust

Uus REDLINK PLUS™-i elektroonika – pidev kaitse ja
jõudluse optimeerimine võimaldab saavutada ja hallata väga
suurt võimsust

Uus REDLINK PLUS™-i elektroonika – pidev kaitse ja
jõudluse optimeerimine võimaldab saavutada ja hallata väga
suurt võimsust
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M18 ONEID

M18 BIW12 | M18 1/2“ AKUMUTRIKEERAJA
1/2“ mutrikeeraja on 155 mm pikk ja ideaalne töötamiseks
kitsastes tingimustes.
®
ºº Milwaukee suure jõudlusega 4-pooluseline mootor pakub maksimaalset
võimsust ning optimaalset võimsuse ja kaalu suhet.
ºº Tööriistas ja akus olev REDLINK™-i elektrooniline ülekoormuskaitse tagab
klassi parima vastupidavuse.
ºº Suurt töökoormust taluv täielikult metallist reduktor ja ülekanne ülima
vastupidavuse ning maksimaalse jõumomendi saavutamiseks.
ºº 1/2“ nelikantspindel universaalpadrunitega kasutamiseks.
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse.
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº REDLITHIUM-ION™ aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20%
suurema võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutusea ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

ºº Kompaktne

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Tarviku kinnitus
Löökide arv (p/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 BIW12-0

M18 BIW12-402C

−
0
−
0 - 2450
1
⁄2˝ nelinurkne
0 - 3350
240
−
−
4933443590

4.0
2
80 min
0 - 2450
1
⁄2˝ nelinurkne
0 - 3350
240
1.9
Komplekt
4933443607

10-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄2˝ PADRUNITE
KOMPLEKT
Art. nr

4932352861

ONE-KEY™ FUEL™ 1/4˝ AKULÖÖKKRUVIKEERAJA
FID, kuid ONE-KEY tehnoloogiaga
ºº M18
Bluetooth -i kaudu Milwaukee ONE-KEY rakendusega
ºº Ühendage
Täielik tööriista seadistamine rakenduse ONE-KEY kaudu, et
ºº häälestada
tööriist vastavalt teie vajadustele
™

™

®

™

™

kiirust, pöördemomenti, käivitus- ja lõppkiirusi,
ºº Kontrollige
tagasilöögivastaseid funktsioone ja LED-i

mis tahes töö tegemiseks, valides optimaalsed tööriista
ºº Seadistage
seadistused korratava täpsuse tagamiseks
profiilid parima kontrolli tagamiseks
ºº Programmeerige/salvestage
rakenduse profiilide valikust või looge kiiresti enda profiil
ºº Valige
perfektsete tulemuste jaoks igal päästikutõmbel

+

Täielik tööriista kohandamine
rakenduse ONE-KEY™ kaudu

tööriistade mälusse kuni 4 kohandatud seadistust kiireks
ºº Salvestage
valimiseks töökohal
tööriistaprofiilide hulgas on isekeermestava kruvi
ºº Spetsiifiliste
režiimid
ONE-KEY on ka inventarinimestiku koostamise
ºº Rakendusel
funktsioon terve teie tööriista-/seadmepargi haldamiseks
™

M18 BIW38 | M18 3/8“ AKUMUTRIKEERAJA
ºº Kompaktne

3/8“ mutrikeeraja on 152 mm pikk ja ideaalne töötamiseks
kitsastes tingimustes.
ºº Tööriistas ja akus olev REDLINK™-i elektrooniline ülekoormuskaitse tagab
klassi parima vastupidavuse.
ºº Suurt töökoormust taluv täielikult metallist reduktor ja ülekanne ülima
vastupidavuse ning maksimaalse jõumomendi saavutamiseks.
ºº 3/8“ nelikantspindel universaalpadrunitega kasutamiseks.
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº REDLITHIUM-ION™ aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20%
suurema võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutusea ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

M18 BRAIW | M18

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Tarviku kinnitus
Löökide arv (p/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

nurk-löökmutrikeeraja pikkusega 307 mm sobib ideaalselt
töötamiseks kitsastes kohtades.
ºº Tööriistas ja akus kasutatav REDLINK™-i ülekoormuskaitse elektroonika
tagab süsteemi parima vastupidavuse omas klassis.
ºº Täismetallist käigukast ja hammasrattad tagavad suurepärase
vastupidavuse ja maksimaalse pöördemomendi.
ºº Kompaktse konstruktsiooniga 53 mm pea, mis pöördub 8 asendisse.
ºº Mitu käepideme asendit tagavad maksimaalse mugavuse.
ºº 3/8“ nelikant kasutamiseks universaalsete padrunitega.
ºº 2 kiiruse seadistust laiendavad kasutusvaldkonda.
ºº Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
pikendab aku vastupidavust.
ºº Seadmel paiknev kütusemõõdik ja LED-tuli.
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2x pikema kasutusaja, kuni 20%
suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja töötab temperatuuril kuni
–20 °C paremini võrreldes teiste liitiumioon-tehnoloogiatega.
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega.

Salvestage profiile tööspetsiifilise
korratava täpsuse tagamiseks
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Max. kinnitamise moment [Nm]
Maks pöördemoment (Nm)
Tarviku kinnitus
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 ONEID-0X

M18 ONEID-502X

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

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

M18 FID | M18 FUEL

NURK-LÖÖKMUTRIKEERAJA

™

ºº Kompaktne

72

M18 BIW38-0
−
0
−
0 - 2450
3
/8˝ nelinurkne
0 - 3350
210
−
−
4933443600

M18 BRAIW-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Tarviku kinnitus
Löökide arv (p/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

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

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Inventarinimestiku funktsioon terve
seadmepargi haldamiseks

1/4˝ AKULÖÖKKRUVIKEERAJA

ºº Milwaukee®

konstrueeritud ja valmistatud harjadeta mootor
POWERSTATE™ tagab kuni 3x pikema mootori kasutusea ja kuni 20%
suurema võimsuse.
ºº Uus intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal.
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ võimaldab kasutajal lülitada nelja eri
kiiruse ja pöördemomendi seadistuse vahel, et seadme mitmekülgsust
maksimaalselt kasutada.
ºº Režiim 1 täpse töö tegemiseks.
ºº Režiim 2 aitab vältida kinnitusdetailide ja materjali kahjustusi.
ºº Režiim 3 tagab suurima jõudluse kõige raskemate tööde tegemiseks.
ºº Režiim 4 on optimaalne vahevariant täpsuse ja jõudluse vahel, mille korral
kiirust, löögisagedust ja jõumomenti reguleeritakse automaatselt.
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2,5x pikema tööaja, kuni
20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja teiste
liitiumioontehnoloogiatega võrreldes parema töötamise temperatuuril kuni
–20 °C.
ºº Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
tagab aku pika vastupidavuse.
Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Max. kinnitamise moment [Nm]
Maks pöördemoment (Nm)
Tarviku kinnitus
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 FID-0X

M18 FID-502X

−
0
−
850/2100/3000/0-3000
1800/2900/3700/0-3700
203
26/80/203/0-203
1
/4˝ Hex
−
Dyna kohver
4933451447

5.0
2
59 min
850/2100/3000/0-3000
1800/2900/3700/0-3700
203
26/80/203/0-203
1
/4˝ Hex
1.7
Dyna kohver
4933451066
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QUIET IMPACT
TEHNOLOOGIA

M18 BLID | M18

™

HARJADETA LÖÖKKRUVIKEERAJA

ºº Kompaktse löökkruvikeeraja pikkus on vaid 137 mm ja pea kõrgus 99 mm.
ºº Harjadeta mootor tagab jõumomendi 170 Nm, 2800 p/min ja 3600 l/min.
ºº Tööriistas ja akus kasutatav REDLINK™-i ülekoormuskaitse elektroonika

tagab süsteemi parima vastupidavuse omas klassis.
töökoormust taluv täielikult metallist reduktor ja ülekanne ülima
vastupidavuse ning maksimaalse jõumomendi saavutamiseks.
ºº Kõige heledam LED töökoha valgustamiseks.
ºº Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
tagab aku pika vastupidavuse.
ºº Hoidelukk võimaldab sisestada otsakuid ühe käega.
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M18™ akudega.
ºº Suurt

Vähendab metallide kokkupuudet:

ºº
ºº
ºº

HYDRAULIC DRIVER

50%

VAIKSEM KUI
STANDARDSED
LÖÖKSEADMED
VÄHEM MÜRA

3X

VÄIKSEM
VIBRATSIOON

Vaiksem töö
Sujuvam töö
Suurem vastupidavus tänu väiksemale kulumisele

PIKEMA

dBA

Hüdrauliline kruvikeeraja M18 FUEL™
SURGE™

Standardne löökkruvikeeraja

M18 FQID | M18 FUEL

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

74

Jõumoment (Nm)

dBA

Hüdrauliline kruvikeeraja
M18 FUEL™ SURGE™
Standardne löökkruvikeeraja

50

*Pikema kestusega jõumoment löögi kohta
Aeg (sekundites)

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Tarviku kinnitus
Poldi suurim diam.
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

Tootekood
Art. nr

M18 BLID-0

M18 BLID-502C

−
0
−
0 - 2800
0 - 3600
1
⁄4˝ Hex
170
−

5.0
2
100 min
0 - 2800
0 - 3600
1
⁄4˝ Hex
170

−
4933448452

Komplekt
4933448457

1.7

löökkruvikeeraja on 140 mm pikk ja ideaalne töötamiseks
kitsastes tingimustes.
®
Milwaukee
suure jõudlusega 4-pooluseline mootor pakub maksimaalset
ºº
võimsust ning optimaalset võimsuse ja kaalu suhet.
ºº Tööriistas ja akus olev REDLINK™-i elektrooniline ülekoormuskaitse tagab
klassi parima vastupidavuse.
ºº Suurt töökoormust taluv täielikult metallist reduktor ja ülekanne ülima
vastupidavuse ning maksimaalse jõumomendi saavutamiseks.
ºº 1/4” lukustusfunktsiooniga kuuskantpadrun võimaldab vahetada otsakuid
ühe käega.
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse.
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº REDLITHIUM-ION™ aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20%
suurema võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutusea ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

M18 BID-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Tarviku kinnitus
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 BID-202C

M18 BID-402C

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

**Lühike momenditipp löögi kohta

M18 BRAID | M18

SURGE™ 1⁄4˝ HÜDRAULILINE LÖÖKKRUVIKEERAJA

M18 FUEL™ SURGE™ 1⁄4˝ hüdrauliline kuuskant-kruvikeeraja on kõige
vaiksem juhtmeta kinnitamisseade turul
FLUID-DRIVE™ hüdrauliline jõuseade vähendab metallide
omavahelist kontakti tööriistas, tagades vaiksema töötamise,
sujuvama toimimise ja suurema vastupidavuse võrreldes
standardsete löökkruvikeerajatega
Harjadeta mootor POWERSTATE™ arendab kuni 0–3000 p/min ja
tagab ühtlase võimsuse kruvide kiiremaks sisestamiseks
Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ võimaldab kasutajal valida nelja
eri kiiruse ja pöördemomendi seadistuse vahel, et seadme
mitmekülgsust maksimaalselt ära kasutada
Isekeermestava kruvi režiim on ette nähtud libisemise
vähendamiseks isekeermestavate kruvide keeramise alustamisel,
samuti kruvide ülekeeramise, purunemise ja keermekahjustuste
vähendamiseks

Kaal koos akuga (kg)

ºº Kompaktne

KESTUSEGA JÕUMOMENT

5 x 80 mm kruvid

105

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Tarviku kinnitus
Maks pöördemoment (Nm)

M18 BID | M18 AKULÖÖKKRUVIKEERAJA

SUUREM KEERAMISKIIRUS
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™

M18 FQID-0X

M18 FQID-502X

−
0
−
900/2100/3000/3000
1800/2900/3700/3700
50
1
⁄4˝ Hex
M14
−
Dyna kohver
4933459187

5.0
2
59 min
900/2100/3000/3000
1800/2900/3700/3700
50
1
⁄4˝ Hex
M14
1.7
Dyna kohver
4933451790

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

NURK-LÖÖKKRUVIKEERAJA

ºº Kompaktne

nurk-löökkruvikeeraja pikkusega 307 mm sobib ideaalselt
töötamiseks kitsastes kohtades.
ºº Tööriistas ja akus kasutatav REDLINK™-i ülekoormuskaitse elektroonika
tagab süsteemi parima vastupidavuse omas klassis.
ºº Täismetallist käigukast ja hammasrattad tagavad suurepärase
vastupidavuse ja maksimaalse pöördemomendi.
ºº Kompaktse konstruktsiooniga 53 mm pea, mis pöördub 8 asendisse.
ºº Mitu käepideme asendit tagavad maksimaalse mugavuse.
ºº 1/4” kuuskantpadrun kiireks ja lihtsaks otsaku vahetamiseks ühe käega.
ºº 2 kiiruse seadistust laiendavad kasutusvaldkonda.
ºº Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
pikendab aku vastupidavust.
ºº Seadmel paiknev kütusemõõdik ja LED-tuli.
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2x pikema kasutusaja, kuni 20%
suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja töötab temperatuuril kuni
–20 °C paremini võrreldes teiste liitiumioon-tehnoloogiatega.
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega.

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

M18 BRAID-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Tarviku kinnitus
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
0 - 1500 / 0 - 2250
0 - 2400 / 0 - 3400
1
⁄4˝ Hex
41 / 81
1.8
−
4933447891
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VALI SOBIV LÖÖKKRUVIKEERAJA

HARJADETA
MOOTOR

2REŽIIM
AJAMI JUHTIMINE

4REŽIIM

4REŽIIM
M18 ONEID-502X

AJAMI JUHTIMINE

AJAMI JUHTIMINE

M12 BID-202C

M12 CID-202C

M18 BID-402C

M18 BLID-502C

M18 FID-502X

Pinge (V)

12

12

18

18

18

18

Pinge (V)

Aku mahutavus (Ah)

2.0

2.0

4.0

5.0

5.0

5.0

Aku mahutavus (Ah)

Kaal koos akuga (kg)

1.0

1.0

1.7

1.7

1.7

1.7

Kaal koos akuga (kg)

Maks pöördemoment (Nm)

112

19/135

180

170

26/80/203/0-203

26/80/150/203

−

−

−

−

203

203

0 - 2500

0-1200 / 0-2650

0 - 2000/0 - 2750

0 - 2800

850/2100/3000/0-3000

850/1500/2100/3000

Tühikäigupöörded (p/min)

0 - 3300

0-2700 / 0-3550

0 - 2450/0 - 3450

0 - 3600

1800/2900/3700/0-3700

1450/2400/2900/3700

Löökide arv (p/min)

4933441960

4933440405

4933443580

4933448457

4933451066

4933451370

Max. kinnitamise moment [Nm]
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Art. nr

Ülikompaktne

76

Maks pöördemoment (Nm)
Max. kinnitamise moment [Nm]

Art. nr

Suur võimsus

Klassi parim jõudlus

Parimad tööomadused kompaktses korpuses

Oma klassi võimsaim 1⁄4˝ kuuskant-löökkruvikeeraja, mis
pakub konkurentsitult parimat võimsuse ja suuruse suhet

Oma klassi kompaktseim löökkruvikeeraja; 50% pikem
tööaeg kui harimootoriga löökkruvikeerajatel

Oma klassi võimsaim tööriist; tagab klassi parima jõudluse
ka äärmuslikes töötingimustes

Esimene löökkruvikeeraja, mille saab juhtmevabalt
ühendada nutitelefoniga, et kohandada tööriista jõudlust
ning jälgida ja hallata selle asukohta

Kerge kompaktne ehitus vähendab kasutaja väsimust

Milwaukee® DRIVE CONTROL™ võimaldab konkreetseteks
töödeks vajalikku võimsust ja kiirust paremini reguleerida

Milwaukee® 4-pooluselise raamita mootori ja
optimeeritud löögimehhanismiga

See kompaktne löökkruvikeeraja on väga hästi juhitav ja
tasakaalustatud ning sobib ideaalselt pea kohal ja kitsas
ruumis töötamiseks

Milwaukee® DRIVE CONTROL™ võimaldab konkreetseteks
töödeks vajalikku võimsust ja kiirust paremini reguleerida

Piiramatu kohandatavus võimaldab luua tööriistaga
ühenduse, kasutada kindlate kinnitusvahendite ja materjalide
jaoks loodud seadistusi või reguleerida väljundkiirust ja
-võimsust vastavalt konkreetse töö vajadustele

Elektroonikasüsteem REDLINK™ – kogu süsteemi hõlmav
andmevahetus ja ülekoormuskaitse

Elektroonikasüsteem REDLINK PLUS™ – kogu süsteemi
hõlmav andmevahetus ja ainulaadsed abifunktsioonid

Elektroonikasüsteem REDLINK™ – kogu süsteemi
hõlmav andmevahetus ja ülekoormuskaitse

Elektroonikasüsteem REDLINK™ – kogu süsteemi
hõlmav andmevahetus ja ülekoormuskaitse

Uus REDLINK PLUS™-i elektroonika – pidev kaitse ja
jõudluse optimeerimine võimaldab saavutada ja hallata väga
suurt võimsust

Uus REDLINK PLUS™-i elektroonika – pidev kaitse ja
jõudluse optimeerimine võimaldab saavutada ja hallata väga
suurt võimsust
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M18 FSG

SOBIB KÕIGILE
SDS-MAX
VASARATELE

M18 FUEL™ KRUVIPÜSTOL
konstrueeritud ja valmistatud harjadeta mootor
ºº Milwaukee
POWERSTATE tagab kuni 10 x pikema mootori eluea ja kuni 60%
®

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

suurema võimsuse
Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal
REDLITHIUM-ION™-i aku pakub kuni 2,5 x pikemat tööaega,
kuni 20% suuremat võimsust, kuni 2 x pikemat aku eluiga ja
töötab temperatuuridel kuni –20 ℃ paremini kui teised liitiumioontehnoloogial põhinevad akud
Tehnoloogia AUTO-START™: sisselülitatud kruvipüstolil rakendub
jõuallikas ainult siis, kui kruvipüstol tõugatakse materjali vastu, mis
omakorda tagab pikima kasutusaja
Kiiresti vabastatav 1/4˝ kuuskantpadrun võimaldab lihtsat otsaku
vahetamist
Peenreguleerimisega otsakukoonus sobiva kruviaugu süvistamise
taseme seadistamiseks üksikute kruvide keeramise korral
Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega
ja tagab aku pika vastupidavuse
Laengunäidik kuvab järelejäänud laengu
Kõige heledam LED töökoha valgustamiseks

UNIVERSAALNE TOLMUIMEMISLAHENDUS
AUTO-START™ tagab pikima
kasutusaja

Kogub kokku üle 90% meislitolmust ja lühendab
meiseldamisjärgset koristusaega

ÜHENDUB MILWAUKEE®
TOLMUIMEJATEGA LIHTSA JA
TURVALISE KLÕPSSÜSTEEMI ABIL
➊

M18 FSG-0X
Pinge (V)
Aku tüüp
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Puidukruvid kuni (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Tarviku kinnitus
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

Kiirvabastusega otsaku vahetamise
funktsioon

18
Li-ion
−
0
−
0 - 4500
6
13
1
⁄4˝ Hex
1.6
Dyna kohver
4933459201

LIIDES
Art. nr

4933459202

+
Peenreguleerimisega kruviaugu
süvistamise tasemed

M18 FSGC | M18 FUEL

™

KRUVIPÜSTOL, ETTESÖÖTEMEHHANISMIGA

konstrueeritud ja valmistatud harjadeta mootor
POWERSTATE™ tagab kuni 10x pikema mootori kasutusea ja kuni 60%
suurema võimsuse
ºº Elektroonikasüsteem REDLINK PLUS™ tagab kõige täiuslikuma digitaalse
ülekoormuskaitse nii tööriistale kui ka akule ja suurendab koormatud
tööriista jõudlust ainulaadselt
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku pakub kuni 2,5x pikemat tööaega, kuni 20%
suuremat võimsust, kuni 2x pikemat akueluiga ja töötab temperatuuridel
kuni –20 °C paremini kui teised liitium-ioontehnoloogial põhinevad akud
ºº Tehnoloogia AUTO-START™: sisselülitatud kruvipüstolil rakendub jõud
ainult siis, kui kruvipüstol surutakse materjali vastu, mis omakorda tagab
pikima kasutusaja
ºº Kiiresti vabastatav 1⁄4˝ kuuskantpadrun võimaldab lihtsat otsaku vahetamist
ºº Peenreguleerimisega otsakukoonus sobiva kruviaugu süvistamise taseme
seadistamiseks üksikute kruvide keeramise korral
ºº Eemaldatav ettesöötemehhanism võimaldab kasutada püstolit eraldiseisva
kruvikeeraja või automaatse kruvipüstolina
ºº Ettesöötemehhanismi intuitiivne disain võimaldab hõlpsasti kipsitolmu
eemaldada

ºº Milwaukee®
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M18 FSGC-202X
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Puidukruvid kuni (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Tarviku kinnitus
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

2.0
2
26 min
0 - 4500
6
13
1
⁄4˝ Hex
2.0
Dyna kohver
4933459199

Art. nr
PCHDE. Komplektis on 1 x terav meisel SDS-Max.
PCHDE. Komplektis on 1 x lapikmeisel SDS-Max.
400 mm pikkune terav meisel SDS-Max DE.
400 mm pikkune lapikmeisel SDS-Max DE.

4932455280
4932455275
4932455144
4932455145

➊ Kumera nurgaga konstrueeritud ots tagab
parema läbitungimise, taker dub vähem ja
seda on lihtsam uuesti teritada.

Kvaliteetne meisel peab vastu pidama igapäevasele
purustamisele ja lammutamisele tööobjektil. See töö nõuab
meislit, mis kulub vähe ning on löögikindel ja elastne, et
vähendada purunemisohtu.
Neid eesmärke silmas pidades pööratakse suurt tähelepanu
õigete toormaterjalide hankimisele ja kõige kaasaegsemate
tootmistehnoloogiate kasutamisele.

➋

➋ Tugev lööki neelav kere on valmistatud
esmaklassilise kvaliteediga legeerterasest.
➌ Kinnitus on töödeldud vastavalt täpsetele
tolerantsidele, vähendades nii meisli kui
elektritööriista kulumist.

Põhimaterjaliks valitakse spetsiifiliselt määratletud legeerteras.
Seejärel läbib iga meisel tootmisprotsessi, mis koosneb
kuumvormstantsimisest, teritamisest, karastamisest,
noolutamisest ja viimistlusest.

➍ Faasitud otsad takistavad mõranemist ja
murdumisi.
➎ Löögiots on töödeldud lamedaks, et 100%
löögienergiast kanduks üle tipule.

Kuumtöötlusprotsess tekitab ühtlase karastatud pinna
tervel meislil, mis tagab meisli löögikindluse, suurema
kulumiskindluse ja nõutava elastsuse.
➌
➍➎

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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TULEMUSLIKUM TÖÖ
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ENERGIA 15 X 3,6 V
TÖÖAEG X 3,0 AH
MAHTUVUS 162 WH
15 ELEMENDI VÕIMSUS
KUNI 50% ROHKEM TÖÖD ÜHE LAADIMISEGA
KÕIK M18™ AKUD TOIMIVAD KÕIGI M18™ TÖÖRIISTADEGA

KUNI

KUNI

35%
ROHKEM ENERGIAT*

5X
PIKEM TÖÖAEG*

SUURE ENERGIAVAJADUSEGA TÖÖD

SUURE ENERGIAVAJADUSEGA TÖÖD

SUURE ENERGIAVAJADUSEGA TÖÖD

65 MM AUGUPUUR LÄBI 2 X 6 MÄNNIPUIDU

RISTLÕIKED 2 X 4 MÄNNIPUIDUS

18 MM AVA LÄBI 6 MM TERASE

SAMAVÄÄRNE

5 STANDARDSE 3,0 AH LIITIUMAKUGA
SUUR ENERGIAVARU, 15 X
3,6 V / 3,0 AH ELEMENDIGA
AKU
80

TÄIELIK ÜHILDUVUS SÜSTEEMIGA,
KÕIK M18™ AKUD TOIMIVAD
KÕIGI M18™ TÖÖRIISTADEGA

SOBIB KÕIK, MIS ON
KUNI 50% ROHKEM
ENERGIAT

*Võrreldes teiste liitium-ioontehnoloogiate ja/või Milwaukee® eelmise akutehnoloogiaga. Tulemused sõltuvad toitepingest, tööriistast ja rakendusest.

ÜLE

100

TÖÖRIISTA
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M18 CHM

M18 CHPX

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX PUURVASAR

M18 FUEL™ SUURE JÕUDLUSEGA SDS-PLUS PUURVASAR

esimene 18 V 5 kg SDS-Max vasar tagab maksimaalse
ºº Maailma
universaalsuse ja teisaldatavuse ning vahelduvvoolutööriistaga

ºº Milwaukee
mootor

®

™

®

märkimisväärselt tööriista jõudlust koormusel

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

konstrueeritud ja toodetud POWERSTATE™-i harjadeta

Intelligentne süsteem REDLINK PLUS tagab tööriistale ja akule
ºº kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab

võrdse võimsuse

välja töötatud ja valmistatud harjadeta mootor
ºº Milwaukee
POWERSTATE pakub võrgutoitel tööriistaga võrreldavat

ºº

-i akutehnoloogia tagab kuni 2,5x pikema
ºº REDLITHIUM-ION
tööaja, kuni 20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea

puurimisjõudlust
Uus intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku
kõige täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab
ainulaadselt tööriista jõudlust koormamise ajal
Energiamahukas 9,0 Ah REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 5x
pikema kasutusaja, kuni 35% suurema võimsuse, kuni 2x pikema
aku eluea ja töötab temperatuuril kuni –20 °C paremini võrreldes
teiste liitiumioontehnoloogiatega
Vastupidav magneesiumist käigukasti korpus raskete töötingimuste
jaoks tagab käigukasti komponentide täpse asetuse ja parema
jahutuse
Pöörlemise seiskamine ja mitmepositsioonilise meisli funktsioon
võimaldavad kasutada 12 erinevat asendit, et optimeerida töötamise
nurka ja lõppkasutaja ergonoomikat
10,6 m/s² vibratsiooni vähendav konstruktsioon pikendab päevast
kasutusaega
Turvasidur kaitseb kasutajat ja masinat puuritera kinnikiilumise
korral

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ja parema töötamise temperatuuril kuni –20°C teiste liitiumioontehnoloogiatega võrreldes
Suure võimsusega mootor tagab võrgutoitel tööriistaga võrdväärse
jõudluse
Tugevaim juhtmeta SDS puurvasar omas klassis. Võimas
löögimehhanism arendab 4,5 J löögienergiat madalal
vibratsioonitasemel 8,6 m/s² tänu uuele kahe vardaga
vibratsioonisummutussüsteemile*
Täismetallist reduktori korpus – reduktori optimaalne asetus tagab
pikema tööea
4 töörežiimi: puurvasar, ainult vasar, ainult puurimine ja meisli asendi
muutmine (Variolock) maksimaalse universaalsuse tagamiseks
FIXTEC-süsteem – padruni vahetamine ilma võtmeta
Akuelementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
aku pika vastupidavuse

Tugevaima löögiga akuvasar – 4,5 J

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

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tarviku kinnitus
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Tühikäigupöörded (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Puurimissüg. õõnesotsakuga (mm)
Puurimissüg. südamikotsakuga (mm)
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 CHM-0C

M18 CHM-902C

−
0
−
SDS-Max
6.1
0 - 3000
0 - 450
40
65
100
10.6
9.6
−
Komplekt
4933451362

9.0
2
95 min
SDS-Max
6.1
0 - 3000
0 - 450
40
65
100
10.6
9.6
6.6
Komplekt
4933451361

Maksimaalne universaalsus ja teisaldatavus
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Aku mahutavus (Ah)
−
Kaasasolevate akude arv
0
Laadija kaasas
−
Tarviku kinnitus
SDS-Plus
Löögijõud (EPTA) (J)
4.0
Maks puidupuuri mõõt (mm)
30
Maks metallipuuri mõõt (mm)
13
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
28
Max löögisagedus (l/min)
0 - 5000
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² ) 8.6
Meiseldamine (m/s² )
7.1
Kaal koos akuga (kg)
−
Tootekood
Dyna kohver
Art. nr
4933451431

5.0
2
59 min
SDS-Plus
4.0
30
13
28
0 - 5000
8.6
7.1
4.3
Dyna kohver
4933451380

Madal vibratsioonitase tänu uudsele kahe
vardaga vibratsioonisummutussüsteemile*

9.0
2
95 min
SDS-Plus
4.0
30
13
28
0 - 5000
8.6
7.1
4.6
Dyna kohver
4933451469

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL

™

Täismetallist käigukast

SUURT TÖÖKOORMUST TALUV TOLMUIMEJA

ºº Mõeldud

tolmu tõhusaks kogumiseks ja hakkab tööle automaatselt
tööriistade sees/väljas päästiklülitist
ºº HEPA filter: peetakse üldiselt parimaks filtriks, mis püüab kinni igasuguse
suurusega osakesed 99,75% efektiivsusega
ºº Suur tolmukogumiskast
ºº Tolmuimeja alumiiniumtoru on reguleeritav vastavalt puuritera mõõdule
ning pikkuses max 16 mm ja sügavuses 90 mm
ºº Ühildub mudelitega M18 CHPX ja M28 CHPX

902C versioon tarnitakse koos uudse energiamahuka
9,0 Ah akuga

M18-28 CPDEX-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Puuritera suurim läbimõõt (mm)
Suurim puurimissügavus (mm)
Maks puuri pikkus (mm)
Käigupikkus (mm)
Kaal akuta (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
16
90
160
100
1.6
−
4933446810

Pöörlemise seiskamine ja mitmepositsioonilise meisli
funktsioon

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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M18 CHX | M18 FUEL

™

HD18 H | M18 SDS+ AKUPUURVASAR

SDS-PLUS PUURVASAR

ºº Milwaukee® konstrueeritud ja toodetud POWERSTATE™-i harjadeta mootor
on kuni 2x pikema kasutuseaga ja kuni 25% suurema võimsusega
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriistale ja akule kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab märkimisväärselt
tööriista jõudlust koormusel
ºº REDLITHIUM-ION™-i akutehnoloogia tagab kuni 2,5x pikema tööaja, kuni
20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja parema töötamise
temperatuuril kuni –20°C teiste liitiumioon-tehnoloogiatega võrreldes
Tugevuselt
teine SDS puurvasar omas klassis. Võimas löögimehhanism
ºº
arendab 2,5 J löögienergiat madalal vibratsioonitasemel 8,9 m/s²
ºº Kompaktne, ergonoomiline konstruktsioon suurendab lõppkasutaja
mugavust
ºº Täismetallist reduktori korpus – reduktori optimaalne asetus tagab pikema
tööea
ºº 4 töörežiimi: puurvasar, ainult vasar, ainult puurimine ja meisli asendi
muutmine (Variolock) maksimaalse universaalsuse tagamiseks
ºº FIXTEC-süsteem – padruni vahetamine ilma võtmeta
ºº Akuelementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse
ºº Kütusenäidik näitab laetuse taset

M18 CDEX | M18 FUEL

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tarviku kinnitus
Löögijõud (EPTA) (J)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Max löögisagedus (l/min)
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 CHX-0X

M18 CHX-502X

−
0
−
SDS-Plus
2.5
30
13
26
0 - 4900
8.9
9.5
−
Dyna kohver
4933451430

5.0
2
59 min
SDS-Plus
2.5
30
13
26
0 - 4900
8.9
9.5
3.5
Dyna kohver
4933451381

tolmu tõhusaks kogumiseks ja hakkab tööle automaatselt
tööriistade sees/väljas päästiklülitist
HEPA
filter:
peetakse üldiselt parimaks filtriks, mis püüab kinni igasuguse
ºº
suurusega osakesed 99,75% efektiivsusega
ºº Suur tolmukogumiskast
ºº Tolmuimeja alumiiniumtoru on reguleeritav vastavalt puuritera mõõdule
ning pikkuses max 16 mm ja sügavuses 90 mm
ºº Ühildub mudeliga M18 CHX

M18 CDEX-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Puuritera suurim läbimõõt (mm)
Suurim puurimissügavus (mm)
Maks puuri pikkus (mm)
Käigupikkus (mm)
Kaal akuta (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
16
90
160
100
1.6
−
4933447450

M18 CHXDE | M18 FUEL™ SDS-PLUS VASAR KOOS
SPETSIAALSE TOLMUIMEJAGA

M18 CHPXDE | M18 FUEL™ SUURE JÕUDLUSEGA
SDS-PLUS VASAR KOOS SPETSIAALSE TOLMUIMEJAGA

ºº M18 CHX - M18 FUEL™ SDS-plus vasar
ºº M18-28 CDEX - M18 FUEL™ SDS-plus
tolmuimeja

ºº M18 CHPX - M18 FUEL™ suure jõudlusega
SDS-plus puurvasar
ºº M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ suurt
töökoormust taluv tolmuimeja

M18 CHXDE-502C
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5.0
2
59 min
Komplekt
4933448185

ºº Suure

võimsusega mootor – tagab võrgutoitel tööriistaga võrdväärse
jõudluse
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Võimas löögimehhanism: tagab löögienergia 2,4 J
ºº Täismetallist reduktorikorpus – tagab hammasrataste optimaalse
hambumise ja pika kasutuskestuse
ºº 4 töörežiimi: puurvasar, ainult vasar, ainult puurimine ja meisli asendi
muutmine (Variolock) maksimaalse universaalsuse tagamiseks
ºº Meisli asendi muutmise (Variolock) ja vasara seiskamise funktsioonid
ºº Mehaaniline sidur: kaitseb tööriista, kui tööotsak jääb kinni
ºº AVS – vibratsioonisummutusfunktsioon: vibratsiooni minimeerimisega
tagab maksimaalse mugavuse
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

HD18 H-402C
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tarviku kinnitus
Löögijõud (EPTA) (J)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Max löögisagedus (l/min)
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

4.0
2
80 min
SDS-Plus
2.4
30
13
24
4200
12.2
7.4
3.5
Komplekt
4933443468

HD18 HX | M18 SDS+ AKUPUURVASAR

SDS-PLUS TOLMUIMEJA

ºº Mõeldud

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

M18 CHPXDE-502C
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

5.0
2
59 min
Komplekt
4933448180

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ºº Suure

võimsusega mootor – tagab võrgutoitel tööriistaga võrdväärse
jõudluse
Elektrooniline
REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
ºº
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Võimas löögimehhanism: tagab löögienergia 2,4 J
ºº Täismetallist reduktorikorpus – tagab hammasrataste optimaalse
hambumise ja pika kasutuskestuse
ºº 4 töörežiimi: puurvasar, ainult vasar, ainult puurimine ja meisli asendi
muutmine (Variolock) maksimaalse universaalsuse tagamiseks
ºº Meisli asendi muutmise (Variolock) ja vasara seiskamise funktsioonid
ºº FIXTEC-süsteem – padruni vahetamine ilma võtmeta
ºº Mehaaniline sidur: kaitseb tööriista, kui tööotsak jääb kinni
ºº AVS – vibratsioonisummutusfunktsioon: vibratsiooni minimeerimisega
tagab maksimaalse mugavuse
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, akupaki kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C

HD18 HX-0

HD18 HX-402C

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tarviku kinnitus
Löögijõud (EPTA) (J)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Max löögisagedus (l/min)
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
SDS-Plus
2.4
30
13
24
4200
12.2
7.4
−
−
4933408320

4.0
2
80 min
SDS-Plus
2.4
30
13
24
4200
12.2
7.4
3.7
Komplekt
4933441280

M18 BH-0

M18 BH-402C

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tarviku kinnitus
Löögijõud (EPTA) (J)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Max löögisagedus (l/min)
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
SDS-Plus
1.2
16
10
16
7000
10.3
−
−
4933443320

4.0
2
80 min
SDS-Plus
1.2
16
10
16
7000
10.3
2.5
Komplekt
4933443330

M18 BH | M18 SDS+ AKUPUURVASAR
ºº Klassi parim võimsuse ja kaalu suhe 1,9 kg 1,2 J EPTA
ºº Milwaukee® suure jõudlusega 4-pooluseline mootor pakub

maksimaalset
võimsust ning maksimeerib võimsuse ja kaalu suhet
™
Tööriistas
ja
akus
olev
REDLINK
-i
elektrooniline
ülekoormuskaitse
tagab
ºº
klassi parima vastupidavuse
ºº 2 töörežiimi: puurvasar või ainult puurimine maksimaalse paindlikkuse
jaoks
ºº Madal vibratsiooniväärtus 10 m/s²
ºº Optimeeritud löökpuurimine kuni 6–10 mm (max 16 mm)
ºº Edasi- ja tagasisuuna lüliti kinnitusvahendite keeramise lihtsustamiseks
ºº 43 mm kaela suurus – ühildub M12 DE tolmukoguriga
ºº Laetusastme indikaator
ºº Heledaim tööala LED-valgusti
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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VALI SOBIV TÖÖRIIST JA TOLMUEEMALDUSSEADE

NERGIA
0.9J LÖÖGIE-

NERGIA
1.1J LÖÖGIE-

NERGIA
1.2J LÖÖGIE-

NERGIA
2.4J LÖÖGIE-

NERGIA
2.5J LÖÖGIE-

NERGIA
4.0JLÖÖGIE-

NERGIA
4.1J LÖÖGIE-

NERGIA
6.1J LÖÖGIE-

OMA KLASSI KÕIGE TUGEVAMA
LÖÖGIGA PUURVASAR

OMA KLASSI KÕIGE TUGEVAMA
LÖÖGIGA PUURVASAR

MAAILMA ESIMENE 18 V 5
KG SDS-MAX PUURVASAR

M12 H-402C

M12 CH-602X

M18 BH-402C

HD18 HX-402C

M18 CHX-502X

M18 CHPX-902X

M28 CHPX-502X

M18 CHM-902C

Tarviku kinnitus

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Max

Tarviku kinnitus

Optimaalne puuri läbimõõt
betoonis (mm)

Ø 5.5 - 10

Ø 5.5 - 12

Ø 5.5 - 13

Ø 6 - 18

Ø 6 - 20

Ø 7 - 22

Ø 7 - 24

Ø 16 - 32

Optimaalne puuri läbimõõt
betoonis (mm)

Maks betoonipuuri mõõt (mm)

13

13

16

24

26

28

28

40

Maks betoonipuuri mõõt (mm)

Puurimisel esinev vibratsioon
(m/s² )

6.7

4.4

10.3

12.2

8.9

8.6

8.1

10.6

Puurimisel esinev vibratsioon
(m/s² )
Meiseldamine (m/s² )

Meiseldamine (m/s² )
Art. nr

−

−

−

7.4

9.5

7.1

8.1

9.6

4933441164

4933451510

4933443330

4933441280

4933451381

4933451469

4933451025

4933451361

Kompaktne
Kompaktsus ja kergus
võimaldavad töötada kitsastes
kohtades

Suur
Tööstusharu esimene harjadeta
kompaktne puurvasar, millel on
erakordselt nõrk vibratsioon

Sobib kitsas kohas ja pea kohal
kasutamiseks; kompaktne ja
kerge ehitus suurendab kasutaja
mugavust ja vähendab väsimust
päev läbi kasutamisel

M12 DE-201C TOLMUIMEJA, 4933440500 (MÜÜGIL ERALDI)
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Art. nr

Võimas mootor tagab
juhtmega tööriista jõudluse

Tehnoloogial FUEL™ põhinev
puurvasar M18 FUEL™ SDSPlus on kiirem kui juhtmega
seadmed, sama vastupidav ja
kestab ühe laadimisega terve
tööpäeva

M18 CDEX-0 TOLMUIMEJA, 4933447450
(MÜÜGIL ERALDI)

Oma klassi kõige tugevama
löögiga puurvasar

Tehnoloogial FUEL™ põhinev
puurvasar M28 FUEL™ SDS-Plus
on sama kiire ja vastupidav kui
juhtmega seadmed ning senisest
kuni 2x pikema kasutusajaga

M18 CPDEX-0 TOLMUIMEJA, 4933446810 (MÜÜGIL ERALDI)

Maailma esimene 18 V 5 kg
SDS-Max puurvasar

PHDE72 tolmuimeja, 4932430480 (müügil
eraldi)
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M18 FMDP

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ PÜSIMAGNETIGA MAGNETPUURPINK

M18 FUEL™ 125 MM PIDURIGA AKUNURKLIHVMASIN

välja töötatud ja koostatud harjadeta mootor
ºº Milwaukee
POWERSTATE tagab võrgutoitel tööriista jõudluse ja kõige

välja töötatud ja koostatud harjadeta mootor
ºº Milwaukee
POWERSTATE tagab lihvimiseks vajaliku võimsuse ja kuni 10x

®

®

™

™

tugevama magnetilise hoidejõu ⁄4˝ terase puurimisel. Aku võimaldab
puur
Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab kõige täiuslikuma
digitaalse kaitse ülekoormuse ja lõiketera kinnikiilumise vältimiseks
ning suurendab tööriista jõudlust koormusel.
REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2,5x pikema tööaja,
kuni 20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja
teiste liitiumioontehnoloogiatega võrreldes parema töötamise
temperatuuril kuni –20 °C.
Tõstmise tuvastamise süsteem AUTOSTOP™: kasutaja tõhusaks
kaitsmiseks teeb kindlaks liiga kiire pöörlemise ja katkestab
automaatselt puuri toite.
Autonoomne püsimagnet hoidejõuga 8890 N välistab magneti
juhusliku deaktiveerimise, et tõhustada kasutaja kaitset ja
lihtsustada joondamist.
Kahekiiruseline käigukast võimaldab valida rõngaslõikuri või
spiraalpuuri kasutamise korral optimaalse puurimiskiiruse (400 või
690 p/min).
Puuritava ava max läbimõõt 38 mm rõngaslõikuri ja 13 mm sirge
sabaga spiraalpuuri kasutamise korral.
Võtmevaba 19 mm Weldoni kinnitus võimaldab kiiresti ja lihtsalt
tarvikuid vahetada.
Kaasas on seadmele või materjalile kinnitatav magnetiline
määrdeanum, mis sobib eriti vertikaalasendis puurimise korral.
Käigupikkus 146 mm võimaldab kasutada erinevaid tarvikuid.
1

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Maks puuri läbimõõt (mm)
Maks puuri pikkus (mm)
Puurimissüg. täisotsakuga (mm)
Magn. hoidejõud (puuriotsaku survel) (N)
Käigupikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 FMDP-0C

M18 FMDP-502C

−
0
−
400 / 690
38
50
13
8890
146
−
Komplekt
4933451636

5.0
2
59 min
400 / 690
38
50
13
8890
146
13.0
Komplekt
4933451012

ºº
ºº

Tõstmise tuvastamise süsteem
AUTOSTOP™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

pikema kasutusea.
Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal.
REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2,5x pikema tööaja,
kuni 20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja
teiste liitiumioontehnoloogiatega võrreldes parema töötamise
temperatuuril kuni –20 °C.
Süsteem RAPIDSTOP™ tagab ketta peatumise lühima ajaga (alla 2 s)
ja kasutaja tõhusaima kaitse.
Mittelukustatav turvaline labalüliti koos liini lukustamise
funktsiooniga välistab automaatse käivitumise.
Tippklassi ülekanne – sama süsteemi kasutavad suure jõudlusega
võrgutoitel lihvmasinad.
Turul saadaolevatest kõige saledajoonelisem labalülitiga käepideme
disain.
Eemaldatav tolmufilter kaitseb tolmu eest ja pikendab mootori
kasutusiga.
125 mm võtmeta kaitse – hea lõikejõudlus ja kiire kaitsekatte
reguleerimine ilma mutrivõtmeta.
FIXTEC-mutter ketta vahetamiseks ilma tööriistata.

SUURE ENERGIAVAJADUSEGA TÖÖD
18 MM AVA LÄBI 6 MM TERASE

Võtmevaba 19 mm Weldoni kinnitus

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal koos akuga (kg)
Lüliti tüüp
Pidurdusaeg (s)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

−
0
−
8500
125
33
M 14
−
Vajutatav lüliti
<2
Jah
Jah
Dyna kohver
4933451427

5.0
2
59 min
8500
125
33
M 14
2.7
Vajutatav lüliti
<2
Jah
Jah
Dyna kohver
4933451544

9.0
2
95 min
8500
125
33
M 14
3.0
Vajutatav lüliti
<2
Jah
Jah
Dyna kohver
4933451471

M18 CAG115XPDB | M18 FUEL

M18 FMDP-LE SOBIVAD METALLIPUURID

Esmaklassiline ülekandesüsteem

M18 CAG125XPDB-0X M18 CAG125XPDB-502X M18 CAG125XPDB-902X

Automaatne püsimagnet

™
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RAPIDSTOP™ ketta kiireimaks
pidurdamiseks

Ø125 X 22,2 MM
LAMELLKETAS
ROOSTEVABA TERASE,
PRONKSI, TITAANI JA
ALUMIINIUMI LIHVIMISEKS
Art. nr

4932430408
Mittelukustatav turvaline labalüliti

115 MM PIDURIGA AKUNURKLIHVMASIN

ºº Milwaukee®

Ø (mm)

Kogupikkus (mm)

Pakkide arv

Art. nr

Ø (mm)

Kogupikkus (mm)

Pakkide arv

Art. nr

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4932371740
4932371741
4932343270
4932343271
4932343272
4932343273
4932343274
4932343275
4932343276
4932343277
4932343278
4932343279
4932343280
4932343281

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4932343282
4932343283
4932343284
4932343285
4932343286
4932343287
4932343288
4932371742
4932371743
4932371744
4932371745
4932371746
4932371747

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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välja töötatud ja koostatud harjadeta mootor POWERSTATE™
tagab lihvimiseks vajaliku võimsuse ja kuni 10x pikema kasutusea.
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal.
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2,5x pikema tööaja, kuni
20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja teiste
liitiumioontehnoloogiatega võrreldes parema töötamise temperatuuril kuni
–20 °C.
ºº Süsteem RAPIDSTOP™ tagab ketta peatumise lühima ajaga (alla 2 s) ja
kasutaja tõhusaima kaitse.
ºº Mittelukustatav turvaline labalüliti koos liini lukustamise funktsiooniga
välistab automaatse käivitumise.
ºº Tippklassi ülekanne – sama süsteemi kasutavad suure jõudlusega
võrgutoitel lihvmasinad.
ºº Turul saadaolevatest kõige saledajoonelisem labalülitiga käepideme disain.
ºº Eemaldatav tolmufilter kaitseb tolmu eest ja pikendab mootori kasutusiga.
ºº 115 mm võtmeta kaitse – hea lõikejõudlus ja kiire kaitsekatte reguleerimine
ilma mutrivõtmeta.
ºº FIXTEC-mutter ketta vahetamiseks ilma tööriistata.
Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal koos akuga (kg)
Lüliti tüüp
Pidurdusaeg (s)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

M18 CAG115XPDB-0X

M18 CAG115XPDB-502X

−
0
−
8500
115
28
M 14
−
Vajutatav lüliti
<2
Jah
Jah
Dyna kohver
4933451426

5.0
2
59 min
8500
115
28
M 14
2.7
Vajutatav lüliti
<2
Jah
Jah
Dyna kohver
4933451010
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M18 CAG125XPD | M18 FUEL

™

125 MM AKUNURKLIHVMASIN

ºº Milwaukee®

konstrueeritud ja toodetud POWERSTATE™-i harjadeta
mootoril on piisavalt lihvimisjõudu, see on kuni 10x pikema kasutuseaga ja
kuni 2x pikema käitusajaga maksimaalse tootlikkuse tagamiseks
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriistale ja akule kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab märkimisväärselt
tööriista jõudlust koormusel
ºº REDLITHIUM-ION™-i akutehnoloogia tagab kuni 2,5x pikema tööaja, kuni
20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja parema töötamise
temperatuuril kuni –20°C teiste liitiumioon-tehnoloogiatega võrreldes
ºº Tippklassi ülekanne – sama süsteemi kasutavad suure jõudlusega
juhtmega lihvijad
ºº 125 mm võtmeta kaitse – hea lõikejõudlus ja kiire kaitsekatte reguleerimine
ilma mutrivõtmeta
ºº Ketta vahetamine 100% ilma täiendava tööriistata tänu integreeritud
FIXTEC-süsteemile
ºº Turul saadaolevatest kõige saledajoonelisem käepideme disain koos
labalülitiga
ºº Eemaldatav tolmufilter kaitseb tolmu eest ja pikendab mootori kasutusiga
ºº Mittelukustatav turvaline labalüliti koos liini lukustamise funktsiooniga
välistab automaatse käivitumise

M18 CAG115XPD | M18 FUEL

™

ºº Milwaukee

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal koos akuga (kg)
Lüliti tüüp
FIXTEC
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

M18 CAG125XPD-502X
5.0
2
59 min
8500
125
33
M 14
2.5
Vajutatav lüliti
Jah
Jah
Dyna kohver
4933448864

115 MM AKUNURKLIHVMASIN

konstrueeritud ja toodetud POWERSTATE -i harjadeta mootor
on kuni 10x pikema kasutuseaga ja kuni 2x pikema tugiajaga
Intelligentne
süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriistale ja akule kõige
ºº
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab märkimisväärselt
tööriista jõudlust koormusel
ºº REDLITHIUM-ION™-i akutehnoloogia tagab kuni 2,5x pikema tööaja, kuni
20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja parema töötamise
temperatuuril kuni –20°C teiste liitiumioon-tehnoloogiatega võrreldes
ºº Tippklassi ülekanne – sama süsteemi kasutavad suure jõudlusega
juhtmega lihvijad
ºº 115 mm võtmeta kaitse – hea lõikejõudlus ja kiire kaitsekatte reguleerimine
ilma mutrivõtmeta
ºº Ketta vahetamine 100% ilma täiendava tööriistata tänu integreeritud
FIXTEC-süsteemile
ºº Turul saadaolevatest kõige saledajoonelisem käepideme disain koos
labalülitiga
ºº Eemaldatav tolmufilter kaitseb tolmu eest ja pikendab mootori kasutusiga
ºº Mittelukustatav turvaline labalüliti koos liini lukustamise funktsiooniga
välistab automaatse käivitumise
ºº Akuelementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
®

M18 CAG125XPD-0X
−
0
−
8500
125
33
M 14
−
Vajutatav lüliti
Jah
Jah
Dyna kohver
4933451441

™

M18 CAG115XPD-0X
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal koos akuga (kg)
Lüliti tüüp
FIXTEC
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

−
0
−
8500
115
28
M 14
2.5
Vajutatav lüliti
Jah
Jah
Dyna kohver
4933451440

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

TÄNU SUUREMALE
VASTUPIDAVUSELE JA
KÕVADUSELE ON
KASUTUSIGA KUNI 10X
PIKEM
Diamond Plus™-i märg- ja kuivpuurimise augusaed

Teemandipuruservaga puurid ja augusaed on spetsiaalselt välja
töötatud professionaalidele, kellel on vaja puurida erakordselt
kõvasid materjale, nagu portselan, Gres-tüüpi keraamilised
plaadid, keraamiline sillutuskivi, malm või klaaskiud, mille puhul
on raske puurida tavapäraste augusaagidega. Sellised augusaed
garanteerivad esmaklassilise tulemuse ja pikima kasutusea isegi
kõige kõvemate materjalide puhul.

KVALITEETSEMAD TEEMANDID JA
PAREM KÕVASTUS TAGAVAD OMA
KLASSI PARIMA JÕUDLUSE

Piiratud veevarustus. Need augusaed nõuavad ainult piiratud veevarustust
erinevalt tavapärastest teemantpuuridest, mis nõuavad pidevat veevoolu. Lihtsalt
kastke puuritera või augusaag vette enne iga augu lõikamist ja seejärel iga 5
sekundi järel lõikamise ajal.
Puhtad augud. Puurib puhtad, täpsed augud välisäärt kriimustamata.

M18 CAG125X | M18 FUEL 125 MM AKUNURKLIHVMASIN
ºº Milwaukee®

arendatud ja toodetud harjadeta mootor POWERSTATE™ on
10x pikema kasutuseaga ja kuni 2x pikema tugiajaga
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
kaasaegsema elektroonilise ülekoormuskaitse ning parandab tööriista
jõudlust ainulaadsel viisil
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Tippklassi ülekanne – sama süsteemi kasutavad suure jõudlusega
juhtmega lihvijad
ºº 125 mm võtmeta kaitse – hea lõikejõudlus ja kiire kaitsekatte reguleerimine
ilma mutrivõtmeta
ºº 100% tööriistadeta vahetatav ketas tänu integreeritud FIXTEC-i süsteemile
ºº Kõige õhema käepidemega mudel, mis on turul saadaval
ºº Eemaldatav tolmufilter kaitseb tolmu eest ja pikendab mootori kasutusiga
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Laetusastme indikaator
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega
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Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal koos akuga (kg)
Lüliti tüüp
FIXTEC
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

M18 CAG125X-0X

M18 CAG125X-502X

−
0
−
8500
125
33
M 14
−
Slide lüliti
Jah
Jah
Dyna kohver
4933451439

5.0
2
59 min
8500
125
33
M 14
2.5
Slide lüliti
Jah
Jah
Dyna kohver
4933448866

Eluiga. Pika eluea tagamiseks kasutame kvaliteetset teemanti, mis võimaldab
kiiret lõikamist, ja suurepärast joodisliidet, et saavutada parim vastupidavus.
Vastupidavus. Jõuline legeermaterjalist tööosa, mis ei paindu ega deformeeru
hõlpsasti.
Lihtne jäägi eemaldamine. Nihkes paiknevad jäägi väljutamise pilud hõlbustavad
tihedalt asetsevate jääkide eemaldamist.
Universaalne. Saab kasutada trelliga või vastava adapteriga varustatud
nurklihvijatel.

Kirjeldus
Lihvmasina adapter.
Lihvmasina adapter.
Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Sobib augusae diam.
Ø 22-29mm
Ø 32-68mm

Otsaku pesa
M14
M14

Augusae või südamiku pesa
Art. nr
1
⁄2˝ x 20
4932430464
5
⁄8˝ x 18
4932430465

Ø (mm)
22
29
32
35
38
44
51
68

Pesa
⁄2˝ x 20
⁄2˝ x 20
5
⁄8˝ x 18
5
⁄8˝ x 18
5
⁄8˝ x 18
5
⁄8˝ x 18
5
⁄8˝ x 18
5
⁄8˝ x 18
1

1

Art. nr
49565605
49565615
49565620
49565625
49565630
49565640
49565645
49565664
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M18 FAP

M18 CAG115X | M18 FUEL 115 MM AKUNURKLIHVMASIN
arendatud ja toodetud harjadeta mootor POWERSTATE™ on
10x pikema kasutuseaga ja kuni 2x pikema tugiajaga
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
kaasaegsema elektroonilise ülekoormuskaitse ning parandab tööriista
jõudlust ainulaadsel viisil
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Tippklassi ülekanne – sama süsteemi kasutavad suure jõudlusega
juhtmega lihvijad
ºº 115 mm võtmeta kaitse – hea lõikejõudlus ja kiire kaitsekatte reguleerimine
ilma mutrivõtmeta
ºº 100% tööriistadeta vahetatav ketas tänu integreeritud FIXTEC-i süsteemile
ºº Kõige õhema käepidemega mudel, mis on turul saadaval
ºº Eemaldatav tolmufilter kaitseb tolmu eest ja pikendab mootori kasutusiga
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Laetusastme indikaator
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

ºº Milwaukee®

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal koos akuga (kg)
Lüliti tüüp
FIXTEC
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

M18 CAG115X-0X

M18 CAG115X-502X

−
0
−
8500
115
28
M 14
−
Slide lüliti
Jah
Jah
Dyna kohver
4933451438

5.0
2
59 min
8500
115
28
M 14
2.5
Slide lüliti
Jah
Jah
Dyna kohver
4933448861

M18 FUEL™-I POLEERMASIN
välja töötatud ja koostatud harjadeta mootor
ºº Milwaukee
POWERSTATE
®

™

PLUS -i elektroonikasüsteem tagab kõige täiuslikuma
ºº REDLINK
digitaalse ülekoormuskaitse nii tööriistale kui ka akule ja suurendab
™

koormatud tööriista jõudlust ainulaadselt

-i aku pakub kuni 2,5x pikemat tööaega,
ºº REDLITHIUM-ION
kuni 20% suuremat võimsust, kuni 2x pikemat aku eluiga
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

HD18 AG-125 | M18

™

ºº

HEAVY DUTY 125 MM AKUNURKLIHVMASIN

suure jõudlusega neljapooluseline mootor tagab maksimaalse
võimsuse ning (optimeerib) maksimeerib võimsuse ja kaalu suhte
Elektrooniline
REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
ºº
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Täismetallist reduktorikorpus tagab maksimaalse vastupidavuse
ºº Madalam reduktor ja sale konstruktsioon tagavad optimaalse
ergonoomilisuse
ºº Mitme asendiga külgkäepide lihtsustab kasutamist
ºº Täismetallist reduktorikorpus tagab vastupidavuse suurel töökoormusel
ºº Mitme asendiga külgkäepide käsitsemise lihtsustamiseks
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

ºº Milwaukee

HD18 AG-115 | M18

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal koos akuga (kg)
FIXTEC
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

HD18 AG-125-0

HD18 AG-125-402C

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

4.0
2
80 min
9000
125
33
M 14
2.2
Ei
Ei
Komplekt
4933441507

ºº
ºº
ºº
ºº

ja töötab temperatuuridel kuni –20 ℃ paremini kui teised
liitiumioontehnoloogial põhinevad akud
Maailma esimene akupoleermasin 8-astmelise kiiruse reguleerimise
võimalusega vahemikus 360–2200 p/min
Konkurentsitult parim tööaeg: ühe akulaadimise kohta saab
poleerida ühe täissuuruses auto*
Püsiva kiiruse hoidmise elektroonika ja pehme käivitus sujuvaks
käivitamiseks
Maksimaalne poleerimistarviku läbimõõt 180 mm
Eemaldatav tolmufilter kaitseb prahi sissetungimise eest ja pikendab
mootori kasutusiga
Kummikattega käigukast mugavuse suurendamiseks eelkõige siis,
kui tööriista hoitakse käes vertikaalselt
Lukustusfunktsioon tagab mugavama kasutamise, kui tuleb
poleerida pikema aja jooksul
3-positsiooniline sangkäepide tööriista paremaks juhtimiseks
Liini väljalülitamise funktsioon välistab automaatse käivitumise
pärast aku väljavahetamist
*Mõõdukal kuni heal värvkattel, kerged kriimustused

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Spindli suurus
Kaal koos akuga (kg)
Reguleeritava kiirusega
Taaskäivitustõkis
Sujuvkäivitus
Tootekood
Art. nr

M18 FAP180-0

M18 FAP180-502X

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

5.0
2
59 min
360 - 2200
180
M 14
2.2
Jah
Jah
Jah
Dyna kohver
4933451550

M14 KEERMEGA
POLEERIMISTALD
Art. nr

4932430394

+

HEAVY DUTY 115 MM AKUNURKLIHVMASIN

ºº Milwaukee

suure jõudlusega neljapooluseline mootor tagab maksimaalse
võimsuse ning (optimeerib) maksimeerib võimsuse ja kaalu suhte
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Täismetallist reduktorikorpus tagab maksimaalse vastupidavuse
ºº Madalam reduktor ja sale konstruktsioon tagavad optimaalse
ergonoomilisuse
ºº Mitme asendiga külgkäepide lihtsustab kasutamist
ºº Täismetallist reduktorikorpus tagab vastupidavuse suurel töökoormusel
ºº Mitme asendiga külgkäepide käsitsemise lihtsustamiseks
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Laetusastme indikaator
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega
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Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal koos akuga (kg)
FIXTEC
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

HD18 AG-115-0

HD18 AG-115-402C

−
0
−
9000
115
28
M 14
−
Ei
Ei
−
4933411210

4.0
2
80 min
9000
115
28
M 14
2.4
Ei
Ei
Komplekt
4933441300

Kiiruse reguleerimine vahemikus 360–2200 p/min

Eemaldatav tolmukaitsekate

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

3-positsiooniline sangkäepide
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M18 CBS125

HD18 MS

M18 FUEL™ AKULINTSAAG

M18 METALLISAAG

konstrueeritud ja toodetud POWERSTATE -i
ºº Milwaukee
harjadeta mootor tagab võrgutoitel tööriista lõikamisjõudluse

neljapooluseline raamita mootor tagab
ºº Milwaukee
pöörlemissageduse 3600 p/min ja kiire lõikamise

ºº

ergonoomiline konstruktsioon tagab väga hea kontrolli
ºº Kompaktne
standardsete metallisaagide, pendelsaagide ja lintsaagide üle

®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™

REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja aku tagab
ºº Elektrooniline
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse

ning kuni 10x pikema kasutusea ja kuni 2x pikema käitusaja teiste
akutööriistadega võrreldes
Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab kõige täiuslikuma
digitaalse kaitse ülekoormuse ja lõiketera kinnikiilumise vältimiseks
ning suurendab tööriista jõudlust koormusel
REDLITHIUM-ION™-i akutehnoloogia tagab kuni 2,5x pikema
tööaja, kuni 20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea
ja parema töötamise temperatuuril kuni –20°C teiste liitiumioontehnoloogiatega võrreldes
Suurim lõikamisjõudlus: materjali mõõdud kuni 125 x 125 mm
5 muudetavat kiirust vahemikus 0–116 m/min
Saetera lukustusmehhanism ilma täiendava tööriista kasutamiseta
võimaldab saetera kiiresti ja lihtsalt välja vahetada
Metallist riputamiskonks kiireks ja lihtsaks hoiustamiseks töökohal
Saledajooneline täismetallist mootorikorpus ja tööpinna LEDvalgustus parema nähtavuse tagamiseks

kiire ja lihtne tööriistadeta reguleerimine 135 mm tera
ºº Lõikesügavuse
korral vahemikus 3–50 mm
elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
ºº Aku
tagab akupaki pika vastupidavuse

LED-valgusti valgustab tööpinda
ºº Sisseehitatud
aku laetusastme indikaator
ºº Integreeritud
REDLITHIUM-ION
tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20%
ºº suurema võimsuse,aku
aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab

Suurim lõikamisvõimsus

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (m/min)
Nelinurktooriku lõikesüg. (mm)
Tera pikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 CBS125-502C

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

5.0
2
59 min
0 - 116
125 x 125
1139.83
7.3
Komplekt
4933448195

muudest liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
®
M18™ akudega

1140 MM LINTSAETERA, 14
HAMMAST TOLLI KOHTA, 3
TK, HAMBA SAMM 1,8 MM,
SOBIB HÄSTI 5–8 MM PAKSUSE
MATERJALI LÕIKAMISEKS
Art. nr

+

48390511
Lõiketera lukustusmehhanism ilma
täiendava tööriista kasutamiseta

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Saeketta mõõt (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Terasplaadi lõikesüg. (mm)
Metalltoru lõikesüg. (mm)
Sektsioonide lõikesüg. (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

HD18 MS-0

HD18 MS-402B

−
0
−
3600
135
20
1.6
50
51
−
−
4933427187

4.0
2
80 min
3600
135
20
1.6
50
51
2.6
Kott
4933441390

HD18 BS | M18 AKULINTSAAG

M18 BMS12 | M18

ºº Täpsed lõiked maksimaalse lõikamissügavusega 1,2 mm terases.
ºº Ainulaadne 360° ilma täiendava tööriista abita pööratav pea, mis lukustub

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Nelinurktooriku lõikesüg. (mm)
Tera pikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

HD18 BS-402C
4.0
2
80 min
146
85 x 85
898.52
4.8
Komplekt
4933441415

900 MM LINTSAETERA, 14
HAMMAST TOLLI KOHTA, 3
TK, HAMBA SAMM 1,8 MM,
SOBIB HÄSTI 5–8 MM PAKSUSE
MATERJALI LÕIKAMISEKS
Art. nr
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HD18 BS-0
−
0
−
146
85 x 85
898.52
−
−
4933419122

+

Ilma lisatööriistata sügavuse reguleerimine
võimaldab lõikesügavuse kiiret ja lihtsat
reguleerimist vahemikus 3 mm kuni 50 mm

135 X 20 MM, 30 HAMBAGA
METALLISAE TERA
Art. nr

48404070

+
Sisseehitatud LED-tuli valgustab
tööpinda

ºº Väike

kaal 4,8 kg ja kompaktne konstruktsioon töötamiseks peast
kõrgemal ja raskesti ligipääsetavates kohtades
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Lõikepaksus 85 mm – lõikab enamikku tavalisi elektritöödel ja
santehnilistel töödel kasutatavaid materjale
ºº Tööriistadeta reguleeritav tugitald – kiiresti reguleeritav tald seinte ja
lagede lähedal paiknevate detailide lõikamiseks
ºº Tera väljutussüsteem – tera kiireks vahetamiseks tuleb materjalijuhik
seada ülemisse asendisse ja vajutada tera väljutusnuppu.
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Laetusastme indikaator
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

Kompaktne, ergonoomiline disain
tagab standardsete metallisaagidega
võrreldes suurepärase kontrolli

ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee

5-astmeline muudetava kiiruse valimine
M18 CBS125-0

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

METALLIKÄÄRID

12 asendisse, võimaldab juurdepääsu kitsastele kohtadele ja suurendab
kasutaja mugavust.
ºº Tööriistas ja akus kasutatav REDLINK™-i ülekoormuskaitse elektroonika
tagab süsteemi parima vastupidavuse omas klassis.
ºº Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
pikendab aku vastupidavust.
ºº Käepärane disain tagab parema juhitavuse lõikamise ajal.
ºº Muudetava kiiruse päästik võimaldab täiendavat kontrolli lõikamise ajal.
ºº Rihmaklamber võimaldab turvalist kaasaskandmist.
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2x pikema kasutusaja, kuni 20%
suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja töötab temperatuuril kuni
–20 °C paremini võrreldes teiste liitiumioon-tehnoloogiatega.
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega.

M18 BMS12-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Terase lõikesüg. (mm)
Alu. lõikesüg. (mm)
Min lõikeraadius (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

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

48390519

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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M18 BMS20 | M18

™

19 MM SÜVISTUSTERA. PUIDU JA PVC
SÜVISTAMINE / SOONTE LÕIKAMINE /
TASANDAMINE

METALLIKÄÄRID

ºº Täpsed lõiked maksimaalse lõikamissügavusega 2,0 mm terases.
ºº Ainulaadne 360° ilma täiendava tööriista abita pööratav pea, mis lukustub

12 asendisse, võimaldab juurdepääsu kitsastele kohtadele ja suurendab
kasutaja mugavust.
ºº Tööriistas ja akus kasutatav REDLINK™-i ülekoormuskaitse elektroonika
tagab süsteemi parima vastupidavuse omas klassis.
ºº Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
pikendab aku vastupidavust.
ºº Käepärane disain tagab parema juhitavuse lõikamise ajal.
ºº Muudetava kiiruse päästik võimaldab täiendavat kontrolli lõikamise ajal.
ºº Rihmaklamber võimaldab turvalist kaasaskandmist.
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2x pikema kasutusaja, kuni 20%
suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja töötab temperatuuril kuni
–20 °C paremini võrreldes teiste liitiumioon-tehnoloogiatega.
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega.

M18 BMS20-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Terase lõikesüg. (mm)
Alu. lõikesüg. (mm)
Min lõikeraadius (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

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

Art. nr

HD18 SG | M18 AKUOTSLIHVIJA
ºº Pikk

sale spindlikael võimaldab paremini töötada raskesti ligipääsetavates
kohtades
Elektrooniline
REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
ºº
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Elektrooniline 2 töökiirusega regulaator tagab tarvikute optimaalse
kasutamise
ºº Aku väljalülitamisfunktsioon tahtmatu käivitamise vältimiseks
ºº Täismetallist reduktorikorpus tagab maksimaalse vastupidavuse
ºº Tänu maksimeeritud õhuvoolule ei kuumene tööriist üle ka pikaajalisel
kasutamisel
ºº 6 mm padrun kasutamiseks tavaliste tarvikutega
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Tsangi töölaius (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

HD18 SG-0

HD18 SG-401C

−
0
−
17,500
21,500
6
−
−
4933417820

4.0
1
80 min
17,500
21,500
6
3.0
Komplekt
4933426665

Art. nr

96

Aku mahutavus (spets.)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Võnkenurk vas. par.
Tühikäigupöörded (p/min)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 BMT-0

M18 BMT-421C

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

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

UNIVERSAALTÖÖRIISTA
TERADE KOMPLEKT, 9 TK
Art. nr

48901009

48900030

48900055

48900050

80 MM TASAPINNALISE LÕIKAMISE
SEGMENTTERA. PUIDUS JA PLASTIS TÄPSETE
JA TASAPINNALISTE LÕIGETE TEGEMISEKS

Art. nr

+

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

48900045

TSEMENDIMÖRDI EEMALDAMISE KRAAP.
SEINA- VÕI PÕRANDAPLAATIDE VAHELT
TSEMENDIMÖRDI EEMALDAMISEKS. SOBIB KA
KIPSPLAATI SOONTE LÕIKAMISEKS

Art. nr

Art. nr

48904015

32 MM SÜVISTUSTERA, 10 TK PAKIS

64 MM LAI BIMETALLTERA. PLEKI, NAELUTATUD
PUIDU, PLASTI JA KLAASKIU LÕIKAMISEKS

M18 BMT | M18 UNIVERSAALTÖÖRIIST
50% kiirem universaalne juhtmeta lahendus lõikamis- ja
eemaldamistöödeks – jõudlus on võrreldav võrgutoitel seadmega
ºº Tööriistas ja akus olev REDLINK™-i elektrooniline ülekoormuskaitse tagab
klassi parima vastupidavuse
ºº 12 muudetava pöörlemissageduse seadistust (12 000–18 000 p/min) ja
3,4° võnkumine võimaldab professionaalselt ja kiiresti täita tööülesandeid
selliste materjalide puhul nagu metall, puit ja plast
ºº Tootlikust suurendav FIXTEC – tera vahetamine ilma tööriistata, kasutades
komplekti kuuluvat universaalset lõiketera vahetamise adapterit, mis
võimaldab kinnitada ka kõiki konkurentide lõiketerasid
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Ainulaadne lõikesügavuse piiramise adapter, et vältida liiga sügavale
materjalisse lõikamist
ºº Ainulaadne tolmueemalduskomplekt töökoha hoidmiseks tolmuvabana,
ühendades komplekti vahelduv- või alalisvoolu väljatõmbesüsteemiga
ºº Heledaim tööala LED-valgusti
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

48900015

32 MM TERA KIIREKS LÕIKAMISEKS. PEHMES
JA KÕVAS PUIDUS KIIRETE PUHASTE LÕIGETE
TEGEMISEKS

Art. nr

ºº Kuni

19 MM SÜVISTUSTERA, 10 TK PAKIS

32 MM SÜVISTUSTERA. PUIDU JA PVC
SÜVISTAMINE / SOONTE LÕIKAMINE /
TASANDAMINE

Art. nr

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

48900100

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Art. nr

48904030

32 MM TERA KIIRETEKS LÕIGETESK, 10 TK
PAKIS

Art. nr

48904055

64 MM BI-METALLTERA, 10 TK PAKIS

Art. nr

48904050

80 MM TITAANKATTEGA TASAPINNALISE
LÕIKAMISE SEGMENTTERA. TITAANKATE
TAGAB PARIMA KULUMISKINDLUSE JA
KAHEKORDISTAB KASUTUSIGA. PLEKI,
NAELUTATUD PUIDU, PLASTI JA KLAASKIU
TÄPSEKS TASAPINNALISEKS LÕIKAMISEKS

Art. nr

48900035

KARBIIDIST TASAPINNALISE LÕIKAMISE TERA.
KIPSI, KIPSPLAATI JA MÖRTI SOONTE JA
PILUDE LÕIKAMISEKS

Art. nr

48900110
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M18 FMS254

M18 SMS216

M18 FUEL™-I AKUJÄRKAMISSAAG

M18™ HEAVY DUTY AKUJÄRKAMISSAAG

konstrueeritud ja toodetud POWERSTATE -i harjadeta
ºº Milwaukee
mootor on kuni 2x pikema kasutuseaga ja kuni 25% suurema

võimas raamita mootor arendab 2700 pööret minutis
ºº Milwaukee
kiireks lõikamiseks

®

™

®

-i elektrooniline ülekoormuskaitse tööriistas ja akus tagab
ºº REDLINK
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse

võimsusega

™

Intelligentne süsteem REDLINK PLUS tagab tööriista ja aku kõige
ºº täiuslikuma
digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

ja vastupidavus saavutatakse tänu lineaarlaagritega
ºº Täpsus
varustatud topelt-liugerööbastele, mis võimaldavad sujuvat

tööriista jõudlust koormamise ajal
REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2,5x pikema tööaja,
kuni 20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja
teiste liitiumioontehnoloogiatega võrreldes parema töötamise
temperatuuril kuni –20 °C
254 mm lõiketera võimaldab teha suuri ja täpseid lõikeid
Kiiresti vabastatav fiksaatoritega kallutusseade võimaldab lihtsat
kaldenurkade seadistamist vasakule ja paremale
Suured liugpiirded toetavad maksimaalselt lõigatavat materjali,
tagades stabiilsuse ja täpsuse
Sügavuse reguleerimise funktsiooniga süvendipiire võimaldab teha
süvend- ja soonlõikeid
9,0 Ah akuga saab 200 x 60 mm pehmes puidus teha kuni 93 lõiget,
mis võimaldab töötada kogu päeva ilma akut laadimata
Integreeritud sang hõlbustab transportimist töökohale ja mujale
Eelseatud nurkadega terasest fiksaatorplaat tagab korratavad
täpsed lõiked
LED-lamp töödeldava detaili ja lõikejoone valgustamiseks vähese
valguse korral

libisemist

– saepea lukustub tagumises asendis automaatselt
ºº Liugerööpalukk
laser – lõikejoonega ideaalselt ja kergesti joondatav,
ºº Reguleeritav
tagab suurepärase täpsuse
fiksaatorplaat eelseatud nurkadega – tagab korratavad
ºº Terasest
täpsed lõiked
lukustushoob/käepide – võimaldab kasutajal teha
ºº Kattega
korratavaid lõikeid mugavalt ja väsimata

vabastamissüsteem – lõikesuuna kiireks ja sujuvaks
ºº Eerungisae
muutmiseks

LED-tuli valgustab töökohta
ºº Sisseehitatud
võimaldab lõiketera kiiresti ja lihtsalt välja vahetada
ºº Spindlilukk
koormust taluvad valatud alus ja piirik tagavad vastupidavuse
ºº Suurt
ja täpsuse
48°/–2°
ºº Kaldlõikenurk
koos saeketta (48 hammast), saeketta mutrivõtme ja
ºº Tarnitakse
tööklambriga
M18 SMS216-0

M18 FMS254-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Saeketta mõõt (mm)
Kallutamisulatus vas. (°)
Kallutamisulatus par. (°)
Alustalla kaldenurk vas. (°)
Alustalla kaldenurk par. (°)
Lõikesügavus 45° nurga ja 45° kalde juures (mm)
Lõikesügavus 45° nurga ja 90° kalde juures (mm)
Lõikesügavus 90° nurga ja 45° kalde juures (mm)
Lõikesügavus 90° nurga ja 90° kalde juures (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
4000
254
48
48
50
60
205.23 x 51.3
205.23 x 91.2
289.3 x 51.3
289.3 x 91.2
30
20.0
−
4933451729

Kiiresti vabastatav fiksaatoritega kallutusseade
võimaldab lihtsat kaldenurkade seadistamist vasakule
ja paremale
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SUURE ENERGIAVAJADUSEGA TÖÖD
ZĀĢĒJOT 38 X 89 MM KOKU
AR VIENU

254 X 30 MM 60 HAMBAGA
SAEKETAS PUIDU SAAGIMISEKS. KETTA PAKSUS 3,2 MM
Art. nr

4932451728

Soone sügavuse piiraja koos sügavuse regulaatoriga
võimaldab kasutajal lõigata sooni ja teha astmetaolisi
sisselõikeid

+

Integreeritud sang hõlbustab transportimist töökohale
ja mujale

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Saeketta mõõt (mm)
Kallutamisulatus vas. (°)
Kallutamisulatus par. (°)
Alustalla kaldenurk vas. (°)
Alustalla kaldenurk par. (°)
Lõikesügavus 45° nurga ja 45° kalde juures (mm)
Lõikesügavus 45° nurga ja 90° kalde juures (mm)
Lõikesügavus 90° nurga ja 45° kalde juures (mm)
Lõikesügavus 90° nurga ja 90° kalde juures (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

Esimene 18 V integreeritud juhikuga 216 mm
järkamissaag

−
0
−
2700
216
48
-2
50
50
190 x 48
190 x 60
270 x 48
270 x 60
30
14.5
−
4933446780

216 X 30 MM, 48 HAMBAGA
TERA, 2,8 MM LÕIKELAIUS,
PUHAS/PEENLÕIGE
Art. nr

Sisemised liugjuhikud

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

4932352840

+

Lõikejoone nähtavus
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M18 CCS66 | M18 FUEL

™

M18 ONESX

AKUKETASSAAG

konstrueeritud ja toodetud POWERSTATE™-i harjadeta mootor
on kuni 3x pikema kasutuseaga ja võimaldab kuni 2x rohkem lõikeid ühe
laadimise kohta
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriistale ja akule kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab märkimisväärselt
tööriista jõudlust koormusel
ºº REDLITHIUM-ION™-i akutehnoloogia tagab kuni 2,5x pikema tööaja, kuni
20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja parema töötamise
temperatuuril kuni –20°C teiste liitiumioon-tehnoloogiatega võrreldes
ºº Akuelementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse
ºº 190 mm pikkune lõiketera, mis teeb 66 mm sügavuse lõike, võimaldab sael
lõigata kolme virnastatud OSB-plaati
ºº Saetera monteeritakse sae parempoolsele küljele, mis tagab eemaldatud
tolmu juhtimise kasutajast eemale
ºº Kaldlõikenurk 50°
ºº Magneesiumist ülemine ja alumine kaitsekate on oma klassi parima
löögikindlusega
ºº Magneesiumtald vähendab kaalu ja maksimeerib vastupidavust
ºº Sisseehitatud tolmupuhur hoiab lõikejoone puhtana
ºº Riputuskonks võimaldab tööriista ohutut hoiustamist

ºº Milwaukee®

M18 CCS66-0X M18 CCS66-502X M18 CCS66-902X
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Max lõikesüg. 90° juures (mm)
Max lõikesüg. 45° juures (mm)
Saeketta mõõt (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
5000
66
48
190
30
−
Dyna kohver
4933459395

5.0
2
59 min
5000
66
48
190
30
4.2
Dyna kohver
4933451384

9.0
2
95 min
5000
66
48
190
30
4.5
Dyna kohver
4933459221

190 X 30 MM, 24 HAMBAGA
ERITI KITSA LÕIKEGA TERA PIKEMAAJALISEKS KASUTAMISEKS
Art. nr

™

®

®

™

™

lõikamise juhtimisfunktsioon võimaldab täielikku
ºº Kohandatud
kontrolli lõikamiskiiruste üle

pehme käivitus tagab täpsema lõike alustamise
ºº Reguleeritav
erinevates materjalides, minimeerides lõiketera vibratsiooni ja
võimaldades saada puhtamad ja kiiremad lõiked

+

4932430430

pidur võimaldab sael pärast materjali läbimist lõiketera
ºº Automaatne
seisata, mis takistab juhuslikku lõikamist lähedalasuvatesse
materjalidesse

funktsioon võimaldab lõiketeral tungida materjalisse
ºº Süvislõike
aeglasemal kiirusel ja seejärel, tajudes kasutaja poolt avaldatava jõu
suurenemist, automaatselt lülituda täiskiirusele
lihtsalt valida

M18 CCS55-0X M18 CCS55-502X M18 CCS55-902X
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Max lõikesüg. 90° juures (mm)
Max lõikesüg. 45° juures (mm)
Saeketta mõõt (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
5000
55
41
165
15.87
−
Dyna kohver
4933451429

5.0
2
59 min
5000
55
41
165
15.87
3.2
Dyna kohver
4933451376

9.0
2
95 min
5000
55
41
165
15.87
3.5
Dyna kohver
4933451468

165 X 15,87 MM, 24 HAMBAGA
ERITI KITSA LÕIKEGA TERA PIKEMAAJALISEKS KASUTAMISEKS
Art. nr

+

4932352313

HD18 CS | M18 AKUKETASSAAG

M18 ONESX-0X M18 ONESX-502X M18 ONESX-902X
Aku mahutavus (Ah)
−
Kaasasolevate akude arv
0
Laadija kaasas
−
Maks saagimissügavus pehmes
300
puidus (mm)
Maks saagimissügavus metallis
20
(mm)
Maks saagimissügavus alumiini25
umis (mm)
Maks saagimissügavus värvilises
25
metallis (mm)
Maks saagimissügavus metallt150
orus (mm)
Koormuseta käigusagedus (k/min) 0 - 3000
Käigupikkus (mm)
28.6
Kaal koos akuga (kg)
−
Tootekood
Dyna kohver
Art. nr
4933459203

5.0
2
59 min

9.0
2
95 min

300

300

20

20

25

25

25

25

150

150

0 - 3000
28.6
4.0
Dyna kohver
4933451666

0 - 3000
28.6
4.3
Dyna kohver
4933459220

Täielik tööriista seadistamine rakenduse
ONE-KEY™ kaudu, et häälestada
tööriist vastavalt teie vajadustele

Salvestage profiile tööspetsiifilise
korratava täpsuse tagamiseks

Inventarinimestiku funktsioon terve
seadmepargi haldamiseks

M18 CSX | M18 FUEL AKUPIIKSAAG

ºº Suure

100

CSX, kuid ONE-KEY tehnoloogiaga
ºº M18
Bluetooth -i kaudu Milwaukee ONE-KEY rakendusega
ºº Ühendage
Täielik tööriista seadistamine rakenduse ONE-KEY kaudu, et
ºº häälestada
tööriist vastavalt teie vajadustele

tööriistade mälusse kuni neli kohandatud seadistust,
ºº Salvestage
mis võimaldab kõige sagedamini kasutatavaid seadistusi kiiresti ja

ºº Milwaukee®

võimsusega Milwaukee 3500 p/min mootor saeb hõlpsasti enamikku
puitmaterjale
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Suure 50-kraadise kaldlõike võimalus
ºº Magneesiumist ülemine ja alumine kaitsekate on oma klassi parima
löögikindlusega
ºº Lõikejoone suurepärane nähtavus
ºº Elektrooniline mootoripidur, saeketas seiskub mõne sekundiga
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Laetusastme indikaator
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega
ºº Tarnekomplektis on 24 hambaga saeketas, paralleeljuhik,
tolmueemaldusava ja kuuskantsüvendivõti

ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL®

optimeerimine tagab lõiketera pikema kasutusea ja lihtsama
ºº Lõike
lõikamise paljudes materjalides

M18 CCS55 | M18 FUEL AKUKETASSAAG
arendatud ja toodetud harjadeta mootor POWERSTATE™
on kuni 3x pikema kasutuseaga, kuni 2x pikema tugiajaga ja kuni 25%
võimsam
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
kaasaegsema elektroonilise ülekoormuskaitse ning parandab tööriista
jõudlust ainulaadsel viisil
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse
ºº 50° kaldserva lõikamise võimalus
ºº Magneesiumist ülemised ja alumised kaitsed tagavad klassi parima
löögikindluse
ºº Magneesiumtald vähendab kaalu ja maksimeerib vastupidavust
ºº Integreeritud tolmupuhur hoiab lõikejoont puhtana
ºº Konks võimaldab tööriista ohutult riputada
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Max lõikesüg. 90° juures (mm)
Max lõikesüg. 45° juures (mm)
Saeketta mõõt (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

HD18 CS-0

HD18 CS-402B

−
0
−
3500
55
39
165
15.87
−
−
4933419134

4.0
2
80 min
3500
55
39
165
15.87
3.8
Kott
4933441400

165 X 15,87 MM, 40 HAMBAGA
ERITI KITSA LÕIKEGA TERA PIKEMAAJALISEKS KASUTAMISEKS
Art. nr

4932352314

ºº Milwaukee®

+

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

arendatud ja toodetud harjadeta mootor POWERSTATE™ on
kuni 5x pikema kasutuseaga, kuni 30% kiirem lõikamisel
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
kaasaegsema elektroonilise ülekoormuskaitse ning parandab tööriista
jõudlust ainulaadsel viisil
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse
ºº Patenditud kaitsesidur – pikendab reduktori ja mootori kasutusiga,
summutades lõiketera tagasilööke
ºº FIXTEC-i lõiketerakinnitus kiireks ja lihtsaks lõiketera vahetamiseks ilma
võtmeta
ºº Reguleeritav tald optimaalseks saeterade kasutamiseks
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº Riputamiskonks
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

M18 CSX-0X M18 CSX-502X M18 CSX-902X
Aku mahutavus (Ah)
−
Kaasasolevate akude arv
0
Laadija kaasas
−
Maks saagimissügavus pehmes
300
puidus (mm)
Maks saagimissügavus metallis (mm) 20
Maks saagimissügavus alumiiniumis
25
(mm)
Maks saagimissügavus värvilises
25
metallis (mm)
Maks saagimissügavus metalltorus
150
(mm)
Koormuseta käigusagedus (k/min)
0 - 3000
Käigupikkus (mm)
28.6
Kaal koos akuga (kg)
−
Tootekood
Dyna kohver
Art. nr
4933451428

5.0
2
59 min

9.0
2
95 min

300

300

20

20

25

25

25

25

150

150

0 - 3000
28.6
4.1
Dyna kohver
4933451378

0 - 3000
28.6
4.4
Dyna kohver
4933451470
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M18 BSX | M18

™

HEAVY DUTY SAWZALL® AKUPIIKSAAG

ºº Milwaukee®

võimas 4-pooluseline mootor arendab maksimaalset
võimsust, maksimeerides samal ajal võimsuse-kaalu suhet.
ºº Tööriistas ja akus kasutatav REDLINK™-i ülekoormuskaitse elektroonika
tagab süsteemi parima vastupidavuse omas klassis.
ºº Milwaukee® patenteeritud FIXTECi klamber lõiketera kiireks ja lihtsaks
võtmeta vahetamiseks.
ºº Vastukaalumehhanism vibratsiooni vähendamiseks tasemele 15,2 m/s²
puittalades.
ºº 28,6 mm käigupikkus ja 3000 käiku minutis väga kiireks lõikamiseks.
ºº Kütusemõõdik kuvab järelejäänud laengu.
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2x pikema kasutusaja, kuni 20%
suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja töötab temperatuuril kuni
–20 °C paremini võrreldes teiste liitiumioon-tehnoloogiatega.
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega.

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Maks saagimissügavus pehmes puidus (mm)
Maks saagimissügavus metallis (mm)
Maks saagimissügavus alumiiniumis (mm)
Maks saagimissügavus värvilises metallis (mm)
Maks saagimissügavus metalltorus (mm)
Koormuseta käigusagedus (k/min)
Käigupikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 BSX-0

M18 BSX-402C

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

4.0
2
80 min
300
20
25
25
150
3000
28.6
4.0
Komplekt
4933447285

SAWZALLI SAELEHTEDE KOMPLEKT
(12-OSALINE), 48005021 X 2,
48005026 X 2, 48005701 X 2,
48005787 X 2, 48005784 X 4

+

49221129

Art. nr

M18 CN16GA
M18 FUEL™-I 16 GA NAELAPÜSTOL
klassis parim jõudlus naelte ühtlaseks sisestamiseks
ºº Omas
lehtpuidu sisse pinnaga ühetasa

sisselöömise tehnoloogia Ready to Fire Nail Technology, mis
ºº Naelte
võimaldab naelu sisestada katkematult

nõua gaasiballoone ega puhastamist ning on mõeldud
ºº Ei
vastupidavaks ja usaldusväärseks, väga väikese hooldusvajadusega
tööriistaks kõige nõudlikumatele kasutajatele

valida kahe režiimi vahel: naelte järjestikune kiire
ºº Võimalik
sisselöömine ja naelte sisselöömine ükshaaval suurema täpsuse
tagamiseks

kiire ja lihtne sügavuse reguleerimine, et tagada naelte
ºº Tööriistavaba
sisselöömine pinnaga ühetasa

ºº Milwaukee

Võimaldab sisestada kuni 800 naela REDLITHIUM-ION 2,0 Ah aku
ºº ühe
laadimise kohta maksimaalse tootlikkuse tagamiseks
™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Koormuseta käigusagedus
(k/min)
Käigupikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

C18 HZ-0

C18 HZ-402B

−
0
−

4.0
2
80 min

0 - 3000

0 - 3000

20
−
−
4933416785

20
2.5
Kott
4933441340

10-OSALINE KOMPLEKT, 2 X
49005460, 3 X 49005614, 3 X
49005424, 2 X 49005418
Art. nr

Ummistuse kõrvaldamine tööriista abita

+

49220220

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Naela nurk (kraadi)
Naela diameeter (mm)
Naela tüüp (mm)
Naelasalve maht
Laskude arv (tunnis)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 CN16GA-0X

M18 CN16GA-202X

−
0
−
20
1.6
32 / 63
110
900
−
Dyna kohver
4933451958

2.0
2
40 min
20
1.6
32 / 63
110
900
3.3
Dyna kohver
4933451570

HD18 JSB | M18 AKUTIKKSAAG

M18 CN18GS | M18 FUEL

ºº Milwaukee®

ºº Omas

neljapooluseline raamita mootor tagab pöörlemissageduse
2700 p/min ja kiire lõikamise
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Sujuvkäivitus
ºº Patenteeritud FIXTEC-süsteem tera kiireks võtmeta vahetamiseks plõksliite
abil ning lõikenurga reguleerimiseks (0° ja 45°)
ºº Pendelfunktsiooni neljaastmeline reguleerimine suurendab lõikejõudlust ja
pikendab saetera kasutuskestust
ºº Reguleeritav saepurupuhur
ºº Saetera täpne juhik tera suure tugirullikuga väga madalasse asendisse
paigaldatud nõellaagritel
ºº Survevalutald tagab suure vastupidavuse
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, akupaki kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

102

Sügavuse reguleerimine tööriista abita

funktsioon seiskab tööriista, kui käitamise ajal
ºº Tühjaltlöömiskaitse
pole salves naelu
juurdepääs ummistuste kiireks eemaldamiseks
ºº Lihtne
ºº LED-töötuli valgustab tööpinda naelte paremaks sisestamiseks

C18 HZ | M18 AKUPIIKSAAG
suure jõudlusega kompaktse ja ühe käega kasutatava
pendelsae pikkus on ainult 375 mm, mis muudab selle ideaalseks raskesti
ligipääsetavates kohtades kasutamiseks
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Kahe hammasrattaga vastukaal vähendab vibratsiooni ja pikendab
tööriista kasutuskestust
ºº Milwaukee patenteeritud FIXTEC-klamber tera kiireks võtmeta
vahetamiseks
ºº Töökäigu pikkus 20 mm kontrollitud lõikamiseks, koormuseta sagedus
3000 töökäiku minutis
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Laetusastme indikaator
ºº Sisseehitatud LED-valgusti valgustab tööpinda
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

NAELAD 16G / 32 MM / 20° 2000 TK
Art. nr

4932459140

+
Salve mahutavus kuni 110 naela

-I 18 GA NAELAPÜSTOL

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Koormuseta käigusagedus (k/min)
Puidu lõikesüg. (mm)
Terase lõikesüg. (mm)
Alustalla kaldenurk (°)
Käigupikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

HD18 JSB-0

HD18 JSB-402C

−
0
−
2050 / 2700
120
10
45
26
−
−
4933417845

4.0
2
80 min
2050 / 2700
120
10
45
26
2.9
Komplekt
4933426660

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

klassis parim jõudlus naelte ühtlaseks sisestamiseks lehtpuidu sisse
pinnaga ühetasa
ºº Naelte sisselöömise tehnoloogia Ready to Fire, mis võimaldab naelu
sisestada katkematult
ºº Ei nõua gaasiballoone ega puhastamist ning on mõeldud vastupidavaks
ja usaldusväärseks, väga väikese hooldusvajadusega tööriistaks kõige
nõudlikumatele kasutajatele
ºº Võimalik valida kahe režiimi vahel: naelte järjestikune kiire sisselöömine ja
naelte sisselöömine ükshaaval suurema täpsuse tagamiseks
ºº Tööriistavaba kiire ja lihtne sügavuse reguleerimine, et tagada naelte
sisselöömine pinnaga ühetasa
ºº Tühjaltlöömiskaitse funktsioon seiskab tööriista, kui käitamise ajal pole
salves naelu
ºº Maksimaalse tootlikkuse tagamiseks võimaldab sisestada kuni 1200 naela
REDLITHIUM-ION™-i 2,0 Ah aku ühe laadimise kohta
ºº Lihtne juurdepääs ummistuste kiireks eemaldamiseks
ºº LED-töötuli valgustab tööpinda naelte paremaks sisestamiseks

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Naela nurk (kraadi)
Naela diameeter (mm)
Naela tüüp (mm)
Naelasalve maht
Laskude arv (tunnis)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 CN18GS-0

M18 CN18GS-202X

−
0
−
0
1.2
16 / 54
110
900
−
−
4933451572

2.0
2
40 min
0
1.2
16 / 54
110
900
3.1
Dyna kohver
4933451574

NAELAD 18G / 16 MM - 10,000
TK
Art. nr

4932459124

+
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M18 BJS | M18

M18 CV | M18

TIKKSAAG

™

™

ºº Milwaukee® võimas mootor arendab 2800 käiku minutis kiireks lõikamiseks
ºº Tööriistas ja akus kasutatav REDLINK™-i ülekoormuskaitse elektroonika

tagab süsteemi parima vastupidavuse omas klassis
ºº Milwaukee® patenteeritud FIXTEC-i klamber saelehe kiireks ja lihtsaks
vahetamiseks
ºº Võtmeta kallutusseade alusplaadil, mis võimaldab reguleerimist vahemikus
0 kuni 45°
ºº 5-astmeline pendeldamise funktsioon lõikamisjõudluse suurendamiseks
ºº LED-lamp töödeldava detaili valgustamiseks
ºº Tolmupuhur hoiab lõikejoone puidutolmust puhtana
ºº Eemaldatav pehme tald aitab vältida märke ja kriimustusi pehmete
materjalide lõikamisel
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2x pikema kasutusaja, kuni
20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja töötab teiste
liitiumioontehnoloogiatega võrreldes paremini temperatuuril kuni –20 °C
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M18™ akudega

M18 BP | M18

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Koormuseta käigusagedus (k/min)
Puidu lõikesüg. (mm)
Terase lõikesüg. (mm)
Käigupikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 BJS-0

M18 BJS-402C

−
0
−
0 - 2800
135
10
25
−
−
4933451391

4.0
2
80 min
0 - 2800
135
10
25
2.5
Komplekt
4933451389

võimas 4-pooluseline mootor töötab kiirusel 14 000 p/min, et
tagada optimaalne pinnaviimistlus.
™
REDLINK
-i
ülekoormusekaitse ja ühtlast kiirust hoidev elektroonika
ºº
tagavad oma klassi parima vastupidavuse ja jõudluse.
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku pakub 2x pikemat tööaega, kuni 20% suuremat
võimsust, kuni 2x pikemat akueluiga ja töötab temperatuuridel kuni –20 ℃
paremini kui teised liitiumioontehnoloogial põhinevad akud.
ºº Kaks kahe teritatud servaga karbiidtera võimaldavad hööveldatavat
materjali (82 mm laiuses) kiiremini eemaldada.
ºº Lõikesügavus on reguleeritav vahemikus 0–2 mm kahekümnes asendis,
et kasutaja saaks ühe höövlikäiguga eemaldatava materjalikoguse täpselt
seadistada.
ºº Soone sügavus kuni 10,7 mm.
ºº Laastude vasak- või parempoolne väljavise võimaldab kasutajal suunata
laastud hööveldamise ajal oma näost eemale.
ºº Pikendatud esiosa võimaldab paigutada tööriista töödeldavale detailile
täpselt ja kiiresti.
ºº Tallal olev turvajalg kaitseb töödeldavat detaili kahjustuste eest.
ºº Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja
tagab aku pika vastupidavuse.

KOMPAKTNE KÄSITOLMUIMEJA

ºº Väga hea puidu-, metalli- ja muu prahi imemise võime
ºº HEPA filter kogub 99,97% õhus lenduvatest kuni 0,3-mikronistest

osakestest
ºº Lukustatav lüliti vähendab pikema kasutamise korral tekkivat väsimust
ºº Erinevad tarvikud väikeste ja suurte koristatavate pindade jaoks
ºº Turvaline mahutilukk kaitseb soovimatu mahapudenemise eest
ºº Läbipaistev vaateava võimaldab kasutajal jälgida prahi kogunemist
ºº Kuni 23 min järjestikust tööaega 5.0 Ah akuga.
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M18™ akudega

M18 CBL | M18 FUEL

HÖÖVEL

™

ºº Milwaukee

®

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Lõikelaius (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Sisselõikesüg. (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 BP-0

M18 BP-402C

−
0
−
14,000
82
2
10.7
−
−
4933451113

4.0
2
80 min
14,000
82
2
10.7
2.7
Komplekt
4933451114

2 X VOLFRAMKARBIIDIST
ÜMBERPÖÖRATAVAD
HÖÖVLITERAD
Art. nr

4932273484

konstrueeritud ja valmistatud harjadeta mootor
POWERSTATE™ tagab mootori pikema kasutusea ja kuni 20% suurema
võimsuse
ºº Intelligentne süsteem REDLINK PLUS™ tagab tööriista ja aku kõige
täiuslikuma digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
tööriista jõudlust koormamise ajal
ºº Ergonoomiline sirge konstruktsioon võimaldab prahist ja mustusest
puhastada ka kitsad kohad
ºº Seade pakub prahi eemaldamiseks võimsust kuni 12,74 m³/min kiirusel
100 mph (miili tunnis)
ºº Muudetava kiiruse päästiklüliti ja kiiruselukk täieliku kontrolli tagamiseks
võimsuse üle
ºº Lukustatav lüliti
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M18™ akudega

M18 CBL-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Õhu vool 1 [m³ per minute]
Õhu vool 2 (m³ per minutis)
Õhuvoolu kiirus 1 [km per h]
Õhuvoolu kiirus 2 [km per h]
tiiviku kiirus [rpm]
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
9.57
12.74
121
161
13,350
3.7
−
4933451794

+
M18 BBL | M18

ºº Kompaktne kere – puhastage tolmust ja prahist ka kitsaid kohti
ºº Võimsuseregulaator – 3 kiirusemäärangut ja sujuvalt kiirust muutev töölüliti
ºº Erinevad otsakud – torupikendus (228,6 mm), universaalne täitmis-/

104

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

PUHUR

ºº Milwaukee

M18 VC | M18 AKUTOLMUIMEJA
tagamiseks
ºº Maht 7,5 l: vähendab tühjendamiseks kuluvat aega
ºº Virnastatav tööriistakast: mugavam teisaldada ja lihtsam ladustada
ºº Varustuse ja vooliku sisseehitatud hoiukoht: kiire ligipääs varustusele
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega
ºº Tarnekomplektis on pestav filter, voolik, praootsik ja vahetatavad otsikud

M18 CV-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tahke aine maht (l)
Vooliku diam. (mm)
Vooliku pikkus (m)
Max vaakum (mbaar)
Õhuhulk (l/min)
Filtri tüüp
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

®

ºº Võimas 18 V mootor õhu vooluhulgaga max 1246 l/min imirõhul 80 bar
ºº HEPA 99,7% efektiivsusega märja-kuivafilter peentolmu kogumiseks
ºº Sisseehitatud ventilaator: õhu vooluhulk 21 l/s maksimaalse tõhususe

™

M18 VC-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tahke aine maht (l)
Vedelikumaht (l)
Vooliku diam. (mm)
Vooliku pikkus (m)
Max vaakum (mbaar)
Õhuhulk (l/min)
Filtri tüüp
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

−
0
−
9.65
7.5
31.5 / 41.7
1.8
80
1246
Märg/kuiv
5.4
−
4933433601

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

AKUPUHUR

tühjendamisotsak
ºº Eemaldatav otsak lihtsaks ja hõlpsaks ladustamiseks
ºº Lukustusega töölüliti
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

M18 BBL-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Õhuhulk [m³ minutis]
Õhuvoolu kiirus (km/h)
tiiviku kiirus [rpm]
Pikkus ilma otsikuta [mm]
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
0 - 2.9
0 - 42.8
0 - 18,700
375
1.2
−
4933446216
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M18 AF | M18

™

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

M12-18 JSSP

VENTILAATOR

ºº VV/AV:

võimalik kasutada M18™ REDLITHIUM-ION™-i akut või võrgutoidet,
kui see on olemas.
ºº Kolm kiirust tagavad optimaalse õhuvoolu kuni 1290 meetrit tunnis.
ºº Tõhus õhuringlus tagab õhu liikumise 3,6 x 4 m suuruses ruumis.
ºº Reguleeritav pea võimaldab kasutada ventilaatorit eri kõrgustel ja
asendites 120° ulatuses.
ºº 4,0 Ah M18™ REDLITHIUM-ION™-i aku kasutamise korral kolmanda
kiirusega on tööaeg kolm tundi.
ºº Kompaktne konstruktsioon koos kaasaskandmist lihtsustava sisseehitatud
käepidemega.
ºº Kummijalad tagavad stabiilsuse ja väldivad pinna kriimustamist.
ºº Kinnituspunktid võimaldavad ventilaatori vajaduse korral seinale
monteerida.
ºº Komplektis on VV-adapter.

M18 AF-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Õhu vool 1 (m/tunnis)
Õhu vool 2 (m/tunnis)
Õhu vool 3 (m/tunnis)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
760
1000
1290
2.7
−
4933451022

M12™–M18™ BLUETOOTH®-KÕLAR
tehnoloogiaga töökoha Bluetooth -kõlar
ºº Täiustatud
-i juhtmevaba ühenduse ulatus kuni 10 m
ºº Bluetooth
akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee M12 ja M18
ºº Paindlik
akudega
®

®

®

™

™

IP54: vee- ja prahikindlus võimaldab kasutamist
ºº Kaitseklass
rasketes tingimustes töökohal ja mujal

selge heli kõigil helitugevustel
ºº Vali
A USB laadija, mis võimaldab laadida telefone, tahvelarvuteid ja
ºº 2,1
meediapleiereid

ºº Kvaliteetne bassielemendiga kõlar

Bluetooth®-i juhtmevaba ühenduse
ulatus kuni 10 m

M18 RC
M18™ RAADIO/LAADIJA
2,1 A USB laadija, mis võimaldab
laadida telefone, tahvelarvuteid ja
meediapleiereid

Sisseehitatud laadijafunktsioon võimaldab igasuguse M18 aku või
ºº elektroonikaseadme
kiiret ja mugavat laadimist USB-pordi kaudu
™

Bluetoothi liides: võimaldab edastada muusikat kuni
ºº Digitaalne
30,48 m kauguselt nutitelefonist, arvutist või tahvelarvutist
tugi: saab toite Milwaukee
ºº Vahelduv-/alalisvoolu
vooluvõrgust

®

M12-18 JSSP-0

M18™ akudelt või

AM-/FM-tuuner koos digitaalse helitöötlusega, et tagada
ºº Ainulaadne
parima kvaliteediga vastuvõtt
kõlarid ja 40 W võimendi rikkaliku ja sügava heli
ºº Kõrgkvaliteetsed
jaoks
lisaseadmete laegas kaitseb MP3-mängijaid jt
ºº Ilmastikukindel
heliseadmeid

Sisseehitatud laadija funktsioon
elektroonikaseadmetele

raam ja metallist käepide kaitsevad karmide
ºº Tugevdatud
töötingimuste eest

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Mõõdud (mm)
Kõlari võimsus (W)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
360 x 165 x 165
40
2.3
−
4933459275
Paindlik akusüsteem: toimib kõigi
Milwaukee® M12™ ja M18™ akudega

ekvalaiser ja 10 jaama mälu
ºº Kohandatav
2,1 A USB-pesa võimaldab seadmeid laadida nii
ºº Kaitstud
vooluvõrgust kui ka akutoitel töötades
toitejuhe, 2 x AAA-patareid. Milwaukee
ºº Komplektis
eraldi

®

akusid müüakse

M18 JSR DAB+ | M18

™

TÖÖKOHARAADIO DAB+

ºº Kvaliteetne

Sisseehitatud laadija M18™ akule

M18 RC-0
Pinge (AV) (V)
Pinge (VV) (V)
Aku tüüp
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Mõõdud (mm)
Kõlari võimsus (W)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
300 x 307 x 370
40
7.7
−
4933446639
Korpusel paiknev pudeliavaja
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Digitaalne Bluetooth®-i vastuvõtja

Ilmastikukindel panipaik

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

helisüsteem – DAB+/FM-tuuner koos digitaalse protsessoriga
tagab vastuvõtul suurima täpsuse ja ja signaali puhtuse
ºº DAB+ tagab parima helikvaliteedi ja edastab lisateavet, nagu laulu pealkiri,
esitaja ja täpne kellaaeg
ºº Kaks passiivradiaatoritega kõlarit tekitavad sügava ja täpse bassiga valju
ja selge heli
ºº Kohandatav ekvalaiser parema helikvaliteedi tagamiseks ja 10 jaama
eelvaliku funktsioon
ºº Lööke summutavad otsakorgid ja metallist kõlarivõred kaitsevad seadet
kukkumise, vee ja prahi eest töökohal
ºº Integreeritud käepidemed hõlbustavad transporti ja hoiustamist
ºº Toiteks kasutatakse Milwaukee® M18™ akusid või vahelduvvoolupesa. Kuni
12 tundi tööaega M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah akuga
ºº Ilmastikukindel seadmesahtel kaitseb mobiilseadmeid
ºº Kaitstud 2,1 A USB-toitepesa – laeb elektroonikaseadmeid nii vahelduvkui ka alalisvoolurežiimis
ºº Komplekti kuuluvad abisisendi juhe ja 2 x AAA akud Milwaukee® akud on
müügil eraldi

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

M18 JSR DAB+-0
Pinge (AV) (V)
Pinge (VV) (V)
Aku tüüp
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Sageduse vahemik AM (kHz)
Sageduse vahemik FM (MHz)
DAB sagedusvahemik
Mõõdud (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
−
87.50 - 108
174.928 - 239.20
402 x 197 x 197
4.9
−
4933451251
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M18 JSR | M18

™

C18 PCG/600 | M18 AKUSILIKOONIPÜSTOL 600 ML TUUBIGA

TÖÖKOHARAADIO

helisüsteem – AM/FM-tuuner koos digitaalse protsessoriga
tagab vastuvõtul suurima täpsuse ja ja signaali puhtuse
ºº Kaks passiivradiaatoritega kõlarit tekitavad sügava ja täpse bassiga valju
ja selge heli
ºº Kohandatav ekvalaiser parema helikvaliteedi tagamiseks ja 10 jaama
eelvaliku funktsioon
ºº Lööke summutavad otsakorgid ja metallist kõlarivõred kaitsevad seadet
kukkumise, vee ja prahi eest töökohal
ºº Integreeritud käepidemed hõlbustavad transporti ja hoiustamist
ºº Toiteks kasutatakse Milwaukee® M18™ akusid või vahelduvvoolupesa Kuni
12 tundi tööaega M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah akuga
ºº Ilmastikukindel seadmesahtel kaitseb mobiilseadmeid
ºº Kaitstud 2,1 A USB-toitepesa – laeb elektroonikaseadmeid nii vahelduvkui ka alalisvoolurežiimis
ºº Komplekti kuuluvad abisisendi juhe ja 2 x AAA akud Milwaukee® akud on
müügil eraldi

ºº Kvaliteetne

ºº Jõud

kuni 4500 N. See on vähemalt 40% suurem kui Milwaukee senisel
vuugitäitepüstolil
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Optimeeritud jõudlus igasuguste vuugitäitesegude ja ka madala
temperatuuri korral
ºº Tilkumisvastane funktsioon hoiab ära soovimatu tilkumise pärast töölüliti
vabastamist
ºº Töökiiruse 6 astmega valikunupp tagab maksimaalse kontrolli vuugi
täitmise üle
ºº Suur tugeva konstruktsiooniga kolb tagab konstantse voolu, vähendab
tagasilööki ja väljutab tuubist kogu vuugitäite
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Laetusastme indikaator
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

M18 JSR-0
Pinge (AV) (V)
Pinge (VV) (V)
Aku tüüp
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Sageduse vahemik AM (kHz)
Sageduse vahemik FM (MHz)
Mõõdud (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

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

HD18 PXP | M18 AKULTORULAIENDAJA
pöörlev pea 12 mm kuni 40 mm (6 bar) ja kuni 32 mm (10
bar) tagab täpse lahtisurumise, kasutatav ühe käega
Elektrooniline
REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
ºº
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Kiirnukkmehhanism – ühe tõmbega ja pidevtoimega mehhanism paigaldab
Q&E kuni 4 korda kiiremini
ºº Terashammasrattad ja sisseehitatud magneesiumraam
ºº Tugev D-kujuline käepide lihtsamaks Q&E liitmike paigaldamiseks
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Integreeritud aku laetusastme indikaator ja LED valgusti
ºº SissREDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20%
suurema võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Käigupikkus (mm)
Kiirus (k/min)
Kaasasolevad pead
Pea tüüp
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

HD18 PXP-H06202C

HD18 PXP-H10202C

2.0
2
40 min
14
45
16/20/25/32 mm
Auto
3.5
Komplekt
4933441771

2.0
2
40 min
25
45
16/20/25/H32 mm
Auto
3.5
Komplekt
4933441774

M18 GG | M18 MÄÄRDEPRITS
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Oma klassi parim tööaeg – tühjendab kuni 7 padrunit ühe laadimisega
ºº Parim käepideme tasakaal ja ergonoomilisus – ainult 355 mm pikk ja 3,6
kg raske
ºº Õhuventiil – eeltäitemehhanism kiire voolu tagamiseks
ºº Sisseehitatud voolikuhoidik, õlarihm ja LED energianäidik – täiendav
kasutajamugavus ja väiksem seisuaeg
ºº Kolm laadimisvõimalust – mahuti, padrun ja imemine
ºº Määrde mahutavus 400 ml padrunis, 473 ml mahutis
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja teiste liitiumioontehnoloogiatega
võrreldes parema töötamise temperatuuril kuni –20 °C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega
ºº 1219 mm painduv vedrukaitsega kõrgsurvevoolik

108

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Maks surumisjõud (N)
Kiiruse seadistused
Standardseadmed
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

C18 PCG/600A-201B

C18 PCG/600T-201B

2.0
1
40 min
4500
6
600 ml alum toru
2.3
Kott
4933441305

2.0
1
40 min
4500
6
600 ml toru
2.3
Kott
4933441808

600 ML ALUMIINIUMIST TORU.
NÕUAB VARRAST (48091091)
JA KOLBI (44700375)
Art. nr

4932352845

+

C18 PCG/400 | M18 AKUSILIKOONIPÜSTOL 400 ML TUUBIGA

ºº Automaatselt

ºº Võimas 18 V mootor tagab maksimaalseks töörõhuks rohkem kui 620 bar
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

ºº Jõud

kuni 4500 N. See on vähemalt 40% suurem kui Milwaukee senisel
vuugitäitepüstolil
Elektrooniline
REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
ºº
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Optimeeritud jõudlus igasuguste vuugitäitesegude ja ka madala
temperatuuri korral
ºº Tilkumisvastane funktsioon hoiab ära soovimatu tilkumise pärast töölüliti
vabastamist
ºº Töökiiruse 6 astmega valikunupp tagab maksimaalse kontrolli vuugi
täitmise üle
ºº Suur tugeva konstruktsiooniga kolb tagab konstantse voolu, vähendab
tagasilööki ja väljutab tuubist kogu vuugitäite
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab aku
pika vastupidavuse
ºº Laetusastme indikaator
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

C18 PCG/400T-201B
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Maks surumisjõud (N)
Kiiruse seadistused
Standardseadmed
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

2.0
1
40 min
4500
6
400 ml toru
2.3
Kott
4933441812

400 ML LÄBIPAISTEV TORU.
NÕUAB VARRAST (48091090)
JA KOLBI (44700375)
Art. nr

4932352842

+

C18 PCG/310 | M18 AKUSILIKOONIPÜSTOL 310 ML
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Rõhk (baar)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 GG-0

M18 GG-201C

−
0
−
562
−
−
4933440493

2.0
1
40 min
562
3.9
Komplekt
4933440490

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ºº Jõud

kuni 4500 N. See on vähemalt 40% suurem kui Milwaukee senisel
vuugitäitepüstolil
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Optimeeritud jõudlus igasuguste vuugitäitesegude ja ka madala
temperatuuri korral
ºº Tilkumisvastane funktsioon hoiab ära soovimatu tilkumise pärast töölüliti
vabastamist
ºº Töökiiruse 6 astmega valikunupp tagab maksimaalse kontrolli vuugi
täitmise üle
ºº Suur tugeva konstruktsiooniga kolb tagab konstantse voolu, vähendab
tagasilööki ja väljutab tuubist kogu vuugitäite
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Laetusastme indikaator
ºº REDLITHIUM-ION aku tagab kuni 2x pikema tööaja, kuni 20% suurema
võimsuse, aku kuni 2x pikema kasutuskestuse ja töötab muudest
liitiumioonakudest paremini temperatuuril kuni –20°C
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

C18 PCG/310C-201B
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Maks surumisjõud (N)
Kiiruse seadistused
Standardseadmed
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

2.0
1
40 min
4500
6
310 ml padruni hoidja
2.3
Kott
4933441310

310 ML STANDARDNE HOIDIK. SISALDAB VARRAST
(4932352937), KOLBI JA ETTEANDEKRUVI (44700330)
Art. nr

48081076

+
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M18 HCC ACSR-SET | M18

™

FORCE LOGIC™-U HÜDRAULILINE KAABLILÕIKUR

ºº FORCE

LOGIC™-u hüdrauliline kaablilõikur lõikab kaableid vähem kui 4
sekundiga 53 kN jõuga
ºº Milwaukee® välja töötatud ja koostatud harjadeta mootor POWERSTATE™
on kuni 4x pikema elueaga
ºº Lõikab ACSR- ja ACSS-kaableid läbimõõduga kuni 22,5 mm
ºº Kõige paremini tasakaalustatud tööriist ja lihtsaim juhtimine tänu ühe
käega kasutamisele
ºº Optimaalne lõiketera geomeetria ja patenteeritud laialivajumiskindel
haaratsi konstruktsioon tagab paigaldusvalmis lõiked
ºº Kompaktne sirge ja sale haaratsi disain ning 350° pööratav pea
võimaldavad lihtsaid lõikeid ka kitsastes kohtades
ºº Haaratsid avanevad automaatselt lõike lõpetamisel
ºº Elektroonika on karmis keskkonnas mustuse, tolmu ja niiskuse eest
kaitstud
ºº Sisseehitatud riputuskonks ühildub haardepinnaga parema ohutuse
tagamiseks töökohal
ºº Seadmel paiknev laengunäidik ja LED-tuli
ºº Akuelementide individuaalse jälgimise süsteem REDLINK™ optimeerib
tööriista tööaega ja tagab aku pika vastupidavuse
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2x pikema kasutusaja, kuni 20%
suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja töötab temperatuuril kuni
–20 °C paremini võrreldes teiste liitiumioontehnoloogiatega
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M18™ akudega

Sarja FORCELOGIC™ tööriistad on innovaatilised, lihtsalt kasutatavad,
suure jõudluse ja pika tööajaga. Sarja FORCELOGIC™ tööriistad aitavad
alati nutikamalt töötada, olgu siis tegemist lööktorni süsteemiga, mille
saab augustamise lihtsustamiseks üles seada ilma tööriistata, või
presstangidega, mille kontrollitavuse ja täpsuse parandamiseks on käe
asukoht toodud lõugadele lähemale.

M18 HCC CU/AL-SET | M18

™

M18 HCCT-201C

M18 HCC-201C
CU/AL-SET

M18 HKP-201C

KÕIGE TÖÖKINDLAM JA
TÄPSEM PRESSIMINE

KIIREIM LÕIKAMINE

LIHTSAIM
AUGUSTAMINE

Tööriista keskkohta
paigutatud käepide tagab
koos 3. klassi kinnastega
ideaalse käsitsetavuse,
parandades joondust ja
täpsust

See avatud lõugadega
täiesti tasakaalustatud
sirge tööriist tagab
konkurentsitu juhitavuse
ja täpsuse

Lihtne seadistamine
ilma tööriista hoidmata
kiirendab korduvate
aukude tegemist
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Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Lõikejõud (kN)
Suurim lõikediam. (mm)
Lõikeaeg (s)
Kaal koos akuga (kg)
Standardseadmed
Tootekood
Art. nr

M18 BLHPT-202C

UUS TASE METALLJA PLASTTORUDE
ÜHENDAMISEL
See ühe käega kasutatav
tasakaalustatud sirge
presstööriist on kõige
ergonoomilisem lahendus
juba paigaldatud torudega
töötamiseks ning tagab
pressimisel väga suure täpsuse ja
töökindluse

M18 BLPXPL-502C

TÖÖRIIST ÜHILDUB M12™
JA M18™ PROPEX®-I
LAIENDUSVAHENDITEGA, ET
TAGADA PROFESSIONAALSETEL
PAIGALDUSTÖÖDEL SUURIM
VÕIMALIK JÄRJEPIDEVUS
Nutikas konstruktsioon tagab tööriista
hea tasakaalu pea kohal töötamisel,
samuti saab tööriista pikema aja
jooksul ehitusplatsil või töökojas
töölaual kasutamiseks ümber pöörata

M18 HCC-0 ACSR-SET

M18 HCC-201C ACSR-SET

−
0
−
53
22.5
<3
−
ACSR-i haarats
Komplekt
4933451198

2.0
1
40 min
53
22.5
<3
3.7
ACSR-i haarats
Komplekt
4933451196

Art. nr
Kaablilõikuri lõugade ja tera
komplekt terase lõikamiseks. ACSS –
terassüdamikuga alumiiniumkaabel
ja ACSR – terasega tugevdatud
alumiiniumkaabel ehk 477 ACSR.
Toestustross/pingutustross
paksusega kuni Ø 9,5 mm. Ei sobi
soomuskaablile.

49162773

Tagavara terad terase lõikamiseks.
Pingutatava kaabli lõikevahemik kuni
Ø 9.5 mm. Ei sobi armeeritud kaabli
lõikamiseks.

48440412

+

FORCE LOGIC™-U HÜDRAULILINE KAABLILÕIKUR

ºº FORCE

M18 HCC-201C
ACSR-SET

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

LOGIC™-u hüdrauliline kaablilõikur lõikab kaableid vähem kui 4
sekundiga 53 kN jõuga
ºº Milwaukee® välja töötatud ja koostatud harjadeta mootor POWERSTATE™
on kuni 4x pikema elueaga
ºº Lõikab vask- ja alumiiniumkaableid läbimõõduga kuni 35 mm
ºº Kõige paremini tasakaalustatud tööriist ja lihtsaim juhtimine tänu ühe
käega kasutamisele
ºº Optimaalne lõiketera geomeetria ja patenteeritud laialivajumiskindel
haaratsi konstruktsioon tagab paigaldusvalmis lõiked
ºº Kompaktne sirge ja sale haaratsi disain ja 350° pööratav pea võimaldavad
lihtsaid lõikeid ka kitsastes kohtades
ºº Haaratsid avanevad automaatselt lõike lõpetamisel
ºº Elektroonika on karmis keskkonnas mustuse, tolmu ja niiskuse eest
kaitstud
ºº Sisseehitatud riputuskonks ühildub haardepinnaga parema ohutuse
tagamiseks töökohal
ºº Seadmel paiknev laengunäidik ja LED-tuli
ºº Akuelementide individuaalse jälgimise süsteem REDLINK™ optimeerib
tööriista tööaega ja tagab aku pika vastupidavuse
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2x pikema kasutusaja, kuni 20%
suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja töötab temperatuuril kuni
–20 °C paremini võrreldes teiste liitiumioontehnoloogiatega
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M18™ akudega

M18 HCC-0 CU/AL-SET M18 HCC-201C CU/AL-SET
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Lõikejõud (kN)
Suurim lõikediam. (mm)
Lõikeaeg (s)
Kaal koos akuga (kg)
Standardseadmed
Tootekood
Art. nr

−
0
−
53
35
<3
−
CU/AL-i haarats
Komplekt
4933451201

2.0
1
40 min
53
35
<3
3.7
CU/AL-i haarats
Komplekt
4933451199

Art. nr
Kaablilõikuri lõugade ja tera
komplekt vase/alumiiniumi
lõikamiseks. Standardne vasest/
alumiiniumist kiudkaabel kuni 4 x
50 mm² , 1 x 100 mm² .

4932430839

Tagavara terad vase/alumiiniumi
lõikamiseks.

4932430840

+
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M18 HKP | M18

™

PRESSVORMID

FORCE LOGIC™-U HÜDRAULILINE LÖÖKTORN

LOGIC™-u hüdrauliline lööktorn on kõige kompaktsem ja kergem
60 kN jõuga tööriist turul
ºº Lihtsaim ja kiireim viis täpsete, ümmarguste ja kidadeta aukude saamiseks
ºº Suurim täpsus tänu tööstusharu täpseimale stantside joondussüsteemile
ºº Kõige paremini tasakaalustatud tööriist ja lihtsaim juhtimine tänu ühe
käega kasutamisele
ºº Kiirliitmik võimaldab lööktorni ja stantside lihtsat paigaldamist lisatööriista
raskust kaasas kandmata
ºº Tööriist lööb kuni &#248; 100 mm avad 3,0 mm pehmesse terasesse või
2,5 mm roostevabasse terasesse
ºº Ühildub enamiku turul saadaval olevate tavaliste lööktornide ja stantsidega
ºº Lihtsaim, vähem pingutust nõudev ja korduvkasutust võimaldav viis
aukude tegemiseks lehtmetalli
ºº Seadmel paiknev laengunäidik ja LED-tuli
ºº Akuelementide individuaalse jälgimise süsteem REDLINK™ optimeerib
tööriista tööaega ja tagab aku pika vastupidavuse
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2x pikema kasutusaja, kuni 20%
suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja töötab temperatuuril kuni
–20 °C paremini võrreldes teiste liitiumioontehnoloogiatega
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M18™
Kirjeldus
Ø (mm)
akudega
Lööktorn M20
16.2
Lööktorn PG16
22.5
Lööktorn M20
20.4
Lööktorn PG21
28.3
Lööktorn M25
25.4
Lööktorn M32
32.5
Lööktorn M40
40.5
Lööktorn M50
50.5
Lööktorn M63
63.5
11,1 mm (7/16˝) tõmmitspolt
19 mm (3/4˝) tõmmitspolt

ºº FORCE

M18 HCCT | M18

™

M18 HKP-201C

2.0
2.0
1
1
40 min
40 min
60
60
100
100
2,5 su acciaio inox e 3,0 su 2,5 su acciaio inox e 3,0 su
Maks. materjali paksus (mm)
acciaio leggero
acciaio leggero
11,1mm (7/16˝) tikkpolt,
11,1mm (7/16˝) tikkpolt, 19mm (3/4˝) tikkpolt, kiirliStandardseadmed
19mm (3/4˝) tikkpolt, kiirliit- itmik, kuulpinguti, adapter,
mik, kuulpinguti, adapter lööktornid ja stantsid M16,
M20, M25, M32, M40
Kaal koos akuga (kg)
2.3
2.3
Tootekood
Komplekt
Komplekt
Art. nr
4933451202
4933451204
Kirjeldus
Matriits M16
Matriits PG16
Matriits M20
Matriits PG21
Matriits M25
Matriits M32
Matriits M40
Matriits M50
Matriits M63

Ø (mm)
16.2
22.5
20.4
28.3
25.4
32.5
40.5
50.5
63.5

Art. nr
4932430913
4932430915
4932430914
4932430917
4932430916
4932430918
4932430919
4932430920
4932430921

+

Tüüp

Kuju

NF C 20-130 pressitavate vasest
kaablikingade jaoks.

Hex

DIN 46235 pressitavate vasest
kaablikingade ja pistikute jaoks
(DIN 46267)

Hex

Torujad kaablikingad ja pistikud.

Hex

Jootevabad vaskklemmid (DIN
46234, DIN 46230, DIN 46341)

Üks pool ümar

DIN Aluminium pressitavate
alumiiniumist kaablikingade ja
pistikute jaoks (DIN 46329, 46267
osa 1 ja 2, DIN EN 50182)

Hex

Kolmnurksete alumiinium- ja
vaskpistikute eelnev ümardamine.

Ümar

FORCE LOGIC™-U HÜDRAULILISED PRESSTANGID

ºº FORCE

LOGIC™-u hüdraulilised presstangid pressivad liitmikke vähem kui
3&#160; sekundiga 53 kN jõuga
ºº Milwaukee® välja töötatud ja koostatud harjadeta mootor POWERSTATE™
on kuni 4x pikema elueaga
ºº Kõige paremini tasakaalustatud tööriist ja lihtsaim juhtimine tänu ühe
käega kasutamisele
ºº Kompaktne sirge ja sale haaratsi disain ning 350° pööratav pea
võimaldavad lihtsaid pressimisi ka kitsastes kohtades
ºº Uudne haarats hoiab liitmikku, tagades kaabli ja liitmiku parima joonduse
ºº PFM™ (Predictive Force Monitoring – ennetav jõu jälgimine): reguleerib
automaatselt võimsust olenevalt liitmikust, tagades iga kord optimaalse
rõhu, ja visualiseerib rohelise tulega
ºº Võimaldab pressida kuni 300 mm&#178; vask- ja 150 mm&#178;
alumiiniumliitmikke
ºº Universaalne stantsi kinnitus, mis sobib enamiku turul saadaval olevate
tavaliste 60 kN U-stantsidega (C-kujulised stantsid)
ºº Tööriist registreerib ja salvestab iga pressimise ONE-KEY™ valmidus
professionaalsete aruannete koostamiseks ONE-KEY™ adapteri või ONEKEY™ rakenduse kaudu
ºº FORCE LOGIC™ tagab pikaajalise töökindluse: vajab kalibreerimiskontrolli
alles 30 000 tsükli järel, mis on valdkonnas juhtiv näitaja; tööriist toimib
edasi ka pärast 30 000 tsüklini jõudmist
ºº Elektroonika on karmis keskkonnas mustuse, tolmu ja niiskuse eest
kaitstud
ºº Aku ja tööriista teabevahetus: pooliku pressimise vältimiseks ei alustata
pressimist ebapiisava akulaengu korral
ºº Akuelementide individuaalse jälgimise süsteem REDLINK™ optimeerib
tööriista tööaega ja tagab aku pika vastupidavuse
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2x pikema kasutusaja, kuni 20%
suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja töötab temperatuuril kuni
–20 °C paremini võrreldes teiste liitiumioontehnoloogiatega
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M18 HKP-201CA

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tõmbetugevus (kN)
Maks. ava läbimõõt (mm)

Art. nr
4932430841
4932430843
4932430842
4932430845
4932430844
4932430846
4932430847
4932430848
4932430849
49162680
49162681

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

M18 HCCT-201C
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Pressimisjõud (kN)
Pressimise vahemik (mm² )
Pressimise kiirus (s)
Pressimisiühe laadimisega
Pressimistsükkel
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

2.0
1
40 min
53
16 - 300
<3
> 250 kasutades 70 mm² vasest iidest
30,000
3.7
Komplekt
4933451194

M18™ ONE-KEY™ ADAPTER
Art. nr

4933451386

+

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Kaabli otsaku suurus (mm² )
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
16
25
35
50
70
16/25
35
50
70
95/120
150
185
240
300
16
35/25
50/35
70/50
95/70
120/95
150/120
185/150
240/185
300/240

Kirjeldus
NF22 Cu 16
NF22 Cu 25
NF22 Cu 35
NF22 Cu 50
NF22 Cu 70
NF22 Cu 95
NF22 Cu 120
NF22 Cu 150
NF22 Cu 185
NF22 Cu 240
NF22 Cu 300
DIN22 Cu 16
DIN22 Cu 25
DIN22 Cu 35
DIN22 Cu 50
DIN22 Cu 70
DIN22 Cu 95
DIN22 Cu 120
DIN22 Cu 150
DIN22 Cu 185
DIN22 Cu 240
DIN22 Cu 300
R22 Cu 16
R22 Cu 25
R22 Cu 35
R22 Cu 50
R22 Cu 70
R22 Cu 95
R22 Cu 120
R22 Cu 150
R22 Cu 185
R22 Cu 240
R22 Cu 300
Q22 CU 16
Q22 CU 25
Q22 CU 35
Q22 CU 50
Q22 CU 70
DIN22 AL 16/25
DIN22 AL 35
DIN22 AL 50
DIN22 AL 70
DIN22 AL 95/120
DIN22 AL 150
DIN22 AL 187
DIN22 AL 240
DIN22 AL 300
RU22 Cu/Al 16
RU22 Cu35/AL25
RU22 Cu50/AL35
RU22 Cu70/AL50
RU22 Cu95/AL70
RU22 Cu120/AL95
RU22 Cu150/AL120
RU22 Cu185/AL150
RU22 Cu240/AL185
RU22 Cu300/AL240

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Art. nr
4932451733
4932451734
4932451735
4932451736
4932451737
4932451738
4932451739
4932451740
4932451741
4932451742
4932451743
4932451744
4932451745
4932451746
4932451747
4932451748
4932451749
4932451750
4932451751
4932451752
4932451753
4932451754
4932451755
4932451756
4932451757
4932451758
4932451759
4932451760
4932451761
4932451762
4932451763
4932451764
4932451765
4932451766
4932451767
4932451768
4932451769
4932451770
4932451771
4932451772
4932451773
4932451774
4932451775
4932451776
4932451777
4932451778
4932451779
4932451780
4932451781
4932451782
4932451783
4932451784
4932451785
4932451786
4932451787
4932451788
4932451789
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M18 BLPXPL

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™-U HÜDRAULILINE TORULAIENDAJA

M18™ HARJADETA TORUPRESS FORCE LOGIC™

LOGIC -u hüdrauliline torulaiendaja on maailma esimene
ºº FORCE
akutoitega torulaiendaja Uponor -i Q&E PE-Xa torudele suurustes

LOGIC -u presstööriistades kasutatav uus kompaktne harjadeta mootor võimaldab teha ühendusi
ºº FORCE
kuni 10% kiiremini ja saavutada 20% pikema tööaja.

™

™

®

kompaktsem sirge konstruktsioon: lihtsam töö tänu 13% väiksemale kaalule.
ºº Kõige
kasutada ühe käega, kui tuleb töötada kitsas ruumis või pea kohal.
ºº Võimalik
Tööriistas
ja akus kasutatav REDLINK -i ülekoormuskaitse elektroonika tagab süsteemi parima
ºº vastupidavuse
omas klassis.

kuni DN75

välja töötatud ja valmistatud harjadeta mootor
ºº Milwaukee
POWERSTATE tagab parima käitusaja ja kiired laiendamised
®

™

™

torusid suurustes DN40, DN50, DN63 ja DN75 (6 ja 10 bar)
ºº Laiendab
konstruktsioon tagab kasutajale optimaalse tasakaalu pea
ºº Taibukas
kohal paiknevate ühenduste puhul ning võimaldab seadme ümber

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ja tööriista teabevahetus: pooliku pressimise vältimiseks ei alustata pressimist ebapiisava akulaengu
ºº Aku
korral. Pressimiseelne akukontroll tagab, et pressimiseks on piisavalt akulaengut.

pöörata ja asetada otse lauale pikemaajalisel kasutamisel
Automaatselt pöörlev pea laiendab PEX toru kiiresti ja ühtlaselt
Automaatses tsüklis toimub pööramine, laiendamine ja lähtestamine
automaatselt, mis lihtsustab paigaldusprotsessi
Torulaiendaja lähtestatakse pärast igat laiendust automaatselt, et
kiirendada korduvate ühenduste tegemist
Külgkäepide ja integreeritud kinnituspunkt parema ohutuse
tagamiseks töökohal
Korpusel paiknev laengunäidik järelejäänud akulaengu kuvamiseks
LED-tuli parema nähtavuse tagamiseks halvasti valgustatud
kohtades
REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 2,5x pikema tööaja,
kuni 20% suurema võimsuse, kuni 2x pikema aku eluea ja
teiste liitiumioontehnoloogiatega võrreldes parema töötamise
temperatuuril kuni –20 °C

FORCE LOGIC : annab visuaalse kinnituse kvaliteetse ühenduse kohta.
ºº Pressimisindikaator
LOGIC tagab pikaajalise töökindluse: vajab kalibreerimiskontrolli alles 40 000 tsükli järel, mis on
ºº FORCE
valdkonnas juhtiv näitaja. Tööriist toimib edasi ka pärast 40 000 tsüklini jõudmist.
™

™

Tagab kasutajale optimaalse tasakaalu
pea kohal paiknevate ühenduste puhul

Hooldusvälbad: täiustatud elektroonikasüsteem FORCE LOGIC
ºº kalibreerimisvälba
möödumisest.

™

PXPH 50I - 5606

Toru diam.
(mm)

Toru seinapaksus (mm)

Toru siserõhk
(baar)

Sobiv

Art. nr

40

3.7

6-10

M18

4932451396

50

4.6

6-10

M18

Külgkäepide ja integreeritud kinnituspunkt parema ohutuse tagamiseks
töökohal

4932451397

PXPH 63I - 5606

63

5.8

6-10

M18

4932451398

PXPH 75I - 5606

75

6.8

6-10

M18

4932451399

Liidese
profiil

Sobib nende tootjate toru
süsteemidele

M

Geberit: Mapress
VSH: X-Press
Eurotubi
Raccorderie Metallique
Rubinetterie Bresciane
Sanha: Nirosan
Pegler Yorkshire

Määrdeaine
4932352726

114

V

Viega
Comap
IBP
Sanha: Nirosan

TH

ALB
Comap
Frankische
Henco (TH14 - TH25 only)
IPA
Sanha
Tiemme

U

M18 BLPXPL-502C

Määrdeaine tuub sisaldab 50 g. Määrdeaine on ette nähtud koonuse ja laienduspeade
määrimiseks.

loendab tsükleid ja teatab kasutajale

Kõige kompaktsem sirge
konstruktsioon

pressida kuni 108 mm vasktorusid ja 110 mm komposiittorusid.
ºº Võimaldab
ºº Universaalne haaratsikinnitus sobib enamiku turul saadaolevate haaratsitüüpidega.

Võimalik on seade ümber pöörata ja
pikemaajalisel kasutamisel otse lauale
asetada

PXPH 40I - 5606

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Käigupikkus (mm)
Pea tüüp
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

5.0
2
100 min
55.5
Automaatselt pöörav
10.1
Komplekt
4933451353

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ALB
Uponor: Unipipe, Airpipe
Kan: Kan-therm
Wavin: Press-Systeme
Frankische: Alpex F50
Profi
DW Verbundrohr
Multitubo
IBP:>B<Flex
KE Kelit: Kelit Kelox
Jupiter: Heizsystem
Rõngaslõua adapter.

Standard
suurus
M12
M15
M18
M22
M28
M35
M42
M54
V12
V15
V18
V22
V28
V35
V42
V54
TH14
TH16
TH18
TH20
TH25
TH26
TH32
TH40
TH50
TH63
U14
U16
U18
U20
U25
U32
U40
U50
U63

M18
M18BLHPT-202C
BLHPT-202C
Battery
pack capacity
2.0
Aku mahutavus
(Ah) (Ah)
2.0
No.
of batteriesakude
supplied
22
Kaasasolevate
arv
Charger
supplied
40
Laadija kaasas
40min
min
Press
cycles
40,000
Pressimistsükkel
40,000
Press
force
(kN)
32
Pressimisjöud (kN)
32
Max.
size inläbimööt,
metal (mm)
Max. press
pressimise
metall (mm) 108
108
Max.
press
size
in
plastic
(mm)
110
Max. pressimise läbimööt, plastik (mm) 110
Weight
with
battery
2.9
Kaal koos
akuga
(kg)pack (kg)
2.9
Standard
equipment
−−
Standardseadmed
Supplied
Kitbox
Tootekoodin
Komplekt
Article
4933451132
Art. nr Number
4933451132

Nõutav

Art. nr

RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
-

4932430244
4932430246
4932430248
4932430250
4932430252
4932430254
4932430255
4932430256
4932430261
4932430263
4932430265
4932430267
4932430269
4932430271
4932430272
4932430273
4932430275
4932430277
4932430279
4932430281
4932430355
4932430284
4932430286
4932430288
4932430289
4932430290
4932430292
4932430294
4932430296
4932430298
4932430300
4932430302
4932430304
4932430305
4932430306
4932430307

Ühe käega töötamine

FORCE LOGIC™-i pressimisindikaator

M18
M18
M18
BLHPT-202C
TH-SET
M18
BLHPT-202C
U-SET
M18BLHPT-202C
BLHPT-202CM-SET
M-SET
M18BLHPT-202C
BLHPT-202CV-SET
V-SET
M18
BLHPT-202C
TH-SET
M18
BLHPT-202C
U-SET
2.0
2.02.0
2.02.0
2.02.0
2.0
22
22
2 2
2 2
4040min
4040min
4040
minmin
40 40
minmin
min
min
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
3232
3232
3232
32 32
108
108
108108
108108
108
108
110
110
110110
110110
110
110
2.9
2.92.9
2.92.9
2.92.9
2.9
33x xM-profile
jawshaarats
(15/22/28
mm) mm)3 x3 V-profile
jawshaarats
(15/22/28
mm) mm)3 x3TH-profile
jaws haarats
(16/20/32
mm) mm)
3 x 3U-profile
jaws (16/20/25
mm) mm)
M-profiiliga
(15/22/28
x V-profiiliga
(15/22/28
x TH-profiiliga
(16/20/32
x U-profiiliga
haarats (16/20/25
Kitbox
Kitbox
Kitbox
Kitbox
Komplekt
Komplekt
Komplekt
Komplekt
4933451133
4933451134
4933451135
4933451136
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4933451133
4933451134
4933451135
4933451136

#MILWAUKEETOOL

TRUEVIEW™
SUURE VÕIMSUSEGA
VALGUSTID
PANEME VALGUSE TÖÖLE
TRUEVIEW™ valgustuslahendustes on ühendatud moodsaim LED-tehnoloogia, mitmekülgne tootedisain ja REDLITHIUM-ION™akud, et suurendada meie põhiklientide tööpäeva tootlikkust.

M18 HSAL | M18

™

VÕIMAS STATIIVIGA LED-VALGUSTI JA LAADIJA

ºº TRUEVIEW™ täppisvalgustus
ºº Kaksteist võimast LED-i ja 3 valguse

seadistust tagavad tugeva valgustuse
režiimis valgustugevuse kuni 3000 luumenit, mis on heledam kui 500 W
halogeenlamp
ºº Kolme vastupidavat polükarbonaatläätsega löögikindlat pead saab
reguleerida 180° vertikaalselt ja 240° horisontaalselt, et tagada töökohal
ideaalne valgustus
ºº Integreeritud M18™ laadija
ºº Kaks toiteallikat: toitega varustamine kas M18™ REDLITHIUM-ION™-akude
või komplekti kuuluva 2,5 m juhtme kaudu
ºº Kaitsekate kaitseb pead ja läätse, kui valgusti pannakse hoiustamiseks või
transportimiseks kokku
ºº Pikendatav mast, mis on reguleeritav vahemikus 1,10–2,20 m, tööalade
valgustamiseks ülevalt ilma varje tekitamata
ºº Väike toetuspind, madal raskuskese ja löögikindlad tugevdatud nailonjalad
tagavad kaitse töökoha raskete tingimuste eest
ºº Kahes asendis paiknevad kummikattega sangad ühe käega transportimise
hõlbustamiseks: kokkupandud valgusti kaal on ühtlaselt jagatud
ºº Aku tühjenemise indikaator: aku tühjenemisel lamp vilgub

M18 SAL | M18

™

tugeva valgustuse režiimis
valgustugevuse kuni 2000 luumenit, mis on heledam kui 250 W
halogeenlamp
ºº Vastupidavat polükarbonaatläätsega löögikindlat pead saab reguleerida
230° vertikaalselt ja 240° horisontaalselt
ºº Kaitsekate kaitseb pead ja läätse, kui valgusti pannakse hoiustamiseks või
transportimiseks kokku
ºº Pikendatav mast, mis on reguleeritav vahemikus 1,10–2,20 m, tööalade
valgustamiseks ülevalt ilma varje tekitamata
ºº Kaitseklass IP54 – kaitse tolmu ja veepritsmete eest
ºº Väike toetuspind, madal raskuskese ja löögikindlad tugevdatud nailonjalad
tagavad kaitse töökoha raskete tingimuste eest
ºº Kahes asendis paiknevad sangad ühe käega transportimise
hõlbustamiseks: kokkupandud valgusti kaal on ühtlaselt jagatud
ºº Aku tühjenemise indikaator: aku tühjenemisel lamp vilgub

TRUEVIEW™ pakub professionaalidele võimalust tuua
valgus otse töökohta ning reguleerida valgusvihu tugevust
ja suunda, et suurendada tööl tootlikkust.
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VÕIMSAM

VASTUPIDAVAM

Tänu kvaliteetsetele LED-lampidele, Milwaukee® välja
töötatud optikale ja REDLITHIUM-ION™-akudele
põlevad TRUEVIEW™ valgustid eredamalt ja kestavad
kauem.

Tugevdatud löögikindlad korpused ja läätsed
taluvad tööstuskeskkonnas esinevaid tingimusi ja
kõrgetasemeline temperatuurihaldus kaitseb LED-lampe
kogu nende kasutusea jooksul.

Pinge (VV) (V)
Pinge (AV) (V)
Aku tüüp
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Süsteem
Aku ühilduvus
Pirni tüüp
Maks. valguse võimsus
(Lumenit)
Maks tööaeg 5 Ah akuga (t)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 HSAL-0

M18 HSAL-502B

220 - 240
18
Li-ion
−
0
−
M18
Kõik Milwaukee® M18™
akud
LED

220 - 240
18
Li-ion
5.0
2
100 min
M18
Kõik Milwaukee® M18™
akud
LED

3000 / 1700 / 900 / -

3000 / 1700 / 900 / -

2.25 / 4.25 / 8 / −
−
4933451392

2.25 / 4.25 / 8 / 8.5
Kott
4933451898

M18 SAL-0

M18 SAL-502B

18
Li-ion
−
0
−
M18
Kõik Milwaukee® M18™
akud
LED

18
Li-ion
5.0
2
100 min
M18
Kõik Milwaukee® M18™
akud
LED

STATIIVIGA LED-VALGUSTI

ºº TRUEVIEW™ täppisvalgustus
ºº Kaksteist võimast LED-i tagavad

REGULEERITAV

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

Pinge (V)
Aku tüüp
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Süsteem
Aku ühilduvus
Pirni tüüp
Maks. valguse võimsus
(Lumenit)
Maks tööaeg 5 Ah akuga (t)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

2000 / 1300 / 850 / -

2000 / 1300 / 850 / -

4 / 6 / 10 / −
−
4933451246

4 / 6 / 10 / 7.3
Kott
4933451896

KANDEKOTT
Art. nr

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

4933459195

+
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M18 HAL | M18

™

seadistust tagavad tugeva valgustuse
režiimis valgustugevuse kuni 3000 luumenit, mis on kuni 30% heledam kui
500 W halogeenlamp
ºº 240° pööratav valgustipea ja integreeritud võtmeaugud horisontaalseks ja
vertikaalseks riputamiseks
ºº Löögikindel polükarbonaatlääts ja vastupidav raam kaitsevad valgustit
töökohal valitsevate raskete tingimuste eest
ºº Kaks toiteallikat: toitega varustamine kas M18™ REDLITHIUM-ION™-i
akude või komplekti kuuluva 2,5 m pikendusjuhtme kaudu
ºº Lihtne ühe käega transportimine, kasutades sisseehitatud kandesangasid
ºº Aku tühjenemise indikaator: aku tühjenemisel lamp vilgub

M18 AL | M18

™

M18 IL | M18

VÕIMAS LED-VALGUSTI

ºº TRUEVIEW™ täppisvalgustus
ºº Kaksteist võimast LED-i ja 3 valguse

™

M18 HAL-0
Pinge (VV) (V)
Pinge (AV) (V)
Aku tüüp
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Süsteem
Aku ühilduvus
Pirni tüüp
Maks. valguse võimsus (Lumenit)
Maks tööaeg 5 Ah akuga (t)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

ºº TRUEVIEW täppisvalgusti
ºº Kaheksa heledat LED-i tagavad

valgustugevuse 1500 luumenit: kuni 30%
heledam kui 250 W halogeenlambid
ºº Kompaktne raam tagab väga hea vastupidavuse
ºº Mugav sisseehitatud käepide – võimalus riputada vertikaalselt või
horisontaalselt
ºº Võimalus paigutada lamp käte vabastamiseks paindlikult kuni 13 mm
läbimõõduga vertikaaltorule, keermevardale või sarrusele
ºº Paindlik akusüsteem: toimib kõigi Milwaukee® M18™ akudega

™

M18 AL-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Süsteem
Aku ühilduvus
Pirni tüüp
Maks. valguse võimsus (Lumenit)
Maks tööaeg 5 Ah akuga (t)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
M18
Kõik Milwaukee® M18™ akud
LED
1500 / - / 780 / 5 / - / 10 / 2.1
−
4932430392

M18 LL-0
−
0
−
M18
Kõik Milwaukee® M18™ akud
LED
700 / 350 / 70 / 700
10 / 20 / 100 / 16
29
1.4
−
4932430563

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

−
0
−
M18
Kõik Milwaukee® M18™ akud
LED
300 / - / 130 / 17 / - / 36 / 1.2
−
4932430564

LED-PROŽEKTOR

ºº TRUEVIEW

SUURE VÕIMSUSEGA VALGUSTUSLAHENDUSTES
kasutatakse moodsaimat LED-tehnoloogiat
Kallutatav
pea
annab 1250 luumenit ja 650 m kaugusele ulatuva valgusvihu
ºº
ºº 4 valgustusrežiimi: kohtvalgustus, üldvalgustus, kohtvalgustus/
üldvalgustus ja strobovalgustus võimaldavad tööruumi erineval viisil
valgustada
ºº Kohtvalgustuse režiim asjade tuvastamiseks suure vahemaa tagant –
elektriposti/kõrgepingekaabli kontrollimine, pika kanali, malm- või vasktoru
kontrollimine, maa-alused tööd, sillatööd jms
ºº Üldvalgustuse režiim lähedal asuvate tööpindade valgustamiseks
ºº Kaitseklass IP54 – valgusti on kaitstud tolmu ja veepritsmete eest
ºº Kummikattega ergonoomiline haardepind suurendab kasutaja mugavust ja
võimaldab paremat haaret kasutamise ajal
ºº Võtmeauk riputamiseks

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Süsteem
Aku ühilduvus
Pirni tüüp
Maks. valguse võimsus (Lumenit)
Maks tööaeg 5 Ah akuga (t)
Valgusvihu pikkus (m)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M18 IL-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Süsteem
Aku ühilduvus
Pirni tüüp
Maks. valguse võimsus (Lumenit)
Maks tööaeg 5 Ah akuga (t)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

™

M18 TLED | M18

ºº Milwaukee®
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TRUEVIEW™ täppisvalgusti võimaldab muuta töökohad
tootlikumaks ning näha täpselt värve ja detaile. Vähendab pimestamist,
väsimist ja silmade pinget.
ºº Kolm LED-i ja kaks valguse seadistust pakuvad 300 luumenit tugeval
valgustusrežiimil ja 130 luumenit nõrgemal valgustusrežiimil.
ºº 45° ulatuses ette- ja tahapoole kallutatav pea võimaldab 180° katvust.
ºº Eemaldatav laternaklaas annab kasutajale võimaluse vahetada terve
seadme asemel välja ainult kahjustunud laternaklaasid.
ºº 2 reguleeritavat metallkonksu riputamiseks vertikaalsesse ja
horisontaalsesse asendisse.
ºº Tänu kompaktsele konstruktsioonile saab kasutada kohtades, kuhu teised
valgustid ei mahu.
ºº Kaitstud veepritsmete eest iga nurga all (IP24).

™

LED LATERNVALGUSTI

TRUEVIEW™ täppisvalgusti võimaldab muuta töökohad
tootlikumaks ning näha täpselt värve ja detaile. Vähendab pimestamist,
väsimist ja silmade pinget.
ºº 180° – 360° reguleeritav valguskiirgus – universaalne mudel, mis
võimaldab kasutajal valida ala või töökoha valgustuse vahel.
ºº Parim toimivus omas klassis: võrreldamatu valgustugevus 700+ luumenit,
mis on ette nähtud suurte alade valgustamiseks.
ºº Võimas USB-laadija laeb tahvelarvuteid, nutitelefone, MP3-mängijaid ja
teisi elektroonikaseadmeid.
ºº Peab tööobjektil vastu – tugev konstruktsioon ja löögikindel laternaklaas
kannatavad raskeid töötingimusi.
ºº 4 valguse seadistust: 700 luumenit tugeval ja strobovalgustusrežiimil
(100%), 350 luumenit keskmisel valgustusrežiimil (50%), 70 luumenit
nõrgal valgustusrežiimil (10%).
ºº 2 riputuskonksu
ºº Kaitstud veepritsmete eest iga nurga all (IP24).

KONTROLLIVALGUSTI

ºº Milwaukee®

M18 SLED | M18

LED-VALGUSTI

™

M18 LL | M18

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

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

M18 SLED-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Süsteem
Aku ühilduvus
Pirni tüüp
Maks valguse võimsus punkt-lai/lai/punkt/vilkuv
(Lumenit)
Maks tööaeg 5 Ah akuga (t)
Valgusvihu pikkus (m)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
M18
Kõik Milwaukee® M18™ akud
LED
1250 / 1200 / 600 / 1200
4/4/7/5
650
1.4
−
4933459159

LED VALGUSTI

ºº 160-luumenine LED-valgusti – 2x eredam ja valgem kui hõõglamp
ºº M18™ LED-elektroonika – 2x pikem kasutusiga ja vähem kuumust
ºº Hermeetiline alumiiniumist pea – löögi- ja ilmastikukindel
ºº 135° pööratav pea – suunab valgusvihu tööpinnale
ºº Integreeritud konks – ilma käteta kasutamiseks
ºº Paindlik akusüsteem: töötab kõigi Milwaukee® M18™ akudega

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

M18 TLED-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Süsteem
Aku ühilduvus
Pirni tüüp
Maks. valguse võimsus (Lumenit)
Maks tööaeg 5 Ah akuga (t)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
M18
Kõik Milwaukee® M18™ akud
LED
160 / - / - / 29 / - / - / 0.7
−
4932430361
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M18 FPP2A | M18 FUEL

™

ºº M18
ºº M18

M18 FPP2B | M18 FUEL

POWERPACK

™

FPD - M18 FUEL™ lööktrell
FID - M18 FUEL™ 1/4˝ kuuskantkinnitusega löökkruvikeeraja

ºº M18
ºº M18

M18 FPP2A-502X
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

™

ºº M18
ºº M18

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

KOMPAKTNE HARJADETA POWERPACK

BLDD - M18 kompaktne harjadeta trell-kruvikeeraja
BLID - M18™ kompaktne harjadeta löökkruvikeeraja
™

120

5.0
2
100 min
Komplekt
4933448720

5.0
2
59 min
Dyna kohver
4933451077

M18 BLPP2B | M18

™

ºº M18
ºº M18

KOMPAKTNE HARJADETA POWERPACK

BLPD - M18 kompaktne harjadeta lööktrell
BLID - M18™ kompaktne harjadeta löökkruvikeeraja
™

M18 BLPP2A-502C
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

M18 BPP2C | M18

™

ºº M18
ºº M18

5.0
2
100 min
Komplekt
4933448451

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

M18 BPP2D | M18

™

ºº M18
ºº M18

4.0
2
80 min
Komplekt
4933443552

M18 PP6B | M18

™

POWERPACK

ºº M18 BPD - M18 akulööktrell
ºº M18 BIW12 - M18 1⁄2“ AKUMUTRIKEERAJA
ºº HD18 AG-125 - M18™ Heavy Duty 125 mm akunurklihvija
ºº HD18 CS - M18™ Heavy Duty akuketassaag
ºº M18 BSX – M18™ Heavy Duty SAWZALL®
ºº M18 TLED - M18™ LED lamp

M18 BPP2D-402C
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

5.0
2
100 min
Kott
4933451038

4.0
2
80 min
Komplekt
4933447126

M18 PP6D | M18

™

POWERPACK

ºº M18 BPD - M18 kompaktne lööktrell
ºº M18 BID - M18™ kompaktne löökkruvikeeraja
ºº HD18 JS - M18™ Heavy Duty tikksaag
ºº HD18 CS - M18™ Heavy Duty ketassaag
ºº M18 BSX – M18™ Heavy Duty SAWZALL®
ºº M18 TLED - M18™ LED lamp
™

M18 PP6B-502B
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

POWERPACK

BDD - M18™ akutrell
BID - M18™ akulöökkruvikeeraja

M18 BPP2C-402C
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

M18 BLPP2B-502C
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

POWERPACK

BPD - M18™ kompaktne lööktrell
BID - M18™ kompaktne löökkruvikeeraja

M18 FPP2B-502X

5.0
2
59 min
Dyna kohver
4933451075

M18 BLPP2A | M18

POWERPACK

FPD - M18 FUEL™ lööktrell
FIWF12 - M18 FUEL™ 1⁄2˝ hõõrdrõngaga mutrikeeraja

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

M18 PP6D-502B
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

5.0
2
100 min
Kott
4933451039
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M18 FPP6A | M18 FUEL

™

ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18

POWERPACK

FPD - M18 FUEL™ lööktrell
FID - M18 FUEL™ 1/4˝ kuuskantkinnitusega löökkruvikeeraja
CCS55 - M18 FUEL™ ketassaag
CSX - M18 FUEL™ SAWZALL®
CAG115XPD - M18 FUEL™ 115 mm nurklihvmasin
TLED - M18™ LED-valgusti

M18 NRG-902 | M18

™

ºº M18 B9
ºº M12-18

NRG KOMPLEKT

- M18™ 9,0 Ah aku
FC - M12™-M18™ mitme pingega kiirlaadija

M18 NRG-202 | M18

™

ºº M18 B2
ºº M12-18

NRG KOMPLEKT

- M18™ 2,0 Ah aku
C - M12™-M18™ mitme pingega laadija

M12 NRG-602 | M12

™

ºº M12 B6
ºº C12 C -

2.0
2
40 min
−
4933459213

M12 NRG-402 | M12

™

M18 FPP6A-502B
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

5.0
2
59 min
Kott
4933451243

M18 NRG-502 | M18

™

ºº M18 B5
ºº M12-18

M18 NRG-902
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

NRG KOMPLEKT

- M18 5,0 Ah aku
FC - M12™-M18™ mitme pingega kiirlaadija
™

M12 NRG-602

- M12 4,0 Ah aku
M12™ laadija

™
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5.0
2
59 min
Dyna kohver
4933459222

NRG KOMPLEKT

- M12 3,0 Ah aku
M12™ laadija
™

M12 NRG-402
4.0
2
80 min
−
4933459211
™

M18 NRG-502X

™

ºº M12 B3
ºº C12 C -

M12 NRG-202 | M12

M18 NRG-502

M12 NRG-302 | M12

NRG KOMPLEKT

- M18 4,0 Ah aku
FC - M12™-M18™ mitme pingega kiirlaadija

ºº M12 B2
ºº C12 C -

5.0
2
59 min
−
4933459217

6.0
2
130 min
−
4933451903

™

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

9.0
2
95 min
−
4933451422

M18 NRG-402 | M18
ºº M18 B4
ºº M12-18

ºº M12 B4
ºº C12 C -

NRG KOMPLEKT

™

NRG KOMPLEKT

- M12™ 6,0 Ah aku
M12™ laadija

M18 NRG-202
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

M18 NRG-402
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

4.0
2
47 min
−
4933459215

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

NRG KOMPLEKT

- M12™ 2,0 Ah aku
M12™ laadija

M12 NRG-302
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

M12 NRG-201 | M12

™

ºº M12 B2
ºº C12 C -

2.0
2
40 min
−
4933459209

NRG KOMPLEKT

- M12™ 2,0 Ah aku
M12™ laadija

M12 NRG-201

M12 NRG-202
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

3.0
2
70 min
−
4933451902

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

2.0
1
40 min
−
4933451900
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M28 CHPX
M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS PUURVASAR
konstrueeritud ja valmistatud harjadeta
ºº Milwaukee
POWERSTATE -i mootor.
®

™

Intelligentne süsteem REDLINK PLUS tagab tööriista ja aku kõige
ºº täiuslikuma
digitaalse ülekoormuskaitse ning suurendab ainulaadselt
™

tööriista jõudlust koormamise ajal.

akudel on võrreldes tava liitium-ioon akudega
ºº REDLITHIUM-ION
kuni 65% rohkem tööaega, kuni 20% rohkem eluiga ja toimivad kuni
™

-20°C külmaga.

mootor tagab juhtmega tööriista jõudluse.
ºº Võimas
löögiga SDS-akuvasar omas klassis. Võimas
ºº Tugevaima
löögimehhanism: tänu uudsele kahe vardaga vibratsioonivastasele

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Tugevaima löögiga akuvasar omas
klassis – 4,7 J

süsteemile arendab löögienergiat 4,7 J madalal 8,1 m/s²
vibratsioonitasemel.*
Täismetallist käigukast – hammasrataste optimaalne asetus pikema
kasutusea tagamiseks.
4 töörežiimi: puurvasar, ainult vasar, ainult puurimine ja variolock
tagavad maksimaalse mitmekülgsuse.
FIXTECi süsteem – padruni vahetamine ilma võtmeta.
Akuelementide individuaalne jälgimine optimeerib tööriista tööaega
ja pikendab aku vastupidavust.
Kütusemõõdik kuvab järelejäänud laengu.
Ühildub M18-28 CPDEX tolmueemaldussüsteemiga.

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tarviku kinnitus
Löögijõud (EPTA) (J)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Max löögisagedus (l/min)
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

M28 CHPX-0X

M28 CHPX-502X

−
0
−
SDS-Plus
4.1
30
13
28
0 - 5000
8.1
8.1
−
Dyna kohver
4933451029

5.0
2
90 min
SDS-Plus
4.1
30
13
28
0 - 5000
8.1
8.1
4.7
Dyna kohver
4933451025

Madal vibratsioonitase 8,1 m/
s² tänu uudsele kahe vardaga
vibratsioonisummutussüsteemile*

7-OSALINE SDS-PLUS PUURVASARA PUURIDE KOMPLEKT
Art. nr

4932352339

+
Täismetallist käigukast

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL

™

SUURT TÖÖKOORMUST TALUV TOLMUIMEJA

ºº Mõeldud

tolmu tõhusaks kogumiseks ja hakkab tööle automaatselt
tööriistade sees/väljas päästiklülitist
ºº HEPA filter: peetakse üldiselt parimaks filtriks, mis püüab kinni igasuguse
suurusega osakesed 99,75% efektiivsusega
ºº Suur tolmukogumiskast
ºº Tolmuimeja alumiiniumtoru on reguleeritav vastavalt puuritera mõõdule
ning pikkuses max 16 mm ja sügavuses 90 mm
ºº Ühildub mudelitega M18 CHPX ja M28 CHPX
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Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

M18-28 CPDEX-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Puuritera suurim läbimõõt (mm)
Suurim puurimissügavus (mm)
Maks puuri pikkus (mm)
Käigupikkus (mm)
Kaal akuta (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
16
90
160
100
1.6
−
4933446810
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M28 CHPXDE
M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS PUURVASAR SPETSIAALSE TOLMUEEMALDUSSÜSTEEMIGA
CHPX - M28 FUEL Heavy Duty SDS-plus vasar
ºº M28
ºº M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel suurt töökoormust taluv tolmuimeja
™

™

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

TÄNU SUUREMALE
VASTUPIDAVUSELE JA
KÕVADUSELE ON
KASUTUSIGA KUNI
10X PIKEM
Diamond Plus™-i märg- ja kuivpuurimise puurid

Teemandipuruservaga puuriterad ja augusaed on spetsiaalselt välja
töötatud professionaalidele, kellel on vaja puurida erakordselt kõvasid
materjale, nagu portselan, gres-tüüpi keraamilised plaadid, keraamilised
sillutuskivid, malm või klaaskiud, mida on raske puurida tavapäraste
augusaagidega. Need augusaed garanteerivad esmaklassilise tulemuse ja
pikima tööea isegi kõige kõvemate materjalide puhul.

KVALITEETSEMAD TEEMANDID JA PAREM
KÕVASTUS TAGAVAD OMA KLASSI PARIMA
JÕUDLUSE

M28 CHPXDE-502C
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

5.0
2
90 min
Komplekt
4933448015
HEPA filter püüab kinni igasuguse
suurusega osakesed 99,75%
efektiivsusega

Täismetallist käigukast

HD28 PD | M28 AKULÖÖKTRELL
ºº Tänu

Milwaukee® mootorile on tööriistal 90 Nm jõumoment, mis on
ideaalne ka kõige raskemate tööde korral
ºº Elektrooniline REDLINK™-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Täismetallist reduktorikorpus tagab maksimaalse vastupidavuse
ºº Kompaktne, kogupikkus ainult 237 mm
ºº 13 mm Röhmi padrun tagab maksimaalse vastupidavuse
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº Sisseehitatud LED-valgusti valgustab tööpinda
ºº REDLITHIUM-ION™ akudel on võrreldes tava liitium-ioon akudega kuni
65% rohkem tööaega, kuni 20% rohkem eluiga ja toimivad kuni -20°C
külmaga.
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Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Padruni mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

HD28 PD-0

HD28 PD-502C

−
0
−
0 - 450
0 - 1800
13
65
16
20
90
−
−
4933416840

5.0
2
90 min
0 - 450
0 - 1800
13
65
16
20
90
2.5
Komplekt
4933448543

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Piiratud veevarustus. Need puurid nõuavad ainult piiratud veevarustust
erinevalt tavapärastest teemantpuuridest, mis nõuavad pidevat veevoolu.
Lihtsalt kastke puuritera või augusaag vette enne iga augu lõikamist ja
seejärel iga 5 sekundi järel lõikamise ajal.
Puhtad augud. Puurib puhtad, täpsed augud välisäärt kriimustamata.
Eluiga. Pika eluea tagamiseks kasutame kvaliteetset teemanti, mis
võimaldab kiiret lõikamist, ja suurepärast joodisliidet, et saavutada parim
vastupidavus.
Vastupidavus. Jõuline legeermaterjalist tööosa, mis ei paindu ega
deformeeru hõlpsasti.
Lihtne jäägi eemaldamine. Nihkes paiknevad jäägi väljutamise pilud
hõlbustavad tihedalt asetsevate jääkide eemaldamist.
Universaalne. Saab kasutada trelliga või vastava adapteriga varustatud
nurklihvijatel.

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Ø (mm)
5
6
8
10
12
15
20
25

Pesa
⁄4˝ Hex
⁄4˝ Hex
1
⁄4˝ Hex
1
⁄4˝ Hex
1
⁄4˝ Hex
1
⁄4˝ Hex
1
⁄4˝ Hex
1
⁄4˝ Hex

1

1

Art. nr
49560503
49560505
49560507
49560509
49560511
49560513
49560515
49560517
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HD28 AG125 | M28 125 MM AKUNURKLIHVIJA

HD28 MS | M28 AKUMETALLISAAG

ºº Milwaukee®

suure jõudlusega mootor tagab maksimaalse võimsuse ning
(optimeerib) maksimeerib võimsuse ja kaalu suhet
ºº Elektrooniline REDLINK™-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Täismetallist reduktorikorpus tagab maksimaalse vastupidavuse
ºº Madalam reduktor ja sale konstruktsioon tagavad optimaalse
ergonoomilisuse
ºº Kiire ja lihtne ketta vahetamine tänu patenditud FIXTEC-i mutrile
ºº Purunemiskindel ja tööriistadeta käsitsetav kaitsekate kasutaja paremaks
kaitsmiseks ja kiiremaks reguleerimiseks
ºº AVS-külgkäepide sobitub enamiku töödega ja aitab vähendada kasutaja
väsimist
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº REDLITHIUM-ION™ akudel on võrreldes tava liitium-ioon akudega kuni
65% rohkem tööaega, kuni 20% rohkem eluiga ja toimivad kuni -20°C
külmaga.

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal koos akuga (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Taaskäivitustõkis
AVS-i külgkäepide
Tootekood
Art. nr

HD28 AG125-0X

HD28 AG125-502X

−
0
−
9000
125
36
M 14
−
Jah
Jah
Jah
Dyna kohver
4933432225

5.0
2
90 min
9000
125
36
M 14
2.8
Jah
Jah
Jah
Dyna kohver
4933448541

ºº Milwaukee®

mootor tagab pöörlemissageduse 3200 p/min ja kiire
lõikamise
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Suur lõikepaksus 61 mm
ºº Kompaktne ergonoomiline konstruktsioon tagab väga hea kontrolli
standardsete metallisaagide, pendelsaagide ja lintsaagide üle
ºº Ergonoomiline pehme haardepinnaga käepide mugavamaks kasutamiseks
ºº Elektrooniline mootoripidur, saeketas seiskub mõne sekundiga
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Sisseehitatud LED-valgusti valgustab tööpinda
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº REDLITHIUM-ION™ akudel on võrreldes tava liitium-ioon akudega kuni
65% rohkem tööaega, kuni 20% rohkem eluiga ja toimivad kuni -20°C
külmaga.
ºº Esmaklassiline 174 mm karbiidtera
ºº Tarnekomplektis on 36 hambaga tera

HD28 MS-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Saeketta mõõt (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Terasplaadi lõikesüg. (mm)
Metalltoru lõikesüg. (mm)
Sektsioonide lõikesüg. (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

™

ºº Milwaukee

®

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal koos akuga (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Taaskäivitustõkis
AVS-i külgkäepide
Tootekood
Art. nr

HD28 AG115-0X

HD28 AG115-502X

−
0
−
9000
115
28
M 14
−
Jah
Jah
Jah
Dyna kohver
4933432146

5.0
2
90 min
9000
115
28
M 14
2.8
Jah
Jah
Jah
Dyna kohver
4933448540

ºº Pikk

sale spindlikael võimaldab paremini töötada raskesti ligipääsetavates
kohtades
Elektrooniline
REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
ºº
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Elektrooniline 2 töökiirusega regulaator tagab tarvikute optimaalse
kasutamise
ºº Aku väljalülitamisfunktsioon tahtmatu käivitamise vältimiseks
ºº Täismetallist reduktorikorpus tagab maksimaalse vastupidavuse
ºº Tänu maksimeeritud õhuvoolule ei kuumene tööriist üle ka pikaajalisel
kasutamisel
ºº 6 mm padrun kasutamiseks tavaliste tarvikutega
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº REDLITHIUM-ION™-i aku tagab kuni 65% pikema kasutusaja,
kuni 20% suurema vastupidavuse ja töötab võrreldes teiste
liitiumioontehnoloogiatega paremini temperatuuril kuni –20 °C

HD28 IW | M28 1/2“ AKUMUTRIKEERAJA
Milwaukee® neljapooluselisele raamita mootorile on tööriistal 440 Nm
jõumoment, mis on ideaalne ka kõige raskemate tööde korral
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Vastupidav kerge magneesiumist reduktorikorpus pika kasutuskestuse ja
mugavuse tagamiseks
ºº Töölüliti, mis võimaldab ka töökiirust muuta, tagab parema juhtimise ja
suurema täpsuse
ºº ½“ fiksaatortihvtiga nelikantspindel padruni kindlaks kinnitamiseks
ºº Libisemiskindel haardepind mugavuse ja juhitavuse maksimeerimiseks
ºº Eksklusiivne pööratav akupakk tööriista optimaalseks tasakaalustamiseks
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº REDLITHIUM-ION™ akudel on võrreldes tava liitium-ioon akudega kuni
65% rohkem tööaega, kuni 20% rohkem eluiga ja toimivad kuni -20°C
külmaga.

HD28 SG-0
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Tsangi töölaius (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
22,500 / 19,500
6
3.1
−
4933415615

HD28 CS | M28 AKUKETASSAAG

ºº Tänu

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Tarviku kinnitus
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

HD28 IW-0X

HD28 IW-502X

−
0
−
0 - 1450
0 - 2450
1
⁄2˝ nelinurkne
440
−
Dyna kohver
4933431642

5.0
2
90 min
0 - 1450
0 - 2450
1
⁄2˝ nelinurkne
440
4.1
Dyna kohver
4933448545

10-OSALINE SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™ 1⁄2˝ PADRUNITE
KOMPLEKT
Art. nr
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+

48404017

HD28 SG | M28 AKUOTSLIHVIJA

HEAVY DUTY 115 MM AKUNURKLIHVMASIN

suure jõudlusega mootor tagab maksimaalse võimsuse ning
(optimeerib) maksimeerib võimsuse ja kaalu suhet
Elektrooniline
REDLINK™-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
ºº
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Täismetallist reduktorikorpus tagab maksimaalse vastupidavuse
ºº Madalam reduktor ja sale konstruktsioon tagavad optimaalse
ergonoomilisuse
ºº Kiire ja lihtne ketta vahetamine tänu patenditud FIXTEC-i mutrile
ºº Purunemiskindel ja tööriistadeta käsitsetav kaitsekate kasutaja paremaks
kaitsmiseks ja kiiremaks reguleerimiseks
ºº AVS-külgkäepide sobitub enamiku töödega ja aitab vähendada kasutaja
väsimist
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº REDLITHIUM-ION™ akudel on võrreldes tava liitium-ioon akudega kuni
65% rohkem tööaega, kuni 20% rohkem eluiga ja toimivad kuni -20°C
külmaga.

−
0
−
3200
174
20
5
61
61
4.2
−
4933416880

174 X 20 MM, 50 HAMBAGA
METALLISAE TERA, 1,65 MM
LÕIKELAIUS (LÕIGE)
Art. nr

HD28 AG115 | M28

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

4932352861

ºº Suure

+

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

võimsusega Milwaukee® 4200 p/min mootor saeb hõlpsasti
enamikku puitmaterjale
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Muudetav 54 mm lõikesügavus, võimalus lõigata 50° nurga all
ºº Suurt töökoormust taluv konstruktsioon, täismetallist alumine/ülemine
kaitsekate, alumiiniumtald
ºº Tera paikneb vasakul lõikejoone parima nähtavuse ja juhitavuse
tagamiseks
ºº Elektrooniline mootoripidur, saeketas seiskub mõne sekundiga
ºº Ergonoomiline pehme haardepinnaga käepide mugavamaks kasutamiseks
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº REDLITHIUM-ION™ akudel on võrreldes tava liitium-ioon akudega kuni
65% rohkem tööaega, kuni 20% rohkem eluiga ja toimivad kuni -20°C
külmaga.
ºº Tarnekomplektis on 24 hambaga saeketas, paralleeljuhik,
tolmueemaldusava ja kuuskantsüvendivõti

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühikäigupöörded (p/min)
Max lõikesüg. 90° juures (mm)
Max lõikesüg. 45° juures (mm)
Saeketta mõõt (mm)
Võlli suurus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

HD28 CS-0

HD28 CS-502C

−
0
−
4200
54
39
165
15.87
−
−
4933419022

5.0
2
90 min
4200
54
39
165
15.87
3.6
Komplekt
4933448538

165 X 15,87 MM, 24 HAMBAGA
ERITI KITSA LÕIKEGA TERA PIKEMAAJALISEKS KASUTAMISEKS
Art. nr

4932352313

+
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HD28 SX | M28 AKUPIIKSAAG

M28 PACK B | M28

™

ºº Milwaukee®

suure jõudlusega mootor tagab maksimaalse võimsuse ning
(optimeerib) maksimeerib võimsuse ja kaalu suhet
ºº Elektrooniline REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Milwaukee patenteeritud FIXTEC-klamber tera kiireks ja lihtsaks võtmeta
vahetamiseks
ºº Reduktorit kaitsev sidur – kaitseb reduktorit tera kinnikiildumise korral
ºº Vastukaalumehhanism vibratsiooni vähendamiseks
ºº Töökäigu pikkus 29 mm ja 3000 töökäiku minutis tagavad äärmiselt kiire
lõikamise
ºº Tööriistadeta reguleeritav tald võimaldab tera sügavust kiiresti reguleerida
ºº Kaks mugavalt valitavat töökiirust erinevate materjalide parimaks
lõikamiseks
ºº Pehme haardepinnaga haardepinnad mugavuse ja juhitavuse
maksimeerimiseks
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº REDLITHIUM-ION™ akudel on võrreldes tava liitium-ioon akudega kuni
65% rohkem tööaega, kuni 20% rohkem eluiga ja toimivad kuni -20°C

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Maks saagimissügavus pehmes puidus (mm)
Maks saagimissügavus metallis (mm)
Maks saagimissügavus alumiiniumis (mm)
Maks saagimissügavus värvilises metallis (mm)
Maks saagimissügavus metalltorus (mm)
Koormuseta käigusagedus (k/min)
Käigupikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

HD28 SX-0

HD28 SX-502C

−
0
−
300
25
25
25
150
0-2000/0-3000
28.6
−
−
4933416860

5.0
2
90 min
300
25
25
25
150
0-2000/0-3000
28.6
4.1
Komplekt
4933448537

SAWZALLI® SAELEHTEDE
KOMPLEKT (9-OSALINE);
48005035 X 2, 48005036 X 1,
48005182 X 3, 48005186 X 3
Art. nr

POWERPACK

ºº HD28 PD – M28™ akulööktrell
ºº HD28 CS – M28™ akuketassaag
ºº HD28 SX - M28™ akupiiksaag
ºº M28 WL – M28™ lamp

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

M28 PACK D | M28

™

POWERPACK

ºº HD28 PD – M28™ suurt koormust taluv lööktrell
ºº HD28 SX – M28™ suurt koormust taluv SAWZALL®
ºº M28 WL – M28™ lamp

+

49221145

HD28 JSB | M28 AKUTIKKSAAG
ºº Milwaukee®

mootor tagab pöörlemissageduse 2800 p/min ja kiire
lõikamise
Elektrooniline
REDLINK-ülekoormuskaitse tööriistas ja akupakis tagab
ºº
süsteemile oma klassis parima vastupidavuse
ºº Sujuvkäivitus
ºº Töökiiruse valikulüliti (2 töökiirust) erinevate materjalide jaoks parima
töökiiruse valimiseks
ºº Patenteeritud FIXTEC-süsteem tera kiireks võtmeta vahetamiseks plõksliite
abil ning lõikenurga reguleerimiseks (0° ja 45°)
ºº Pendelfunktsiooni neljaastmeline reguleerimine suurendab lõikejõudlust ja
pikendab saetera kasutuskestust
ºº Reguleeritav saepurupuhur
ºº Saetera täpne juhik tera suure tugirullikuga väga madalasse asendisse
paigaldatud nõellaagritel
ºº Survevalutald tagab suure vastupidavuse
ºº Aku elementide eraldi jälgimine optimeerib tööriista tööaega ja tagab
akupaki pika vastupidavuse
ºº Energianäidik näitab aku laetuse taset
ºº REDLITHIUM-ION™ akudel on võrreldes tava liitium-ioon akudega kuni
65% rohkem tööaega, kuni 20% rohkem eluiga ja toimivad kuni -20°C

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Koormuseta käigusagedus (k/min)
Puidu lõikesüg. (mm)
Terase lõikesüg. (mm)
Käigupikkus (mm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

HD28 JSB-0X

HD28 JSB-502X

−
0
−
2100 / 2800
135
10
26
−
Dyna kohver
4933432090

5.0
2
90 min
2100 / 2800
135
10
26
3.5
Dyna kohver
4933448542

M28 Pack B-502B
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

5.0
2
90 min
Kott
4933448546

M28 Pack D-502B
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

5.0
2
90 min
Kott
4933448547

M28 PACK G | M28 POWERPACK

M28 PACK H | M28

ºº HD28 PD – M28 akulööktrell
ºº HD28 HX – M28™ SDS puurvasar
ºº M28 WL - M28™ lamp

ºº HD28
ºº HD28

™

™

POWERPACK

PD – M28 akulööktrell
AG – M28™ 115 mm nurklihvija
™

M28 VC | M28 AKUTOLMUIMEJA
ºº Milwaukee võimas 28 V mootor tagab suure imemisvõimsuse
ºº 99,7% efektiivsusega filter peentolmu püüdmiseks
ºº Sisseehitatud ventilaatoriava
ºº Pestav märja-kuivafilter
ºº Tööriistakasti kuju lihtsaks teisaldamiseks ja ladustamiseks
ºº Varustuse ja vooliku sisseehitatud hoiukoht
ºº Tarnekomplektis on pestav märja-kuivafilter, praootsik, voolik

M28 VC-0

ja lai otsik

Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tahke aine maht (l)
Vedelikumaht (l)
Vooliku diam. (mm)
Vooliku pikkus (m)
Max vaakum (mbaar)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

−
0
−
9.6
7.5
32
1.6
80
5.4
−
4933404620
M28 PACK G-502X
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr
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Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

5.0
2
90 min
Dyna kohver
4933448970

M28 Pack H-502X
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tootekood
Art. nr

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

5.0
2
90 min
Dyna kohver
4933448548
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M12™ AKUD


①



④

Kõik Milwaukee® akud on REDLITHIUM-ION™

1.
2.
3.
4.

M12 B2
M12 B3
M12 B4
M12 B6

Süsteem

Aku tüüp

Aku mahutavus (Ah)

Pinge (V)

Art. nr

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™ AKUD


①



④

⑤
2,0 Ah aku
4932430064

1.
2.
3.
4.
5.

M18 B2
M18 B4
M18 B5
M18 B6
M18 B9

Süsteem

Aku tüüp

Aku mahutavus (Ah)

Pinge (V)

Art. nr

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

MUUD AKUD


①

1.
2.
3.
4.
5.
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M4 B2
M14 B
M14 B4
M28 BX
M28 B5



④

2,0 Ah aku
4932430062

⑤

Süsteem

Aku tüüp

Aku mahutavus (Ah)

Pinge (V)

Art. nr

M4
M14
M14
M28
M28

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

2.0
1.5
4.0
3.0
5.0

4
14.4
14.4
28
28

4932430098
4932352665
4932430323
4932352732
4932430484

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

3,0 Ah aku
4932451388

4,0 Ah aku
4932430063

4,0 Ah aku
4932430065

5,0 Ah aku
4932430483

6,0 Ah aku
4932451395

6,0 Ah aku
4932451244

9,0 Ah aku
4932451245

Sobib enam, kui 165le tööriistale.
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M12™ AKULAMBID

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LAADIJAD



①

M12 TLED-0
M12 SL-0
M12 LL-0
M12 SLED-0
M12 MLED-0
M12 AL-0



④

⑤

⑥

Pinge (V)

Aku tüüp

Süsteem

Aku ühilduvus

Pirni tüüp

Art. nr

12
12
12
12
12
12

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

M12
M12
M12
M12
M12
M12

Kõik Milwaukee® M12™ akud
Kõik Milwaukee® M12™ akud
Kõik Milwaukee® M12™ akud
Kõik Milwaukee® M12™ akud
Kõik Milwaukee® M12™ akud
Kõik Milwaukee® M12™ akud

LED
LED
LED
LED
LED
LED

4932430360
4932430178
4932430562
4933451261
4933451899
4933451394



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

M18 TLED-0
M18 IL-0
M18 LL-0
M18 SLED-0
M18 AL-0
M18 HAL-0
M18 SAL-0
M18 SAL-502B
M18 HSAL-0
M18 HSAL-502B



①

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

M18™ AKULAMBID
①

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

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



④

⑤

⑥

⑧

⑦

Süsteem

Laadimisvahemik

Laadimisaeg

Aku mahutavus (spets.)

NiCd-akudele

NiMH-akudele

Li-ioonakudele

Art. nr

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
40/80/120 min
40/80 min
26/47/59/80/100 min
40/80/100/124/180 min
40/80 min
60 min

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

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah
Jah

4932352958
4932352000
4932430554
4932352959
4932451079
4932459205
4932430086
4932352524

M4 D | M4 AKUKRUVIKEERAJA



④

⑤

⑥

⑦

⑧

Pinge (VV) (V)

Pinge (AV) (V)

Aku tüüp

Süsteem

Aku ühilduvus

Pirni tüüp

Art. nr

−
−
−
−
−
220 - 240
−
−
220 - 240
220 - 240

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

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

M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18

Kõik Milwaukee® M18™ akud
Kõik Milwaukee® M18™ akud
Kõik Milwaukee® M18™ akud
Kõik Milwaukee® M18™ akud
Kõik Milwaukee® M18™ akud
Kõik Milwaukee® M18™ akud
Kõik Milwaukee® M18™ akud
Kõik Milwaukee® M18™ akud
Kõik Milwaukee® M18™ akud
Kõik Milwaukee® M18™ akud

LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED

4932430361
4932430564
4932430563
4933459159
4932430392
4933451262
4933451246
4933451896
4933451392
4933451898

ºº Kompaktne 244 mm kruvikeeraja
ºº Klassi parima täpsusega elektrooniline sidur (8% tolerants)
ºº 2 töökiirusega metallist reduktor puurimiseks ja kruvide keeramiseks
ºº Töökiiruse muutmise elektrooniline lüliti
ºº ¼“ kuuskantkinnituspadrun tööotsaku kiireks ja täpseks vahetamiseks
ºº Muudetav pöördemoment (19 astet) pluss täiendav puurimisfunktsioon
ºº Pehme haardepinnaga käepide

M4 D-202B
Aku mahutavus (Ah)
Kaasasolevate akude arv
Laadija kaasas
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Tarviku kinnitus
Maks pöördemoment (Nm)
Kaal koos akuga (kg)
Tootekood
Art. nr

2.0
2
30 min
0 - 200
0 - 600
1
⁄4˝ Hex
5
0.5
Gift box
4933440475

M28™ AKULAMBID
①

1.

134

M28 WL-0

Pinge (V)

Aku tüüp

Süsteem

Aku ühilduvus

Pirni tüüp

Art. nr

28

Li-ion

M28

Kõik Milwaukee® M28™ akud

Xeon

4932352526

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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EHITAMINE
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K 950 | 10 KG PUURVASAR
ºº Löögienergia 20 J on oma klassi parim
ºº 1700 W mootor – oma klassi parim, jättes

suure varu kõige raskemateks

töödeks
ºº DIGITRONIC – täisperiood-elektroonika tööks vajaliku võimsuse täpseks
reguleerimiseks
ºº 3 käepidet – kõik AVS-iga (vibratsioonisummutussüsteem) ja pehme
haardepinnaga seadme mugavaks ja vähem väsitavaks kasutamiseks
ºº Täismetallist reduktorikorpus – hammasrataste optimaalne hambumine
kasutuskestuse pikendamiseks
ºº Hooldusvajaduse märgutuli
ºº Automaatne määrimissüsteem kasutuskestuse pikendamiseks
ºº Mootori kuju teeb töötamise allpool vöökohta mugavamaks
ºº Ideaalne kasutada koos generaatoriga
ºº Variolock (12 asendit) meisli sobivaima nurga valimiseks
ºº 6 m kaabel

K 545 S | 5 KG PUURVASAR
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Tühikäigupöörded (pehme vasar)
(p/min)
Puurimissüg. täisotsakuga (mm)
Puurimissüg. õõnesotsakuga (mm)
Puurimissüg. südamikotsakuga (mm)
Tarviku kinnitus
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

K 950 S

K 950 K

1700
125 - 250
20
975 - 1950

1700
125 - 250
20
975 - 1950

125 - 250

125 - 250

50
80
150
SDS-Max
12.5
11
11.8
Komplekt
4933375710

50
80
150
K-Hex
12.5
11
11.8
Komplekt
4933375500

ºº Suur ja raske löökraud tagab maksimaalse 8,5 J löögienergia
ºº Võimas 1300 W mootor tagab tänu soojuse paremale hajutamisele

maksimaalse võimsuse ja maksimaalse vastupidavuse
ºº Püsivõimsuse elektroonikaplokk tagab ka koormusolukorras konstantse
töökiiruse
ºº Sujuvkäivitus puurimise/meiseldamise täpseks alustamiseks
ºº AVS (vibratsioonisummutussüsteem) ja pehme haardepinnaga käepidemed
ees ja taga
ºº Lisakäepideme saab kinnitada 3 erinevas asendis
ºº Pehme löögirežiim vähendab löögienergiat õrnade materjalide puurimisel/
meiseldamisel
ºº Roto-Stop ja meisli mitme asendi valikuvõimalus
ºº Hooldusvajaduse märgutuli
ºº Variolock (12 asendit) meisli sobivaima nurga valimiseks
ºº 6 m kaabel

K 900 | 10 KG PIIKVASAR
ºº Löögienergia 20 J on oma klassi parim
ºº 1600 W mootor – oma klassi parim, jättes

suure varu kõige raskemateks
töödeks
ºº DIGITRONIC – täisperiood-elektroonika tööks vajaliku võimsuse täpseks
reguleerimiseks
ºº 3 käepidet – kõik AVS-iga (vibratsioonisummutussüsteem) ja pehme
haardepinnaga seadme mugavaks ja vähem väsitavaks kasutamiseks
ºº Hooldusvajaduse märgutuli
ºº Automaatne määrimissüsteem kasutuskestuse pikendamiseks
ºº Mootori kuju teeb töötamise allpool vöökohta mugavamaks
ºº Ideaalne kasutada koos generaatoriga
ºº Variolock (12 asendit) meisli sobivaima nurga valimiseks
ºº 6 m kaabel

Sis. võimsus (W)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Tarviku kinnitus
Meiseldamine (m/s² )
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

K 900 S

K 900 K

1600
20
975 - 1950
SDS-Max
11
11.0
Komplekt
4933375720

1600
20
975 - 1950
K-Hex
11
11.0
Komplekt
4933375650

Art. nr

4932455145

ºº Parim võimsuse ja kaalu suhe omas klassis – 7,5 J ja 6,3 kg
ºº Võimas 1100 W mootor tagab tänu soojuse paremale hajutamisele

maksimaalse võimsuse ja maksimaalse vastupidavuse
ºº Sujuvkäivitus puurimise/meiseldamise täpseks alustamiseks
ºº Vibratsiooni summutav konstruktsioon pikendab seadme igapäevast
kasutuskestust
ºº Tugev magneesiumist reduktorikorpus raskete töötingimuste jaoks,
reduktori osad sobivad omavahel täpselt ja jahutus on parem
ºº Roto-Stop ja meisli 12 asendi valikuvõimalus võimaldavad töönurka
optimeerida
ºº Kaitsesidur kaitseb kasutajat ja seadet puurotsaku kinnikiildumise korral
ºº Pehme haardepinnaga peamine käepide küljel
ºº Variolock (12 asendit) meisli sobivaima nurga valimiseks
ºº 4 m kaabel

+

K 750 S | 7 KG PUURVASAR
maksimaalse võimsuse ja maksimaalse vastupidavuse
ºº Täisperiood-elektroonika tööks vajaliku võimsuse täpseks reguleerimiseks
ºº Sujuvkäivitus puurimise/meiseldamise täpseks alustamiseks
ºº AVS (vibratsioonisummutussüsteem) ja pehme haardepinnaga käepidemed
ees ja taga
ºº Lisakäepideme saab kinnitada 3 erinevas asendis
ºº Pehme löögirežiim vähendab löögienergiat õrnade materjalide
meiseldamisel
ºº Roto-Stop ja meisli mitme asendi valikuvõimalus
ºº Hooldusvajaduse märgutuli
ºº Variolock (12 asendit) meisli sobivaima nurga valimiseks
ºº 6 m kaabel
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K 545 S
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Tühikäigupöörded (pehme vasar) (p/min)
Puurimissüg. täisotsakuga (mm)
Puurimissüg. õõnesotsakuga (mm)
Puurimissüg. südamikotsakuga (mm)
Tarviku kinnitus
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1300
450
8.5
2840
350
45
65
100
SDS-Max
13
9
6.7
Komplekt
4933398200

K 540 S | 5 KG PUURVASAR

400 MM SDS-MAX LAPIKMEISEL

ºº Suur ja raske löökraud tagab maksimaalse 11,9 J löögienergia
ºº Võimas 1550 W mootor tagab tänu soojuse paremale hajutamisele

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

K 540 S
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Tühikäigupöörded (pehme vasar) (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Puurimissüg. õõnesotsakuga (mm)
Puurimissüg. südamikotsakuga (mm)
Tarviku kinnitus
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1100
450
7.5
3000
430
40
65
105
SDS-Max
16.8
16.7
6.3
Komplekt
4933418100

K 500 ST | 5 KG PIIKVASAR
K 750 S
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Tühikäigupöörded (pehme vasar) (p/min)
Puurimissüg. täisotsakuga (mm)
Puurimissüg. õõnesotsakuga (mm)
Puurimissüg. südamikotsakuga (mm)
Tarviku kinnitus
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1550
300
11.9
2740
240
50
80
150
SDS-Max
9.5
9.1
8.2
Komplekt
4933398600

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ºº Parim võimsuse ja kaalu suhe omas klassis – 7,5 J ja 5,9 kg
ºº Võimas 1100 W mootor tagab tänu soojuse paremale hajutamisele

maksimaalse võimsuse ja maksimaalse vastupidavuse
ºº Sujuvkäivitus meiseldamise täpseks alustamiseks
ºº Vibratsiooni summutav konstruktsioon pikendab seadme igapäevast
kasutuskestust
ºº Tugev magneesiumist reduktorikorpus raskete töötingimuste jaoks,
reduktori osad sobivad omavahel täpselt ja jahutus on parem
ºº Roto-Stop ja meisli 12 asendi valikuvõimalus võimaldavad töönurka
optimeerida
ºº Kaitsesidur kaitseb kasutajat ja seadet puurotsaku kinnikiildumise korral
ºº Pehme haardepinnaga peamine käepide küljel
ºº Variolock (12 asendit) meisli sobivaima nurga valimiseks
ºº 4 m kaabel

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

K 500 ST
Sis. võimsus (W)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Tarviku kinnitus
Meiseldamine (m/s² )
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1100
7.5
3000
SDS-Max
16.7
5.9
Komplekt
4933443180
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K 500 S | 5 KG PIIKVASAR
ºº Suur ja raske löökraud tagab maksimaalse 8,5 J löögienergia
ºº Võimas 1300 W mootor tagab tänu soojuse paremale hajutamisele

maksimaalse võimsuse ja maksimaalse vastupidavuse
ºº Püsivõimsuse elektroonikaplokk tagab ka koormusolukorras konstantse
töökiiruse
ºº Sujuvkäivitus meiseldamise täpseks alustamiseks
ºº AVS (vibratsioonisummutussüsteem) ja pehme haardepinnaga käepidemed
ees ja taga
ºº Lisakäepideme saab kinnitada 3 erinevas asendis
ºº Pehme löögirežiim vähendab löögienergiat õrnade materjalide
meiseldamisel
ºº Roto-Stop ja meisli mitme asendi valikuvõimalus
ºº Hooldusvajaduse märgutuli
ºº Variolock (12 asendit) meisli sobivaima nurga valimiseks
ºº 6 m kaabel

KÕRGEIM KVALITEET,
AINULAADNE KARBIIDOTS

K 500 S
Sis. võimsus (W)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Tarviku kinnitus
Meiseldamine (m/s² )
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1300
8.5
2840
SDS-Max
11.5
6.3
Komplekt
4933398220

400 MM SDS-MAX TERAVMEISEL
Art. nr

4932455144

SDS-Max puuriterad – 4 lõikeserva

+

tagavad parima
puurimistulemuse
ºº Elektroonikaplokk töökiiruse muutmislülitiga
ºº Täielikult isoleeritud metallist reduktor tagab maksimaalse stabiilsuse
ºº Kerge ja ergonoomiline eesmine käepide on täielikult reguleeritav ja seda
saab turvaliselt parimasse asendisse kinnitada vajaliku töötlemisnurga
tagamiseks
ºº AVS (vibratsioonisummutussüsteem) ja pehme haardepinnaga käepide
tagavad vähem väsitava töö
ºº Tööasendisse fikseeritav lüliti mugavaks pikaajaliseks kasutamiseks
ºº Variolock (35 asendit) meisli sobivaima nurga valimiseks
ºº 4 m kaabel

SDS-Max nelja lõiketeraga puurvasara puuridel on nelja lõiketeraga 4 x
90° otsageomeetria, mis takistab sarrusesse kinnikiilumist, vastupidavust
suurendavad patenditud sarrusefaasid ja suurema mahuga soon puru
kiireks eemaldamiseks.

KASUTATAKSE TELLISTE, PLOKKIDE,
BETOONI JA RAUDBETOONI PUURIMISEKS

PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS PIIKVASAR
ºº Suure raske löökraua löögijõud on 3,6 J
ºº 720 W mootor ja optimeeritud puurimiskiirus
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PCE3/K
Sis. võimsus (W)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

720
3.6
0 - 3650
SDS-Plus
3.7
Komplekt
4933384300

SUUR KÕVASULAMOTS,
MILLEL ON PATENTEERITUD
FAASITUD SARRUSESERVAD.
TAGAB TERASEST SARRUSE
TABAMISEL VÄIKSEMA
VIBRATSIOONI JA OPTIMEERITUD
PUURIMISJÕUDLUSE, PIKENDADES
KASUTUSIGA.

SPETSIAALSELT VÄLJA TÖÖTATUD
JÕULINE PEAGEOMEETRIA JA
KÕVASULAMOTSA OPTIMAALNE
4 X 90° SÜMMEETRIA. VÄHENDAB
KINNIKIILUMISE OHTU TERASEST
SARRUSE TABAMISEL.

130° TIPUNURGAGA
TSENTREERIMISTIPP. LIHTNE
TÄPPISPUURIMINE TÄNU
TSENTREERIMISTIPULE, MIS
TAGAB OPTIMAALSE JUHTIMISE
PUURIMISE AJAL.

UUDNE AINULAADNE
KÕVASULAMOTS. ROHKEM
KARBIIDI KÕIGI LÄBIMÕÕTUDE
PUHUL JA LISAKARBIID Ø > 32 MM
KORRAL.

KULUMISMÄRK PRIMAARLÕIKURI
MÕLEMAL KÜLJEL. GARANTEERIB
LÄBIMÕÕDU TÄPSUSE, NT
ANKRUTE PAIGALDAMISEL. ELUEA
INDIKAATOR GARANTIIJUHTUMI
KORRAL.

PATENTEERITUD TUGEVDATUD
PUURITERA TÖÖOSA GEOMEETRIA.
VÄIKSEM VIBRATSIOON
VÕIMALDAB SUJUVAMAT
PUURIMIST. TUGEVAM TÖÖOSA
TÄHENDAB VÄHEM PURUNEMISI.
LÖÖGIENERGIA PAREM
ÜLEKANDMINE OTSALE.

DÜNAAMILISE KUMERA
LÕIKESERVAGA SUUR JÕULINE
SEKUNDAARNE LÕIKUR. TOETAB
PRIMAARSET LÕIKURIT, TAGADES
KIIREMA PUURIMISE.

LÜHEMAD SPIRAALSED KEERUD.
PUURIMISTOLMU KIIREMAKS
TRANSPORTIMISEKS PUURIPEALT
TÖÖOSALE = PUURIOTSA VÄIKSEM
KULUMINE JA KUUMENEMINE.

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS PUURVASAR
ºº Tugev,

vastupidav puurvasar puurib betooni väga hästi tänu suure
pöördemomendiga mootorile, reduktorile ja 3,8 J löögienergiale
ºº 900 W mootor ja optimeeritud puurimiskiirus tagavad parima
puurimistulemuse
ºº Elektroonikaplokk töökiiruse muutmislülitiga
ºº Hea tasakaalustatus ja lihtne käsitsemine tänu kompaktsele L-kujule, millel
on AVS (vibratsioonisummutussüsteem) ja pehme haardepinnaga käepide
ºº Kiire tööotsakute vahetamine FIXTEC-süsteemiga võtmeta padruniga
ºº Suurt töökoormust taluv magneesiumist reduktor hammasrataste
optimaalse hambumise ja pikema kasutuskestuse tagamiseks
ºº Töökindel kaitsesidur kaitseb seadet ja kasutajat
ºº Roto-Stop ja Variolock tagavad maksimaalse juhitavuse kergel
meiseldamisel
ºº 4 m kaabel

PLH 32 XE
Sis. võimsus (W)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Kiirus täiskoormusel (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
FIXTEC
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

900
3.8
0 - 4500
0 - 800
32
16
40
SDS-Plus
22
20
Jah
3.6
Komplekt
4933400069

SDS-MAX 5-OSALINE PUURIDE
KOMPLEKT
Ø 16 / 18 x 540 mm, Ø 20 / 22 / 25 x 520 mm.

Art. nr

140

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

SÜGAVAD TÖÖOSA ÕLAD. SUURES
VÄIKSEMA VIBRATSIOONIGA
KOGUSES TOLMU EEMALDAMINE
PUURIMINE. MUGAV PUURIMINE
TAGAB OPTIMAALSE
TEKITAB VÄHEM PINGET INIMESELE
PUURIMISKIIRUSE, VÄHENDAB
JA SEADMELE.
KULUMIST JA SOOJUSE TEKKIMIST.

4932352800

SPETSIAALNE PINNATÖÖTLUS.
HAAVELJUGAPUHASTAMINE
TAGAB SILEDA PINNA, TIHENDAB
PINNASTRUKTUURI NING
SUURENDAB PUURITERA
KULUMISKINDLUST.

PGM-MÄRK. GARANTEERIB
TÄPSED AUGUD ANKRU
PAIGALDAMISEKS PUURITERA
TERVE ELUEA JOOKSUL.
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PLH 28 | 3 KG L-KUJULINE SDS-PLUS VASAR
juhtmeühendusega SDS puurvasar omas klassis.
Tugev, vastupidav puurvasar puurib betooni väga hästi tänu suure
pöördemomendiga mootorile, reduktorile ja 4,8 J löögienergiale
ºº 800 W mootor ja optimeeritud puurimiskiirus tagavad ületamatu
puurimisjõudluse
ºº Madal vibratsioonitase 10,6 m/s² tänu kahele patenteeritud
vibratsioonisummutusega* käepidemele
ºº Hea tasakaal ja lihtne käsitsemine tänu kompaktsele L-kujule ning
kahele patenteeritud vibratsioonisummutussüsteemi (AVS) ja pehme
haardepinnaga käepidemele
ºº Töökindel kaitsesidur kaitseb seadet ja kasutajat
ºº Roto-Stop ja Variolock tagavad maksimaalse juhitavuse kergel
meiseldamisel
ºº XE-versioonil on kiirelt vahetatav FIXTEC-adapter ja 13 mm võtmega
padrun
ºº 4 m pikkune vastupidav kummist kaabel
ºº *patent on taotlemisel

PH 27 | 26 MM SDS-PLUS 3 REŽIIMIGA VASAR

ºº Tugevaim

Sis. võimsus (W)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Kiirus täiskoormusel (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
FIXTEC
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

PLH 28 E

PLH 28 XE

800
4.1
0 - 4000
0 - 1000
28
13
40
SDS-Plus
10.6
6.8
Ei
3.4
Komplekt
4933446790

800
4.1
0 - 4000
0 - 1000
28
13
40
SDS-Plus
10.6
6.8
Jah
3.6
Komplekt
4933446800

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS PUURVASAR
ºº Suure raske löökraua löögijõud on 3,6 J
ºº 1030 W mootor ja optimeeritud puurimiskiirus

tagavad parima
puurimistulemuse
ºº Sujuvkäivitus puurimise/meiseldamise täpseks alustamiseks
ºº Madal vibratsioonitase tänu ergonoomilisele pehme haardepinnaga põhija külgkäepidemele
ºº Pehme löögirežiim õrnade materjalide puurimiseks
ºº Kiire tööotsakute vahetamine FIXTEC-süsteemiga võtmeta padruniga
ºº Oma klassi parim vastupidavus tänu sisseehitatud metallplokktehnoloogia
kasutamisele reduktoris
ºº Harjade pöörlemisrõngas (sama võimsus mõlemas suunas pöörlemisel)
ºº Kaitsesidur kaitseb kasutajat ja seadet puurotsaku kinnikiildumise korral
ºº 4 m kaabel

tagavad parima

puurimistulemuse
ºº Sujuvkäivitus puurimise/meiseldamise täpseks alustamiseks
ºº Madal vibratsioonitase tänu ergonoomilisele pehme haardepinnaga põhija külgkäepidemele
ºº Pehme löögirežiim õrnade materjalide puurimiseks
ºº Oma klassi parim vastupidavus tänu sisseehitatud metallplokktehnoloogia
kasutamisele reduktoris
ºº Harjade pöörlemisrõngas (sama võimsus mõlemas suunas pöörlemisel)
ºº Kaitsesidur kaitseb kasutajat ja seadet puurotsaku kinnikiildumise korral
ºº X-versioonil on kiirelt vahetatav FIXTEC-klamber ja võtmeta padrun
ºº 4 m kaabel
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ºº Kõige kompaktsem saledajooneline puurvasar
ºº 800 W mootori ja optimeeritud puurimiskiiruse

oma klassis.
kombinatsioon annab

tulemuseks ületamatu puurimisvõimsuse.
ºº Ületamatu jõudlus tänu 2,8 J löögienergiale (EPTA järgi) ja löögisagedusele
4800 l/min.
ºº Klassi nõrgim vibratsioon: ainult 11,4 m/s&#178;.
ºº Uudne patenteeritud kaalu vähendamise tehnoloogia.
ºº Vasara seiskamise funktsioon.
ºº Turvasidur kaitseb masinat ja kasutajat puuritera kinnikiilumise korral.
ºº X-versioonil on kiiret vahetamist võimaldav FIXTEC-adapter ja võtmeta
padrun.
ºº 4 m kummist kaabel.

Sis. võimsus (W)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Tühikäigupöörded (pehme vasar)
(p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
FIXTEC
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

PH 27

PH 27 X

800
2.8
0 - 4800

800
2.8
0 - 4800

0 - 1300

0 - 1300

26
13
30
SDS-Plus
11.4
10.2
Ei
2.8
Komplekt
4933448469

26
13
30
SDS-Plus
11.4
10.2
Jah
3.0
Komplekt
4933448470

PH 26

PH 26 X

725
2.4
0 - 4500
0 - 1250
26
13
30
SDS-Plus
13.5
11.2
Ei
2.4
Komplekt
4933428240

725
2.4
0 - 4500
0 - 1250
26
13
30
SDS-Plus
13.5
11.2
Jah
2.6
Komplekt
4933428250

PH 26 | 26 MM SDS-PLUS PUURVASAR
ºº Oma klassis kõige kompaktsem ja saledam puurvasar
ºº Erakordne võimsus: löögijõud 2,4 J ja 4500 lööki minutis
ºº Madalaim vibratsioonitase: ainult 13,5 m/s2
ºº Milwaukee äärmiselt hea vastupidavus tänu sisseehitatud

PH 30 POWER X
Sis. võimsus (W)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Kiirus täiskoormusel (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
FIXTEC
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1030
3.6
0 - 3800
0 - 850
30
13
40
SDS-Plus
22
14
Jah
2.9
Komplekt
4933396420

metallplokktehnoloogiale

ºº Uuenduslik ja patenteeritud siseosade kaalu vähendav tehnoloogia
ºº Löögifunktsiooni peatamine
ºº Kaitsesidur kaitseb kasutajat ja seadet puurotsaku kinnikiildumise korral
ºº X-versioonil on kiirelt vahetatav FIXTEC-klamber ja võtmeta padrun
ºº 4 m kaabel

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS PUURVASAR
ºº Suure raske löökraua löögijõud on 3,4 J
ºº 820 W mootor ja optimeeritud puurimiskiirus
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Sis. võimsus (W)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Kiirus täiskoormusel (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
FIXTEC
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS PUURVASAR
Sis. võimsus (W)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Kiirus täiskoormusel (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
FIXTEC
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

PH 28

PH 28 X

820
3.4
0 - 4000
0 - 900
28
13
30
SDS-Plus
22
16
Ei
2.7
Komplekt
4933396396

820
3.4
0 - 4000
0 - 900
28
13
30
SDS-Plus
22
16
Jah
2.9
Komplekt
4933396392

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ºº Oma klassis kõige kompaktsem ja saledam puurvasar
ºº Erakordne võimsus: löögijõud 2,4 J ja 4500 lööki minutis
ºº Kõige väiksem vibratsioon betooni puurimisel: ainult 13,5 m/s2
ºº Milwaukee äärmiselt hea vastupidavus tänu sisseehitatud

metallplokktehnoloogiale

ºº Uuenduslik ja patenteeritud siseosade kaalu vähendav tehnoloogia
ºº Löögifunktsiooni peatamine – lülitab välja löögifunktsiooni kruvide

keeramiseks või puidu/metalli puurimiseks ilma löögita
(sama võimsus mõlemas suunas pöörlemisel)

ºº Harjade pöörlemisrõngas
ºº 4 m kaabel

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

PFH 26
Sis. võimsus (W)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Kiirus täiskoormusel (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
Meiseldamine (m/s² )
FIXTEC
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

725
2.4
0 - 4500
0 - 1250
26
13
30
SDS-Plus
13.5
8.5
Ei
2.4
Komplekt
4933428230
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PFH 24 | 24 MM SDS-PLUS PUURVASAR

OPTIMEERITUD
KIIRUSE, TÄPSUSE
JA VASTUPIDAVUSE
SAAVUTAMISEKS

ºº Töökiiruse muutmine – täpne puurimise algus ja täpne paigutamine
ºº Tööasendisse fikseeritav lüliti kasutusala mugavamaks laiendamiseks
ºº Kaitsesidur kaitseb kasutajat ja seadet puurotsaku kinnikiildumise korral
ºº Pöörlemissuuna muutmise funktsioon
ºº Löögifunktsiooni peatamine – lülitab välja löögifunktsiooni kruvide

keeramiseks või puidu/metalli puurimiseks ilma löögita
(nt kulunud süsiharjad)

ºº Hooldusluuk – luuk hoolduseks
ºº Sügavusmõõdiku nupp
ºº Pehme haardepinnaga käepide
ºº 4 m kaabel

teeb kasutamise mugavaks

PFH 24 E
Sis. võimsus (W)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Tühikäigupöörded (pehme vasar) (p/min)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
FIXTEC
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

670
1.9
0 - 3700
0 - 850
24
13
30
SDS-Plus
15.5
Ei
2.4
Komplekt
4933411470

MX4 SDS-Plus

Uued MX4 karbiidpuurid on välja töötatud pikema kasutusea,
suurema kiiruse ja täpsema puurimise saavutamiseks.

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS PUURVASAR
ºº Parim võimsuse ja kaalu suhe omas klassis – 2,0 J ja 1,9 kg
ºº 620 W mootor ja optimeeritud puurimiskiirus tagavad parima

puurimistulemuse
ºº Mootorit jahutav õhuvool on suunatud nii, et pea kohal puurimise ajal liigub
puru kasutajast eemale
ºº AVS (vibratsioonisummutussüsteem) tagab kasutusmugavuse ja vähendab
kasutaja koormust
ºº Optimeeritud löökpuurimine 5–12 mm
ºº Kaitsesidur kaitseb kasutajat ja seadet puurotsaku kinnikiildumise korral
ºº Pöörlemissuuna muutmise mehhanism
ºº Pehme haardepinnaga käepide teeb kasutamise mugavaks
ºº 4 m kaabel

OPTIMEERITUD TÖÖOMADUSTEGA OTS ON
PARIM LAHENDUS KÕIGIKS TÖÖDEKS

4x

PLH 20
Sis. võimsus (W)
Löögijõud (EPTA) (J)
Löökide arv (l/min)
Tühikäigupöörded (pehme vasar) (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Puurimisel esinev vibratsioon (m/s² )
FIXTEC
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

620
2.0
0 - 4400
0 - 2700
20
13
30
SDS-Plus
10.2
Ei
1.9
Komplekt
4933408070

VASTUPIDAVAM

HÜBRIIDKARBIIDIST
90° NELJA OTSAGA
GEOMEETRIA (Ø 5–8 MM)
OPTIMEERITUD
TÖÖOMADUSED

SDS-PLUS PUURITERADE
KOMPLEKT (5 TK)
Ø 5 / 6 x 110 mm, Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.

Art. nr

144

4932352833

4 MURDMISPUNKTI
MATERJALI TÕHUSAM
PURUSTAMINE

SARRUSEKAITSED
TAKISTAVAD PUURI
KINNIKIILUMIST

SDS-PLUS PUURITERADE
KOMPLEKT (5 TK)
Ø 5,5 x 110 mm, Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.

Art. nr

4932352835

SB 2-35 D | 1010 W LÖÖKTRELL

MUUTUV SPIRAALI
GEOMEETRIA
KIIREMAKS
PUURIMISEKS

ºº Võimas 1010 W mootor
ºº Suur pöördemoment ja väiksem

pöörlemissagedus kõige nõudlikumate
rakenduste jaoks
Pöörlemissageduse
muutmisvõimalus
ºº
ºº Metallist reduktor tagab suurepärase vastupidavuse
ºº Löögifunktsiooni peatamine ainult puurimiseks
ºº 16 mm metallpadrun, võtmega
ºº 4 m kaabel

SDS-PLUS PUURITERADE
KOMPLEKT (7 TK)
Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm, Ø 6 / 8 / 10 / 12 x
160 mm.

Art. nr

SB 2-35 D
Sis. võimsus (W)
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1010
0 - 800
0 - 1800
35
40
16
50
57
16
4.2
Komplekt
4933380507

4932451464
Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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PD2E 24 R | 1020 W 2 TÖÖKIIRUSEGA LÖÖKTRELL
ºº Võimas 1020 W mootor
ºº Elektrooniline töökiiruse ja pöörlemissuuna muutmise funktsioon
ºº AVS (vibratsioonisummutussüsteem) ja pehme haardepinnaga käepide

PD2E 22 R | 850 W 2 TÖÖKIIRUSEGA LÖÖKTRELL
PD2E 24 R
Sis. võimsus (W)
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

kasutusmugavuse suurendamiseks

ºº Metallist reduktor tagab suurepärase vastupidavuse
ºº Tööotsaku otsekinnituse väiksem pikkus ja kaal tagab

parima nähtavuse

kruvikeeramise ajal
ºº Kaitsesidur kasutaja kaitsmiseks
ºº 1,5–13 mm padrun, võtmeta
ºº 4 m kaabel

1020
0 - 1000
0 - 3200
22
24
16
40
60
13
3.0
Komplekt
4933419595

PD2E 24 RS | 1010 W 2 TÖÖKIIRUSEGA LÖÖKTRELL
ºº Võimas 1010 W mootor
ºº Elektrooniline töökiiruse ja pöörlemissuuna muutmise funktsioon
ºº AVS (vibratsioonisummutussüsteem) ja pehme haardepinnaga käepide

PD2E 24 RS
1010
0 - 1450
0 - 3400
20
24
16
40
54
13
3.1
Komplekt
4933380462

PD2E 24 RST | 1200 W 2 TÖÖKIIRUSEGA LÖÖKTRELL
Võimas 1200 W mootor
Elektrooniline töökiiruse ja pöörlemissuuna muutmise funktsioon
AVS (vibratsioonisummutussüsteem) ja pehme haardepinnaga käepide
kasutusmugavuse suurendamiseks
ºº Metallist reduktor tagab suurepärase vastupidavuse
ºº Muudetav pöördemoment
ºº Tööotsaku otsekinnituse väiksem pikkus ja kaal tagab parima nähtavuse
kruvikeeramise ajal
ºº Kaitsesidur kasutaja kaitsmiseks
ºº 1,5–13 mm padrun, võtmeta
ºº 4 m kaabel
ºº
ºº
ºº
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ºº Võimas 850 W mootor
ºº Elektrooniline töökiiruse ja pöörlemissuuna muutmise funktsioon
ºº AVS (vibratsioonisummutussüsteem) ja pehme haardepinnaga käepide

kasutusmugavuse suurendamiseks

ºº Metallist reduktor tagab suurepärase vastupidavuse
ºº Tööotsaku otsekinnituse väiksem pikkus ja kaal tagab

parima nähtavuse

kruvikeeramise ajal
ºº Kaitsesidur kasutaja kaitsmiseks
ºº 1,5–13 mm padrun, võtmeta
ºº 4 m kaabel

PD2E 22 R
Sis. võimsus (W)
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

850
0 - 1000
0 - 3200
20
22
13
40
56
13
2.9
Komplekt
4933419570

PD-705 | 705 W LÖÖKTRELL
Sis. võimsus (W)
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

kasutusmugavuse suurendamiseks
ºº Metallist reduktor tagab suurepärase vastupidavuse
ºº Tööotsaku otsekinnituse väiksem pikkus ja kaal tagab parima nähtavuse
kruvikeeramise ajal
ºº Kaitsesidur kasutaja kaitsmiseks
ºº 1,5–13 mm padrun, võtmeta
ºº 4 m kaabel
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ºº Kompaktne
ºº Kompaktne

ja võimas 705 W mootor
ergonoomiline kuju suurte pehmete haardepindadega tagab
mugava käsitsemise
ºº Töökiiruse muutmine, pöörlemissuuna muutmine
ºº Löögifunktsiooni peatamine puurimiseks
ºº 13 mm metallpadrun, ilma võtmeta
ºº Kaela läbimõõt 43 mm, kasutamiseks trellistatiivil
ºº 4 m kaabel

PD-705
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

705
0 - 3000
15
16
13
30
15
13
1.9
−
4933431955

T-TEC 201 | 750 W LÖÖKTRELL
PD2E 24 RST
Sis. võimsus (W)
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1200
0 - 1450
0 - 3400
22
24
16
45
56
13
3.1
Komplekt
4933380796

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ºº Tänu

kompaktsele ja ergonoomilisele konstruktsioonile optimaalne
käsitseda
ºº Suure pöördemomendiga planetaarreduktor tagab suure läbimõõduga
avade puurimise
ºº Tööotsaku otsekinnitus spindlile vähendab tööriista üldpikkust
ºº Löögifunktsiooni peatamine puurimiseks
ºº 1,5–13 mm metallpadrun, ilma võtmeta
ºº Pöörlemissuuna muutmise funktsioon
ºº Eemaldatav tagumine käepide
ºº 4 m kaabel

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

T-TEC 201
Sis. võimsus (W)
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

750
0 - 1200
0 - 3400
20
22
13
40
58
13
2.7
Komplekt
4933380708
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PDE 16 RP | 630 W LÖÖKTRELL
ºº Tänu kompaktsele ja ergonoomilisele konstruktsioonile
ºº Planetaarreduktor väikese pöörlemissageduse ja suure

eriti hea käsitseda
pöördemomendiga

rakendusteks
ºº Sisseehitatud metallplokktehnoloogia tagab suurima vastupidavuse ja
stabiilsuse
ºº Elektroonikaplokk: töökiiruse eelvalik tagab optimaalse puurimise
ºº Löögifunktsiooni peatamine puurimiseks
ºº 4 m kaabel

HD2E 13 R | 705 W TRELL
PDE 16 RP
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

630
0 - 950
16
20
13
40
59
13
2.0
Komplekt
4933409206

stabiilsuse tagamiseks
pöörlemissageduse ja löögikiiruse erinevad eelseaded
lülitile sisseehitatud valikuratta abil
ºº Löögifunktsiooni peatamine
ºº Metallist FIXTEC-padrun (1,5–13 mm)
ºº Lihtne ligipääs süsiharjadele ja harjade vahetamise võimalus pehme
haardepinnaga käepideme eemaldamise teel
ºº 4 m kaabel
ºº Elektroonikaplokk:

ºº Kompaktne ja võimas 705 W mootor
ºº Elektrooniline töökiiruse ja pöörlemissuuna muutmise funktsioon
ºº Metallist reduktor tagab suurepärase vastupidavuse
ºº 13 mm metallpadrun, ilma võtmeta
ºº Pehme haardepinnaga käepideme ergonoomiline kuju tagab mugava

HD2E 13 R
Sis. võimsus (W)
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

käsitsemise
m kaabel

ºº 4

705
0 - 1050
0 - 2200
13
40
60
13
1
⁄2˝ x 20
2.7
−
4933390186

HDE 13 RQX

PDE 13 RX | 630 W LÖÖKTRELL
ºº Tänu kompaktsele ja ergonoomilisele konstruktsioonile eriti hea käsitseda
ºº IMB – sisseehitatud metallplokktehnoloogia suurima vastupidavuse ja
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PDE 13 RX
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

630
0 - 2900
15
18
13
30
21
13
1.8
Komplekt
4933409200

950 W TRELL
ja võimas 950 W mootor
ºº Kompaktne
muutmisvõimalus
ºº Pöörlemissageduse
Suurepärane
jõudlus väikese pöörlemissageduse ja suure
ºº pöördemomendiga
rakendusteks
metallist ühe hülsiga padrun, ilma võtmeta
ºº Tööstuslik
spindlilukustus
ºº Automaatne
Pöörlemissuuna
muutmisvõimalus
ºº 4 m QUIK-LOK kaabel
ºº

Metallist võtmeta padrun

B2E 16 RLD | 900 W TRELL
ºº Võimas 900 W mootor
ºº Suur pöördemoment ja

väiksem pöörlemissagedus kõige nõudlikumate
rakenduste jaoks
Pöörlemissageduse
muutmisvõimalus
ºº
ºº Metallist reduktor tagab suurepärase vastupidavuse
ºº 16 mm metallpadrun, võtmega
ºº 4 m kaabel

B2E 16 RLD
Sis. võimsus (W)
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

900
0 - 750
0 - 1600
16
40
88
16
M18 x 2.5
4.2
−
4933380482

Vastassuunaline töötamine
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

HDE 13 RQX

HDE 13 RQX KIT

950
0 - 850
13
38
94
13
1
⁄2˝ x 20
2.0
−
030250

950
0 - 850
13
38
94
13
1
⁄2˝ x 20
2.0
Komplekt
4933428550

17-OSALINE AUGUSAE
KOMPLEKT
Art. nr

49224102

+
QUIK-LOKi kaabel
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HDE 13 RQD | 825 W TRELL
ºº Kompaktne ja võimas 825 W mootor
ºº Pöörlemissageduse muutmisvõimalus
ºº Suurepärane jõudlus väikese pöörlemissageduse

DWSE 4000 Q | KRUVIKEERAJA
ºº Metallist reduktor tagab laagrite ja hammasrataste täpse istu
ºº Vaikne plõksliitega sidur
ºº Väga lihtsasti eemaldatav plõksliitega sügavuse seadmise nina
ºº Pehme haardepinnaga käepide
ºº Tarnekomplektis on tööotsakuhoidik, Philips nr 2, vööklamber ja

HDE 13 RQD
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

ja suure

pöördemomendiga rakendusteks

ºº 1,5–13 mm padrun, võtmega
ºº Pöörlemissuuna muutmisvõimalus
ºº 4 m QUIK-LOK kaabel

825
0 - 500
13
38
101
13
1
⁄2˝ x 20
3.2
−
110750

NURKTRELLI LISATARVIK. LIITMIK, HÜLSS JA PEA (46 MM X
95 MM)
Art. nr

48062871

725
0 - 4000
4.8
20
1
⁄4˝ Hex
1.3
−
674350

PHILLIPSI OTSAK. KASUTAMISEKS SHARP-FIRE MAGASINIGA 48051005. PIKKUS 140 MM

+

Art. nr

ºº Metallist reduktor tagab laagrite ja hammasrataste täpse istu
ºº Suur pöördemoment: 400 Nm
ºº Pehme haardepinnaga käepideme ergonoomiline kuju
ºº Pöörlemissageduse ja pöörlemissuuna muutmisvõimalus
ºº 4 m QUIK-LOK kaabel

DE 13 RP
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

ja

630
0 - 950
13
40
59
13
1
⁄2˝ x 20
2.1
Komplekt
4933409194

TKSE 2500 Q | KRUVIKEERAJA PUURKRUVIDE JAOKS

48301528

+

ºº Metallist reduktor tagab laagrite ja hammasrataste täpse istu
ºº Suur pöördemoment: 520 Nm
ºº Pehme haardepinnaga käepideme ergonoomiline kuju
ºº Pöörlemissageduse ja pöörlemissuuna muutmisvõimalus
ºº 4 m QUIK-LOK kaabel

TKSE 2500 Q

(49-66-

IPWE 400 R
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Poldi suurim diam.
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

725
0 - 1700
1000 - 2600
400
M20
1
⁄2˝ nelinurkne
2.7
−
4933451524

IPWE 520 R | 3/4“ MUTRIKEERAJA
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Puidukruvid kuni (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

725
0 - 2500
6
25
1
⁄4˝ Hex
1.4
−
679050

3-OSALINE KUUSKANTPADRUNI KOMPLEKT; Ø 6 / 8 / 10 MM
MAGNETISEERITUD PADRUNID
Art. nr

150

4m

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Puidukruvid kuni (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

IPWE 400 R | 1/2“ MUTRIKEERAJA

stabiilsuse
ºº Planetaarreduktor väikese pöörlemissageduse ja suure pöördemomendiga
rakendusteks
ºº 1,5–13 mm metallpadrun, ilma võtmeta
ºº Pöörlemissuuna muutmise funktsioon
ºº Lihtne ligipääs süsiharjadele ja harjade vahetamise võimalus pehme
haardepinnaga käepideme eemaldamise teel
ºº 4 m kaabel

3004) ja 4 m QUIK-LOK kaabel

DWSE 4000 Q

QUIK-LOK-kaabel

DE 13 RP | 630 W TRELL
ºº Kompaktne ja võimas 630 W mootor
ºº Elektroonikaplokk: töökiiruse eelvalik tagab optimaalse puurimise
ºº Sisseehitatud metallplokktehnoloogia tagab suurima vastupidavuse

ºº Metallist reduktor tagab laagrite ja hammasrataste täpse istu
ºº Vaikne plõksliitega sidur
ºº Väga lihtsasti eemaldatav plõksliitega sügavuse seadmise nina
ºº Pehme haardepinnaga käepide
ºº Tarnekomplektis on vööklamber, padrunikomplekt – 6/8/10 mm
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49663004

IPWE 520 R
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Löökide arv (p/min)
Maks pöördemoment (Nm)
Poldi suurim diam.
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

725
0 - 1700
1000 - 2500
520
M24
3
⁄4˝ nelinurkne
2.8
−
4933451525

+

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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DD 3-152

TEEMANTPUURID
MÄRGPUURIMISEKS

TEEMANTTRELL
1900 W mootor
ºº Võimas
töökiiruste vahemik väikeste ja suurte südamikpuuride
ºº Optimaalne
kasutamiseks
käivitus ja töökiiruse astmeteta reguleerimine
ºº Sujuv
termokaitse LED-näidik
ºº Mootori
Kaitsesidur
ºº Kiirühendus – mootori tugev kinnitus tagab lihtsa kasutamise ja
ºº vibratsiooni minimeerimise

ºº
ºº
ºº
ºº

WCHP-SB
8 - 50 mm

L-kujuline käepide jaotab kaalu paremini
3 töökiirusega reduktor
5 m kaabel rikkevoolukaitsmega PRCD
Tarnekomplektis on tolmueraldusliitmik, 32 mm ja 41 mm
mutrivõtmed

➌

➊

➊ Standardne1/2˝ G kinnitus.
➋ Standardne 1 1/4˝ UNC kinnitus.

Märg ja kuiv kasutamine

➌	Puuri kinnitusele graveeritud läbimõõt ja tüüp püsivad kaua
hästi nähtavatena.
➍	Laserkeevitatud segmendid kaitsevad purunemise eest.

DD 3-152

➌

Ainulaadsed TURBO tüüpi segmendid

1900
550 / 1250 / 2700
152
202
1
⁄2˝ G + 1 1⁄4˝ UNC
6.5
Komplekt
4933428000

➋

➌

➋

➍

–	
eelnevalt teritatud, et saavutada parim tulemus kohe
esimesest august alates.
–	
Üks välimine ja kaks sisemist pilu võimaldavad
paremat jahutust ja parandavad materjali
eemaldamist.

Mootori termokaitse LED-indikaator

Sobib DCM2-250C
& DCM2-350C

Sobib DD3-152

–	Eriti õhuke 2 mm segment kiireks ja jõuliseks
puurimiseks raudbetoonis.
–	Kinnise ringjoonega segment tagab suurepärase
jõudluse raskete tööde puhul.

3 kiiruse valikulüliti

WCHP 52 350 mm

WCHP-SB
52 - 152 mm

➍	10 mm segmendi kõrgus tagab suurepärase tööea.

Sis. võimsus (W)
Kiirus täiskoormusel (p/min)
Maks betoonipuuri mõõt (mm)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

➍

➍

➍

➍

DR 152 T | TEEMANTTRELLI STATIIV SEADMELE DD 3-152
ºº Valualumiiniumist alus lihtsustab transportimist
ºº 45° kalle nurga all puurimiseks
ºº Kiirühendus – tööriista ja rakise täpseks ja kiireks ühendamiseks
ºº Kompaktne alus – säästab ruumi puurimisel raskesti ligipääsetavates

kohtades
ºº 4 seadekruvi kiireks reguleerimiseks
ºº Horisontaalne ja vertikaalne vesilood
ºº Teisalduskäepide
ºº Seadme saab lukustusnupuga ülemisse asendisse lukustada, mis
lihtsustab seadme ja puurotsaku kinnitamist
ºº Kahe kodaraga ratta abil etteanne vasakult ja paremalt poolt käsitsemiseks
ºº Imiplaadi saab tellida lisavarustusena (4932352676)

152

DR 152 T
Puurimissüg. südamikotsakuga (mm)
Aluse suurus (mm)
Painutusulatus (°)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

152
330 x 210
45
10
−
4933428020

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Ø (mm)

Kirjeldus

8

WCHP-SB 8

Südamikuhoidik
1

Tööpikkus (mm)

Kogupikkus (mm)

Art. nr

Ø (mm)

Kirjeldus

⁄2˝ Gas

70

135

4932352072

40

WCHP-SB 40

Südamikuhoidik
1

Tööpikkus (mm)

Kogupikkus (mm)

Art. nr

⁄2˝ Gas

300

365

4932352088

12

WCHP-SB 12

1

14

WCHP-SB 14

1

⁄2˝ Gas

200

265

4932352074

42

WCHP-SB 42

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352075

45

WCHP-SB 45

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352089

⁄2˝ Gas

300

365

16

WCHP-SB 16

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352077

50

WCHP-SB 50

1

4932352090

⁄2˝ Gas

300

365

18

WCHP-SB 18

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352078

52

4932352092

WCHP-SB 52

1 1⁄4˝ UNC

420

500

20

WCHP-SB 20

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352079

4932352734

62

WCHP-SB 62

1 1⁄4˝ UNC

420

500

22

WCHP-SB 22

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352735

4932352080

82

WCHP-SB 82

1 1⁄4˝ UNC

420

500

24

WCHP-SB 24

1

⁄2˝ Gas

300

4932352736

365

4932352081

92

WCHP-SB 92

1 1⁄4˝ UNC

420

500

25

WCHP-SB 25

1

⁄2˝ Gas

4932352737

300

365

4932352082

102

WCHP-SB 102

1 1⁄4˝ UNC

420

500

28

WCHP-SB 28

1

4932352738

⁄2˝ Gas

300

365

4932352083

112

WCHP-SB 112

1 1⁄4˝ UNC

420

500

30

WCHP-SB 30

1

4932352739

⁄2˝ Gas

300

365

4932352084

122

WCHP-SB 122

1 1⁄4˝ UNC

420

500

32

WCHP-SB 32

1

4932352740

⁄2˝ Gas

300

365

4932352085

132

WCHP-SB 132

1 1⁄4˝ UNC

420

500

35

WCHP-SB 35

1

4932352741

⁄2˝ Gas

300

365

4932352086

152

WCHP-SB 152

1 1⁄4˝ UNC

420

500

37

WCHP-SB 37

1

4932352742

⁄2˝ Gas

300

365

4932352087
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DD 2-160 XE | TEEMANTTRELL
ºº Võimas ja tugev mootor tagab pidevalt suure pöördemomendi
ºº Kahekordne kaitse vastastikku seotud mehaanilise ja elektroonilise

DD 2-160 XE

siduri
abil, et kaitsta nii kasutajat kui ka tööriista
ºº Metallist reduktoriga tugev konstruktsioon
ºº Ohutu käsitsemine pika AVS-külgkäepideme ja D-kujulise tagumise
käepideme abil
ºº Kahe töökiirusega reduktor
ºº M16 FIXTEC-klamber südamikpuuri kiireks vahetamiseks
ºº Pehme löögifunktsioon. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, lõikab
südamikpuur kiiremini ja lihtsamalt
ºº Sujuv käivitamine töökiiruse muutmislüliti abil tagab täpse ja kontrollitud
puurimise
ºº Fixtec Cleanline rootor (lisavarustus) on parim lahendus tolmu
eemaldamiseks
ºº 4 m kaabel
ºº Tarnekomplektis on kiirvahetuspadrun M16
teemantpuuride jaoks, SDS-plus tsentripuur (8x140 mm)

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Kiirus täiskoormusel (p/min)
Koormuseta vasara käik (p/min)
Maks kivipuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1500
0 - 1500 / 0 - 3000
0 - 890 / 0 - 1770
24,000 / 48,000
162
50
M18 x 2.5
4.2
Komplekt
4933368690

TOLMUEEMALDUSSÜSTEEMIGA
TEEMANTPUURID KUIVPUURIMISEKS
– DCHXL
Sobivad kõige paremini väga kõvadele ehitustellistele,
keskmise kõvadusega tellistele, kõvale pae-/liivakivile

LASERKEEVITATUD SEGMENDID
TAGAVAD SUUREMA
VASTUPIDAVUSE.

DCM 2-350 C | TEEMANTTRELL
ºº Kahe töökiirusega mootor teemantpuuriga puurimiseks
ºº Sisemine hõõrdsidur
ºº Kolm korda aeglustav reduktor
ºº Sujuvkäivituse lüliti
ºº Mootori ülekoormuskaitse
ºº PRCD rikkevoolukaitse
ºº Sisseehitatud vedelikupöörel
ºº Kaheosaline lülituskarp
ºº Tarnekomplektis on lamevõti, kuuskantvõtmed ja lülituskarbiga

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

DCM 2-350 C
Sis. võimsus (W)
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Puurimissüg. südamikotsakuga (mm)
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr 240 V

rihm

2800
300
600
350
1 1⁄4˝ UNC
9.0
−
40044

A

B

A

Juhtvarras mudelile DD2-160. Tarnitakse koos lukustuskruviga
(4931622432). Vajalikud on kuuskantsisevõti (4931616044) ja SDS-plus
juhtaugu puurimise puuritera (8 x 110 mm, 4932307070).

DR 350 T | TEEMANTTRELLI STATIIV SEADMELE DCM 2-350 C
ºº Kaalult kerge alumiiniumist puurimisrakis
ºº Kallutatav (0–45°)
ºº Puurimisnurga ja -sügavuse näidik
ºº Mootori kiirühendusplaat
ºº Etteandekiiruse peenreguleerimine
ºº Vertikaalne ja horisontaalne vesilood
ºº Puurava tsentreerimisseadis
ºº Seadekruvid
ºº Rakise mõlemale küljele kinnitatav etteandekäepide
ºº Teisalduskäepide ja -rattad
ºº Tarnekomplektis on 3/16" kuuskantvõti, 6 mm kuuskantvõti,

17x19 võti,
mootori kiirühendusplaat, 4 kruvi M8x25 mm, tsentreerimisseadis

B

DR 350 T
Puurimissüg. südamikotsakuga (mm)
Käigupikkus (mm)
Kõrgus (mm)
Aluse suurus (mm)
Painutusulatus (°)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr 240 V

350
610
1042
391 x 523
45
19.5
−
4933400600

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Kirjeldus
FIXTECi Clean Line Rotor (CLR) tolmueemaldus.
Kirjeldus
DCHXL 38*
DCHXL 52
DCHXL 68
DCHXL 82
DCHXL 102
DCHXL 107
DCHXL 112
DCHXL 117
DCHXL 122
DCHXL 127
DCHXL 132
DCHXL 152
DCHXL 162

Ø

154

C

Ø (mm)
38
52
68
82
102
107
112
117
122
127
132
152
162

Tarviku kinnitus
M18 x 2.5

Südamikuhoidik
1 1⁄4˝ UNC

Südamikuhoidik
Tööpikkus (mm)
1 1/4˝ UNC
420
1
1 /4˝ UNC
420
1
1 /4˝ UNC
420
1
1 /4˝ UNC
420
1 1/4˝ UNC
420
1 1/4˝ UNC
420
1 1/4˝ UNC
420
1
1 /4˝ UNC
420
1
1 /4˝ UNC
420
1
1 /4˝ UNC
420
1 1/4˝ UNC
420
1 1/4˝ UNC
420
1 1/4˝ UNC
420
* Tsentreerimisjuhik pole eelpuurimisel vajalik.

Kogupikkus (mm)
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490

Art. nr
4932352172
Art. nr
4932399753
4932399163
4932399164
4932399165
4932399166
4932399754
4932399167
4932399755
4932399168
4932399169
4932399170
4932399171
4932399172
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AGV 12 DEC | 1200 W NURKLIHVIJA KOOS TOLMUEEMALDUSSÜSTEEMIGA

DCM 2-250 C | TEEMANTTRELL
ºº Kahe töökiirusega mootor teemantpuuriga puurimiseks
ºº Sisemine hõõrdsidur
ºº Kolm korda aeglustav reduktor
ºº Sujuvkäivituse lüliti
ºº Mootori ülekoormuskaitse
ºº PRCD rikkevoolukaitse
ºº Sisseehitatud vedelikupöörel
ºº Kaheosaline lülituskarp
ºº Tarnekomplektis on lamevõti, kuuskantvõtmed ja lülituskarbiga

DCM 2-250 C
Sis. võimsus (W)
Tühijooksukiirus, 1. käik (p/min)
Tühijooksukiirus, 2. käik (p/min)
Puurimissüg. südamikotsakuga (mm)
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr 240 V

rihm

2800
450
900
250
1 1⁄4˝ UNC
9.0
−
40964

võti,
mootori kiirühendusplaat, 4 kruvi M8x25 mm, tsentreerimisseadis, imuri
kummitihend

ºº Võimas,

1200 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista kasutuskestust
ºº Väga kompaktne ja saledajooneline konstruktsioon mugavaks
käsitsemiseks
ºº Liini lukustamise funktsioon, mis takistab automaatset käivitumist pärast
toitekatkestust
ºº Kaitsesidur kaitseb kasutajat tagasilöögi mõju eest
ºº Võtmeta sügavuse reguleerimine vahemikus 5–28 mm.
ºº Võtmeta avamine lihtsaks ja kiireks lõiketera vahetamiseks
ºº Lõikamisjuhik koos juhtjoonega, et vältida väändumist ja tagada parem
kontroll töötamise ajal
ºº Ilma lisatööriistata kiiresti vabastatav kaitsepiire kiireks ja lihtsaks
reguleerimiseks
ºº Tolmukaitsme saab hõlpsasti monteerida Milwaukee® M-klassi
puhastusseadmetele ainulaadse klambersüsteemiga adapteri abil, mis
kuulub Milwaukee® EMAC tolmuimeja komplekti
ºº Vibratsiooni summutava külgkäepideme kasutamisel väsib kasutaja vähem
ºº Tarnitakse koos 4 m pikkuse kummist kaabli, lõikeketta tolmukatte ja
teemantlõikekettaga DUH 125 mm

AGV 12-125 X DEC-SET
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC
Taaskäivitustõkis
AVS-i külgkäepide
Lüliti tüüp
Tootekood
Art. nr

1200
11,000
125
28
M 14
2.4
Jah
Jah
Jah
Slide lüliti
Dyna kohver
4933448020

AGV 15 DEG

DR 250 TV | TEEMANTTRELLI STATIIV SEADMELE DCM 2-250 C
ºº Kaalult kerge alumiiniumist puurimisrakis
ºº Kallutatav (0–45°)
ºº Puurimisnurga ja -sügavuse näidik
ºº Mootori kiirühendusplaat
ºº Sisseehitatud imi-alusplaat (saab kasutada imuriga ja ilma imurita)
ºº Etteandekiiruse peenreguleerimine
ºº Vertikaalne ja horisontaalne vesilood
ºº Puurava tsentreerimisseadis
ºº Seadekruvid
ºº Rakise mõlemale küljele kinnitatav etteandekäepide
ºº Tarnekomplektis on 3/16" kuuskantvõti, 6 mm kuuskantvõti, 17x19

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

DR 250 TV
Puurimissüg. südamikotsakuga (mm)
Käigupikkus (mm)
Kõrgus (mm)
Aluse suurus (mm)
Painutusulatus (°)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

250
520
834
276 x 467
45
10.0
−
4933400590

1550 W NURKLIHVIJA KOOS TOLMUEEMALDUSSÜSTEEMIGA
1550 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega
ºº Võimas,
ja suurt töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista
kasutuskestust ja tagab parima jõudluse kõigi tööde puhul

kompaktne ja saledajooneline konstruktsioon mugavaks
ºº Väga
käsitsemiseks

lukustamise funktsioon, mis takistab automaatset käivitumist
ºº Liini
pärast toitekatkestust

ilma tööriista abita kinnitatav liides optimaalseks
ºº Magnetiseeritud,
töötamiseks nurkades ja seinte lähedal

hoiukoht, et eemaldada see töötamisel kitsastes kohtades.
ºº Esikatte
paindlikule kõrguse reguleerimisele saab tarvikuid kasutada
ºº Tänu
täieliku segmendiga.

Magnetiline, ilma täiendava tööriista
abita kasutatav liides

lisatööriistata kiiresti vabastatav kaitsepiire kiireks ja lihtsaks
ºº Ilma
reguleerimiseks

saab hõlpsasti monteerida Milwaukee M-klassi
ºº Tolmukaitsme
puhastusseadmetele ainulaadse klambersüsteemiga adapteri abil,
®

mis kuulub Milwaukee EMAC tolmuimeja komplekti
®

kaldkäepide võimaldab kõige mugavamat töötamist,
ºº Sangakujuline
kasutaja saab rakendada pinnale survet vertikaalselt, et saavutada

AGV 15 DEC | 1550 W NURKLIHVIJA KOOS TOLMUEEMALDUSSÜSTEEMIGA
ºº Võimas,

1550 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista kasutuskestust
ºº Väga kompaktne ja saledajooneline konstruktsioon mugavaks
käsitsemiseks
ºº Liini lukustamise funktsioon, mis takistab automaatset käivitumist pärast
toitekatkestust
ºº Kaitsesidur kaitseb kasutajat tagasilöögi mõju eest
ºº Võtmeta sügavuse reguleerimine vahemikus 5–28 mm.
ºº Võtmeta avamine lihtsaks ja kiireks lõiketera vahetamiseks
ºº Lõikamisjuhik koos juhtjoonega, et vältida väändumist ja tagada parem
kontroll töötamise ajal
ºº Ilma lisatööriistata kiiresti vabastatav kaitsepiire kiireks ja lihtsaks
reguleerimiseks
ºº Tolmukaitsme saab hõlpsasti monteerida Milwaukee® M-klassi
puhastusseadmetele ainulaadse klambersüsteemiga adapteri abil, mis
kuulub Milwaukee® EMAC tolmuimeja komplekti
ºº Vibratsiooni summutava külgkäepideme kasutamisel väsib kasutaja vähem
ºº Tarnitakse koos 4 m pikkuse kummist kaabli, lõikeketta tolmukatte ja
teemantlõikekettaga DUH 125 mm

parimaid tulemusi

AGV 15-125 XC DEC-SET
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
Reguleeritava kiirusega
FIXTEC
Taaskäivitustõkis
AVS-i külgkäepide
Tootekood
Art. nr

1550
11,000
125
28
M 14
2.6
Ei
Jah
Jah
Jah
Dyna kohver
4933448025

harjad saab välja vahetada
ºº Kulunud
koos 4 m pikkuse kummist kaabli, sangakujulise
ºº Tarnitakse
käepideme, lihvmasina tolmukatte ja teemantkausslihvkettaga 125
mm

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
Reguleeritava kiirusega
FIXTEC
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

AGV 15-125 XC DEG-SET

AGV 15-125 XE DEG-SET

1550
11,000
125
28
M 14
2.6
Ei
Jah
Jah
Dyna kohver
4933448035

1550
2800 - 11,000
125
28
M 14
2.6
Jah
Jah
Jah
Dyna kohver
4933448830

Tolmukatte saab hõlpsasti
monteerida Milwaukee® M-klassi
puhastusmasinatele ainulaadse
klambersüsteemiga adapteriga

UNIVERSAALNE LIHV- JA TASANDUSKETAS. PAKSU MATERJALI EEMALDAMINE
Art. nr

4932451186

+
100% võtmeta
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Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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AGV 12 DEG | 1200 W NURKLIHVIJA KOOS TOLMUEEMALDUSSÜSTEEMIGA
ºº Võimas,

1200 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista kasutuskestust
ºº Väga kompaktne ja saledajooneline konstruktsioon mugavaks
käsitsemiseks
ºº Liini lukustamise funktsioon, mis takistab automaatset käivitumist pärast
toitekatkestust
ºº Magnetiseeritud, ilma tööriista abita kinnitatav liides optimaalseks
töötamiseks nurkades ja seinte lähedal
ºº Esikatte hoiukoht, et eemaldada see töötamisel kitsastes kohtades.
ºº Tänu paindlikule kõrguse reguleerimisele saab tarvikuid kasutada täieliku
segmendiga.
ºº Ilma lisatööriistata kiiresti vabastatav kaitsepiire kiireks ja lihtsaks
reguleerimiseks
ºº Tolmukaitsme saab hõlpsasti monteerida Milwaukee® M-klassi
puhastusseadmetele ainulaadse klambersüsteemiga adapteri abil, mis
kuulub Milwaukee® EMAC tolmuimeja komplekti
ºº Sangakujuline kaldkäepide võimaldab kõige mugavamat töötamist,
kasutaja saab rakendada pinnale survet vertikaalselt, et saavutada
parimaid tulemusi
ºº Kulunud harjad saab välja vahetada

MAKSIMAALNE KIIRUS,
PIKK TÖÖIGA, MADAL
VIBRATSIOONITASE

AGV 12-125 X DEG-SET
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC
Taaskäivitustõkis
Lüliti tüüp
Tootekood
Art. nr

1200
11,000
125
28
M 14
2.4
Jah
Jah
Slide lüliti
Dyna kohver
4933448030

Teemantlõikekettad

MILWAUKEE® TEEMANTLÕIKEKETTAD SPEEDCROSS ON MÕELDUD
KASUTAMISEKS KÕIGILE EHITUSOBJEKTIL TÖÖTAVATELE SPETSIALISTIDELE,
KES VAJAVAD RASKEIMATES TINGIMUSTES TÖÖTAMISEL PARIMAT
TOIMIVUST.

WCS 45 | 1900 W 150 MM (45 MM DOC) SOONEFREES
ºº Muudetav lõikelaius
ºº Ülekoormuskaitse
ºº Muudetav lõikesügavus
ºº TILT-LOK käepide
ºº Pehme haardepinnaga käepide
ºº Tolmueemaldusotsik
ºº Tarnekomplektis on 2 teemantketast,

WCS 45
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Lõikelaius (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

spetsiaalmeisel, võtmed

1900
5800
150
45
45
M 14
6.6
Komplekt
4933383350

150 X 22,23 MM TEEMANTTERA, LÕIKELAIUS 2,4 MM,
SEGMENDI KÕRGUS 10 MM,
IDEAALNE ÜLDISTEKS MÜÜRITÖÖDEKS
Art. nr

KVALITEETSED TEEMANTKETTAD =
MAKSIMAALNE KIIRUS!

+

4932373148

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Lõikelaius (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1500
9500
125
26
30
M 14
4.3
Komplekt
4933383855

125 X 22,23 MM TEEMANTTERA, LÕIKELAIUS 2,4 MM,
SEGMENDI KÕRGUS 10 MM,
IDEAALNE ÜLDISTEKS MÜÜRITÖÖDEKS
Art. nr

158

Täpse väljatöötlusega lõikeketta kere. Eelpingutatud ja karastatud lõikeketas
tagab perfektse kontsentratsiooni ja takistab maksimaalselt kuumuse kogumist.

Müra vähendavad omadused. Perfektne tasakaal ja kontsentratsioon summutavad
lõikamismüra.

WCE 30

ja

10 mm segmendi kõrgus pika kasutusea tagamiseks. Kõrge
teemandikontsentratsioon ja spetsiaalne jõuline geomeetria võimaldab saavutada
suure lõikamisjõudluse. Laserkeevitatud segmendid 100% ohutuse tagamiseks
kasutamisel.

Lõikeketta jahutuspilud. Pilud ja augud parandavad õhuvoolu, hoides segmentide
lõikamistemperatuuri minimaalsena. See kaitseb segmente kuumusekahjustuste
eest ning võimaldab kasutajal lõigata rohkem ja kiiremini.

WCE 30 | 1500 W 125 MM (30 MM DOC) SOONEFREES
ºº Võimas 1500 W mootor
ºº Ideaalne kaablitorude paigaldamiseks
ºº Väga tõhus elektroonikaplokk ülekoormuskaitsega
ºº Voolutugevuse piiramine sujuvkäivituse saavutamiseks
ºº Lihtsalt muudetav lõikelaius
ºº Tolmueemaldusotsik
ºº Tarnekomplektis on 2 teemantketast, spetsiaalmeisel, võtmed

bajonettadapter

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

Madal vibratsioonitase. Pingutatud lõikeketas ei laperda ning minimeerib
vibratsiooni.
Lasermärgistus. Kogu tehniline ja ohutusalane teave ning pöörlemissuuna nool
on märgitud lõikekettale laseriga ning püsivad lõikekettal terve selle kasutusea
jooksul. Info ei kulu maha ka siis, kui kasutatakse abrasiivseid materjale.

+

4932373147

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Ketta diam. (mm)
Art. nr

AUDD 115

AUDD 125

AUDD 150

AUDD 230

HUDD 115

HUDD 125

HUDD 150

HUDD 230

115
4932399823

125
4932399824

150
4932399825

230
4932399826

115
4932399819

125
4932399820

150
4932399821

230
4932399822
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METALLITÖÖD
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HDE 6 RQ | 725 W TRELL
ºº Kompaktne ja võimas 725 W mootor
ºº Metallist reduktor tagab laagrite ja hammasrataste täpse
ºº 1,5–10 mm padrun, võtmega
ºº Ergonoomiline kuju pehme haardepinnaga käepidemega
ºº Pöörlemissuuna muutmisvõimalus
ºº 4 m QUIK-LOK kaabel

HDE 6 RQ

istu

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

725
0 - 4000
6
16
30
10
1
⁄2 x 20
1.4
−
010150

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

SUURE JÕUDLUSEGA
BIMETALLIST AUGUSAED
Milwaukee® Hole Dozer™ on nagu tööhobune, kes peab visalt vastu ka
kõige raskematele töödele.

DE 10 RX | 630 W TRELL
ºº Kompaktne ja võimas 630 W mootor
ºº Elektroonikaplokk: töökiiruse eelvalik tagab optimaalse puurimise
ºº Sisseehitatud metallplokktehnoloogia tagab suurima vastupidavuse

DE 10 RX
ja

stabiilsuse
ºº Planetaarreduktor väikese pöörlemissageduse ja suure pöördemomendiga
rakendusteks
ºº Metallist FIXTEC-padrun (1,0–10 mm)
ºº Pöörlemissuuna muutmise funktsioon
ºº Lihtne ligipääs süsiharjadele ja harjade vahetamise võimalus pehme
haardepinnaga käepideme eemaldamise teel
ºº 4 m kaabel

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Maks metallipuuri mõõt (mm)
Maks puidupuuri mõõt (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Padruni mõõt (mm)
Tarviku kinnitus
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

RIP GUARD™ – KÕIGE TUGEVAM SAADAOLEV
HAMBAKUJU

630
0 - 2700
10
30
21
10
1
⁄2˝ x 20
1.6
−
4933409211

PLUG JACK™ – LIHTSALT
LIGIPÄÄSETAV AVA KIIRENDAB
MATERJALI EEMALDAMIST

ELUAEGNE GARANTII HAMMASTE
MURDUMISE SUHTES

8% KOOBALTISISALDUSEGA
BIMETALLMATERJAL SUURENDAB
KULUMISKINDLUST

MDE 42 | MAGNETILINE PUURPINK
ºº Kerge, teisaldatav ja võimas magnetiline puurpink
ºº Võimsa 1200 W mootori jõud edastatakse kolme reduktori

kaudu puurile,
millega saab puurida 42 mm ava 50 mm paksuse terase sisse
Tugev
magnet
ja
tipptasemel
elektroonikaplokk
tagavad
juhtimise
ja
ºº
vastavad kõikidele ohutusnõuetele
ºº Elektrooniline lülituspaneel töö lihtsustamiseks
ºº Tarnekomplektis on reguleeritav kaitsekate, lõikamisõli ja kuuskantvõtmed

MDE 42
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Kiirus täiskoormusel (p/min)
Maks puuri läbimõõt (mm)
Maks puuri pikkus (mm)
Puurimissüg. täisotsakuga (mm)
Maks pöördemoment (Nm)
Magn. hoidejõud (puuriotsaku survel) (N)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1200
300 - 640
170 - 330
42
50
16
85
10,000
11.5
Komplekt
4933380832

7-OSALINE HOLE DOZERI™ AUGUSAEKOMPLEKT
Augusaed: Ø 19, 22, 25, 29, 32 mm. Võll – augusaagidele Ø 14–30 mm (Id nr
49567010). Seib ja adapter. 1⁄8˝ kuuskantsisevõti.

Art. nr

14-OSALINE AUGUSAE KOMPLEKT
Augusaed: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Võll – augusaagidele Ø 14–30
mm (Id nr 49567010). Võll – augusaagidele Ø 32–152 mm (Id nr 49569100). 2 x
puuritera juhtaugu puurimiseks, 1⁄8˝ / ~ 3 mm kuuskantsisevõti.

Art. nr
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Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

49224083

49224152

10-OSALINE AUGUSAE KOMPLEKT
Augusaed: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Võll – augusaagidele Ø 14–30 mm (Id nr
49567010). Võll – augusaagidele Ø 32–152 mm (Id Nr 49569100). 2 x puuritera
juhtaugu puurimiseks, 1⁄8˝ kuuskantsisevõti.

Art. nr

49224201

17-OSALINE AUGUSAE KOMPLEKT
Augusaed: Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Võll – augusaagidele Ø 14–30 mm (Id nr 49567010). Võll – augusaagidele Ø 32–152 mm (Id nr
49569100). 2 x puuritera juhtaugu puurimiseks, 1⁄8˝ kuuskantsisevõti (Id nr 49960060).

Art. nr

49224102
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MDE 41

AGVM 26

ELEKTROMAGNETIGA MAGNETPUURPINK

2600 W NURKLIHVIJA

võimas mootor ja optimeeritud puurimiskiirus
ºº 1200-vatine
käigukast võimaldab valida rõngaslõikuri või
ºº Kahekiiruseline
spiraalpuuri kasutamise korral optimaalse puurimiskiiruse (475 või

B-kaitsekate kaitseb kasutajat ja seadet tagasilöögi mõju
ºº Milwaukee
eest

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

2600 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega
ºº Võimas
ja suurt töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista

730 p/min)
Tõstmise tuvastamise süsteem AUTOSTOP™: kasutaja tõhusaks
kaitsmiseks teeb kindlaks liiga kiire pöörlemise ja katkestab
automaatselt puuri toite
Elektromagnet hoidejõuga 9930 N
Puuritava ava max läbimõõt 41 mm rõngaslõikuri ja 13 mm sirge
sabaga spiraalpuuri kasutamise korral
Võtmevaba 19 mm Weldoni kinnitus võimaldab kiiresti ja lihtsalt
tarvikuid vahetada
Käigupikkus 146 mm võimaldab kasutada erinevaid tarvikuid
Tööriistadeta eemaldatav käepide on kasutatav nii paremal kui ka
vasakul poolel
Sisseehitatud LED-lamp tööpinna valgustamiseks

kasutuskestust

vähendab halva kvaliteediga ketaste
ºº Automaattasakaalusti
vibratsiooni

varustatud mootorikorpus ja täiendav AVS-külgkäepide
ºº AVS-iga
muudavad tööriista käsitsemise mugavamaks ja vähendavad
kasutaja liigestele avalduvat koormust

Kahekiiruseline käigukast

vibratsioon oma klassi tööriistade hulgas – ainult 2,5 m/s²
ºº Väikseim
asendisse pööratav põhikäepide
ºº 7FIXTEC-äärikmutter
ketta kiireks ja lihtsaks vahetamiseks
ºº Purunemiskindel kiirvabastusega
kaitsekate lihtsustab reguleerimist
ºº Automaatse väljalülitusega süsiharjad
ºº 4 m kummikaabel
ºº

MDE 41
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Maks puuri läbimõõt (mm)
Maks puuri pikkus (mm)
Puurimissüg. täisotsakuga (mm)
Magn. hoidejõud (puuriotsaku survel) (N)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

AGVM 26-230 GEX

1200
475 / 730
41
50
13
9930
13.5
Komplekt
4933451015

Ilma tööriista abita äravõetav käepide

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Valvsuslüliti
Taaskäivitustõkis
Autom. tasakaalusüsteem
Vibratsioonivastane süsteem AVS
Pööratav põhikäepide
Tootekood
Art. nr

2600
6600
230
68
M 14
5.8
Jah
Ei
Jah
Jah
Jah
Jah
−
4933402365

Milwaukee® B-Guard mehaaniline sidur

AGVM 26-230 GEX/
DMS
2600
6600
230
68
M 14
5.8
Jah
Jah
Ei
Jah
Jah
Jah
−
4933402495

7-positsiooniline pööratav AVSpõhikäepide

Automaatne tasakaalustusmehhanism
tagab oluliselt madalama

LED-tuli korpusel

MDP 41 | PÜSIMAGNETIGA MAGNETPUURPINK
ºº 1200-vatine võimas mootor ja optimeeritud puurimiskiirus
ºº Kahekiiruseline käigukast võimaldab valida rõngaslõikuri või

spiraalpuuri
kasutamise korral optimaalse puurimiskiiruse (475 või 730 p/min)
™
Tõstmise
tuvastamise
süsteem
AUTOSTOP
:
kasutaja
tõhusaks
ºº
kaitsmiseks teeb kindlaks liiga kiire pöörlemise ja katkestab automaatselt
puuri toite
ºº Autonoomne püsimagnet hoidejõuga 8890 N välistab magneti juhusliku
deaktiveerimise, et tõhustada kasutaja kaitset ja lihtsustada joondamist
ºº Puuritava ava max läbimõõt 41 mm rõngaslõikuri ja 13 mm sirge sabaga
spiraalpuuri kasutamise korral
ºº Võtmevaba 19 mm Weldoni kinnitus võimaldab kiiresti ja lihtsalt tarvikuid
vahetada
ºº Käigupikkus 146 mm võimaldab kasutada erinevaid tarvikuid
ºº Tööriistadeta eemaldatav käepide on kasutatav nii paremal kui ka vasakul
poolel
ºº Sisseehitatud LED-lamp tööpinna valgustamiseks
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AGV 26 | 2600 W NURKLIHVIJA
MDP 41
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Maks puuri läbimõõt (mm)
Maks puuri pikkus (mm)
Puurimissüg. täisotsakuga (mm)
Magn. hoidejõud (puuriotsaku survel) (N)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1200
475 / 730
41
50
13
8890
14.0
Komplekt
4933451014

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ºº Võimas

2600 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista kasutuskestust
ºº Automaattasakaalusti vähendab halva kvaliteediga ketaste vibratsiooni
ºº AVS-iga varustatud mootorikorpus ja täiendav AVS-külgkäepide
muudavad tööriista käsitsemise mugavamaks ja vähendavad kasutaja
liigestele avalduvat koormust
ºº Väikseim vibratsioon oma klassi tööriistade hulgas – ainult 2,5 m/s²
ºº 7 asendisse pööratav põhikäepide
ºº Sujuvkäivitus kergeks käivitamiseks
ºº Purunemiskindel kiirvabastusega kaitsekate lihtsustab reguleerimist
ºº Automaatse väljalülitusega süsiharjad
ºº 4 m kummikaabel

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Valvsuslüliti
Taaskäivitustõkis
Autom. tasakaalusüsteem
Vibratsioonivastane süsteem AVS
Pööratav põhikäepide
Tootekood
Art. nr

AGV 26-230 GE

AGV 26-230 GE/DMS

2600
6600
230
68
M 14
5.5
Ei
Ei
Jah
Jah
Jah
Jah
−
4933402360

2600
6600
230
68
M 14
5.5
Ei
Jah
Ei
Jah
Jah
Jah
−
4933402490
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AG 24 | 2400 W NURKLIHVIJA

AGVM 24 | 2400 W NURKLIHVIJA
ºº Milwaukee B-kaitsekate kaitseb kasutajat ja seadet tagasilöögi mõju eest
ºº Võimas 2400 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega ja suurt

töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista kasutuskestust
ºº Automaattasakaalusti vähendab halva kvaliteediga ketaste vibratsiooni
ºº AVS-iga varustatud mootorikorpus ja täiendav AVS-külgkäepide
muudavad tööriista käsitsemise mugavamaks ja vähendavad kasutaja
liigestele avalduvat koormust
ºº Väikseim vibratsioon oma klassi tööriistade hulgas – ainult 2,5 m/s²
ºº 7 asendisse pööratav põhikäepide
ºº FIXTEC-äärikmutter ketta kiireks ja lihtsaks vahetamiseks
ºº Purunemiskindel kiirvabastusega kaitsekate lihtsustab reguleerimist
ºº Automaatse väljalülitusega süsiharjad
ºº 4 m kummikaabel

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Valvsuslüliti
Taaskäivitustõkis
Autom. tasakaalusüsteem
Vibratsioonivastane süsteem AVS
Pööratav põhikäepide
Tootekood
Art. nr

AGVM 24-230 GEX

AGVM 24-230 GEX/DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.8
Jah
Ei
Jah
Jah
Jah
Jah
−
4933402340

2400
6600
230
68
M 14
5.8
Jah
Jah
Ei
Jah
Jah
Jah
−
4933402475

ºº Võimas

2400 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista kasutuskestust
ºº Ergonoomilise kujuga mootorikorpus tagab kasutaja suurima mugavuse
ºº Sujuvkäivitus kergeks käivitamiseks
ºº Purunemiskindel kiirvabastusega kaitsekate lihtsustab reguleerimist
ºº Automaatse väljalülitusega süsiharjad
ºº 4 m kummikaabel

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Valvsuslüliti
Taaskäivitustõkis
Autom. tasakaalusüsteem
Vibratsioonivastane süsteem AVS
Pööratav põhikäepide
Tootekood
Art. nr

AG 24-230 E

AG 24-230 E/DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.3
Ei
Ei
Jah
Ei
Ei
Ei
−
4933402325

2400
6600
230
68
M 14
5.3
Ei
Jah
Ei
Ei
Ei
Ei
−
4933402450

AGV 22

AGVK 24 | 2400 W NURKLIHVMASIN
2400 W pulberpinnakattega mootor tööriista kasutusea
pikendamiseks ja parima jõudluse tagamiseks kõigi tööde puhul
Liini
lukustamise
funktsioon, mis takistab automaatset käivitumist pärast
ºº
toitekatkestust
ºº Kaitsesidur kaitseb kasutajat tagasilöögi mõju eest
ºº Ülekoormuskaitse ülekuumenemise vältimiseks
ºº Pehme käivitus sujuvaks töö alustamiseks
ºº Erakordselt kompaktne vorm, lühike üldpikkus (485 mm) ja väike kaal (5,4
kg) tagavad mugava käsitsemise
ºº 2-positsiooniline vibratsiooni summutav külgkäepide vähendab
vibratsiooni ja tagab mugavama töötamise
ºº Rebenemiskindel kiiresti avatav kaitsekate lihtsaks reguleerimiseks
ºº Välised luugid tagavad mugava juurdepääsu harjadele ja kiire hoolduse
ºº 4 m kummist kaabel

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

ºº Võimas

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Valvsuslüliti
Taaskäivitustõkis
AVS-i külgkäepide
Pööratav põhikäepide
Tootekood
Art. nr

AGVK 24-230 EK

AGVK 24-230 EK DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.4
Ei
Ei
Jah
Jah
Ei
−
4933451413

2400
6600
230
68
M 14
5.4
Ei
Jah
Jah
Jah
Ei
−
4933451414

2200 W NURKLIHVIJA
2200 W, pulbervärviga krunditud mootor tagab pika
ºº Võimas
kasutuskestuse ja suure jõudluse igasugustes rakendustes

kompaktne konstruktsioon (üldpikkus vaid 485 mm ja kaal
ºº Äärmiselt
5,4 kg) tagab käsitsusmugavuse
kergeks käivitamiseks
ºº Sujuvkäivitus
kiirvabastusega kaitsekate lihtsustab reguleerimist
ºº Purunemiskindel
Vibratsiooni
summutav
kahe asendiga külgkäepide vähendab
ºº kasutajale mõjuvat vibratsiooni
ja muudab töötamise mugavamaks
harjaluugid hoolduse ajal harjadele kiireks juurdepääsuks
ºº Välimised
ºº 4 m kummikaabel

Rebenemiskindel kiiresti avatav
kaitsekate

AGV 24 | 2400 W NURKLIHVIJA
ºº Võimas

2400 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista kasutuskestust
ºº Automaattasakaalusti vähendab halva kvaliteediga ketaste vibratsiooni
ºº AVS-iga varustatud mootorikorpus ja täiendav AVS-külgkäepide
muudavad tööriista käsitsemise mugavamaks ja vähendavad kasutaja
liigestele avalduvat koormust
ºº Väikseim vibratsioon oma klassi tööriistade hulgas – ainult 2,5 m/s²
ºº Sujuvkäivitus kergeks käivitamiseks
ºº Purunemiskindel kiirvabastusega kaitsekate lihtsustab reguleerimist
ºº Automaatse väljalülitusega süsiharjad
ºº 4 m kummikaabel

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Valvsuslüliti
Taaskäivitustõkis
Autom. tasakaalusüsteem
Vibratsioonivastane süsteem
AVS
Pööratav põhikäepide
Tootekood
Art. nr

AGV 24-230 E

AGV 24-230 GE

2400
6600
230
68
M 14
5.5
Ei
Ei
Jah
Jah

2400
6600
230
68
M 14
5.5
Ei
Ei
Jah
Jah

AGV 24-230 GE/
DMS
2400
6600
230
68
M 14
5.5
Ei
Jah
Ei
Jah

Jah

Jah

Jah

Ei
−
4933402335

Jah
−
4933402330

Jah
−
4933402520

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Valvsuslüliti
Taaskäivitustõkis
Autom. tasakaalusüsteem
AVS-i külgkäepide
Pööratav põhikäepide
Tootekood
Art. nr

AGV 22-180 E

AGV 22-230 E

AGV 22-230/DMS

2200
8500
180
43
M 14
5.3
Ei
Ei
Jah
Ei
Jah
Ei
−
4933431820

2200
6600
230
68
M 14
5.4
Ei
Ei
Jah
Ei
Jah
Ei
−
4933431850

2200
6600
230
68
M 14
5.4
Ei
Jah
Ei
Ei
Jah
Ei
−
4933431860

Vibratsioonikindel külgkäepide

Epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluva mähisekaitsega
PROTECTOR-MOTOR
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AGV 17

AG 22 | 2200 W NURKLIHVIJA
ºº Võimas

2200 W, pulbervärviga krunditud mootor tagab pika
kasutuskestuse ja suure jõudluse igasugustes rakendustes
ºº Äärmiselt kompaktne konstruktsioon (üldpikkus vaid 485 mm ja kaal 5,2
kg) tagab käsitsusmugavuse
ºº Purunemiskindel võtmega kaitsekate
ºº Välimised harjaluugid hoolduse ajal harjadele kiireks juurdepääsuks

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Valvsuslüliti
Taaskäivitustõkis
Autom. tasakaalusüsteem
AVS-i külgkäepide
Pööratav põhikäepide
Tootekood
Art. nr

AG 22-180/DMS

AG 22-230/DMS

2200
8500
180
43
M 14
5.1
Ei
Jah
Ei
Ei
Ei
Ei
−
4933431830

2200
6600
230
68
M 14
5.2
Ei
Jah
Ei
Ei
Ei
Ei
−
4933433630

1750 W NURKLIHVIJA
1750 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega
ºº Võimas
ja suurt töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista
kasutuskestust

elektroonikaplokk tagab sujuva käivitumise
ºº Püsivõimsuse
väljalülitamisfunktsioon väldib automaatse käivitumise pärast
ºº Faasi
voolukatkestust
ülekoormuskaitse kaitseb ülekuumenemise eest
ºº Termiline
kaitseb kasutajat tagasilöögi mõju eest
ºº Kaitsesidur
FIXTEC-mutter
tööriistadeta vahetamiseks
ºº Purunemiskindelketta
tööriistadeta käsitsetav kaitsekate kaitseb
ºº kasutajat parimal javiisil
ja kiirendab reguleerimist

Epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluva mähisekaitsega
PROTECTOR-MOTOR

summutav külgkäepide vähendab vibratsiooni
ºº Vibratsiooni
ºº 4 m kummikaabel

AGV 21 GEX | 2100 W NURKLIHVIJA
ºº Võimas

2100 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista kasutuskestust
Automaattasakaalusti
vähendab halva kvaliteediga ketaste vibratsiooni
ºº
ºº AVS-iga varustatud mootorikorpus ja täiendav AVS-külgkäepide
muudavad tööriista käsitsemise mugavamaks ja vähendavad kasutaja
liigestele avalduvat koormust
ºº 7 asendiga põhikäepide
ºº Sujuvkäivitus kergeks käivitamiseks
ºº FIXTEC-äärikmutter ketta kiireks ja lihtsaks vahetamiseks
ºº Purunemiskindel kiirvabastusega kaitsekate lihtsustab reguleerimist
ºº Automaatse väljalülitusega süsiharjad
ºº 4 m kummikaabel

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Valvsuslüliti
Taaskäivitustõkis
Autom. tasakaalusüsteem
Vibratsioonivastane süsteem AVS
Pööratav põhikäepide
Tootekood
Art. nr

AGV 21-230 GEX

AGV 21-230 GEX/DMS

2100
6600
230
68
M 14
5.5
Jah
Ei
Jah
Jah
Jah
Jah
−
4933402304

2100
6600
230
68
M 14
5.5
Jah
Jah
Ei
Jah
Jah
Jah
−
4933402525

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
Reguleeritava kiirusega
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Valvsuslüliti
Taaskäivitustõkis
AVS-i külgkäepide
Autom. tasakaalusüsteem
Tootekood
Art. nr

AGV 17-125 XE

AGV 17-125 XC

AGV 17-125 XC/DMS

AGV 17-150 XC/DMS

AGV 17-180 XC/DMS

1750
2600 - 11,000
125
33
M 14
2.8
Jah
Jah
Ei
Jah
Jah
Ei
−
4933432230

1750
11,000
125
33
M 14
2.8
Ei
Jah
Ei
Jah
Jah
Ei
−
4933449850

1750
11,000
125
33
M 14
2.8
Ei
Jah
Jah
Jah
Jah
Ei
−
4933455140

1750
9500
150
45
M 14
3.0
Ei
Jah
Jah
Jah
Jah
Ei
−
4933432250

1750
7600
180
58
M 14
3.1
Ei
Jah
Jah
Jah
Jah
Ei
−
4933432270

Vibratsioonikindel külgkäepide tagab
väiksema vibratsiooni

Elektroonika

AGV 17 INOX | 1750 W VÄIKESE KIIRUSEGA LIHVMASIN
1750 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista kasutuskestust
ºº 7-astmeline kiiruse reguleerimine vahemikus 2000–7600 p/min parimate
tulemuste saavutamiseks roostevabal terasel
ºº Püsiva võimsuse elektroonika ja pehme käivitus sujuvaks käivitamiseks
ºº Liini lukustamise funktsioon, mis takistab automaatset käivitumist pärast
toitekatkestust
ºº Termiline ülekoormuskaitse ülekuumenemise vältimiseks
ºº Kaitsesidur kaitseb kasutajat tagasilöögi mõju eest
ºº FIXTEC-mutter ketta vahetamiseks ilma täiendava tööriistata
ºº Rebenemiskindel ja tööriista abita avatav kaitsekate kasutaja parima kaitse
tagamiseks ja kiireks reguleerimiseks
ºº Vibratsioonikindel külgkäepide tagab väiksema vibratsiooni
ºº 4 m kummist kaabel

AGV 15 | 1550 W NURKLIHVIJA

ºº Võimas,

168

AGV 17-125 INOX
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
Reguleeritava kiirusega
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

1750
2000 - 7600
125
33
M 14
2.8
Jah
Jah
Jah
−
4933449870

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ºº Võimas

1550 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista kasutuskestust
ºº Tänu kompaktsele ja saledale konstruktsioonile on tööriista mugav
käsitseda
ºº Sujuvkäivitus kergeks käivitamiseks
ºº Faasi väljalülitamisfunktsioon väldib automaatse käivitumise pärast
voolukatkestust
ºº Ülekoormuskaitse kaitseb ülekuumenemise eest
ºº Kaitsesidur kaitseb kasutajat tagasilöögi mõju eest
ºº Uus integreeritud ja uuenduslik tööriistadeta käsitsetav
kettavahetussüsteem FIXTEC
ºº Purunemiskindel ja tööriistadeta käsitsetav kiirvabastusega kaitsekate
kiirendab reguleerimist
ºº Vibratsiooni summutava külgkäepideme kasutamisel väsib kasutaja vähem
ºº 4 m kummikaabel

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
Reguleeritava kiirusega
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Taaskäivitustõkis
Autom. tasakaalusüsteem
Tootekood
Art. nr

AGV 15-125 XC

AGV 15-125 XE

AGV 15-150 XC

1550
11,000
125
33
M 14
2.6
Ei
Ei
Jah
Ei
−
4933428120

1550
2800 - 11,000
125
33
M 14
2.6
Jah
Ei
Jah
Ei
−
4933428127

1550
9000
150
44
M 14
2.6
Ei
Ei
Jah
Ei
−
4933433250
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PIKENDATUD ELUIGA
JA NIISKUSEKINDLUS
PRO+**
KAUEMKESTEV KÕRGJÕUDLUS.

SPETSIAALNE KOOSTIS VÕIMALDAB:

Uus HydroProtect tehnoloogia elimineerib ajaga kaasneva jõudluse kao, ka
pärast kuud epikkust ladustamist on algne jõudlus.

AGV 13 XSPDE
1250 W NURKLIHVIJA
1200 W PROTECTOR-mootor – epoksüvaikpinnakattega
ºº Võimas,
ja suurt töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista
kasutuskestust

kompaktsem disain ning ainult 160 mm pikkune korpus
ºº Kõige
mugavaks käsitsemiseks

käivitus sujuvaks töö alustamiseks
ºº Pehme
lukustamise funktsioon, mis takistab automaatset käivitumist
ºº Liini
pärast toitekatkestust
ülekuumenemise vältimiseks
ºº Ülekoormuskaitse
kaitseb kasutajat tagasilöögi mõju eest
ºº Kaitsesidur
uudne FIXTEC-süsteem ketta kiireks vahetamiseks
ºº Integreeritud
ilma täiendava tööriistata

PROTECTOR-MOTOR:
epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluva mähisekaitsega
mootor

ja tööriista abita kiiresti avatav kaitsekate kiireks
ºº Rebenemiskindel
reguleerimiseks

summutava külgkäepideme kasutamisel väsib kasutaja
ºº Vibratsiooni
vähem

ÕHUKESED METALLILÕIKEKETTAD PRO+

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

Kasutamine: raua- ja väävlivabad esmaklassilised õhukesed lõikekettad kõigile terastele. Sobivad kõige paremini roostevabale ja
happekindlale terasele, Hardoxile, kuumuskindlale valuterasele, vedruterasele, madala süsinikusisaldusega terasele ja tööriistaterasele.
Omadused: +30% pikem tööiga, 50% lühem lõikamisaeg, 50% vähem tolmu. Väiksemad materjalikaod.
41

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

Ketta diam. (mm)
115
115
125
180
230

Paksus (mm)
1
1.5
1
1.5
1.9

Saeketta ava mõõt (mm)
22.2
22.2
22.2
22.2
22.2

Pakkide arv
50
50
50
25
25

Art. nr
4932451484
4932451486
4932451487
4932451489
4932451490

AGV 13-125 XSPDE
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC
Valvsuslüliti
Taaskäivitustõkis
AVS-i külgkäepide
Lüliti tüüp
Tootekood
Art. nr

METALLILÕIKEKETTAD PRO+

Kasutamine: suurepärane toimivus keskmise kõvadusega madala süsinikusisaldusega terase, legeeritud tööriistaterase, betooni sarrustamisel
kasutatava rauast ja terasest sarrusevarda lõikamisel.
Omadused: tõhusad lõikamisomadused, mis on ühendatud suurepärase jõudlusega.
41

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

Ketta diam. (mm)
115
125
180
230

Paksus (mm)
3
3
3
3

Saeketta ava mõõt (mm)
22.2
22.2
22.2
22.2

Pakkide arv
25
25
25
25

Art. nr
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

25
25
25
25

4932451495
4932451496
4932451497
4932451498

1250
12,000
125
33
M 14
2.5
Jah
Jah
Jah
Jah
Pedaal lüliti
−
4933451578

Saledajooneline labalüliti

Rebenemiskindel ja tööriista abita
kiiresti avatav kaitsekate

AG 13 XSPD | 1250 W NURKLIHVMASIN
ºº Võimas

42

1250 W PROTECTOR-mootor – epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista kasutuskestust
ºº Kõige kompaktsem konstruktsioon ning ainult 160 mm pikkune korpus
mugavaks käsitsemiseks
ºº Integreeritud uudne FIXTEC-süsteem ketta vahetamiseks ilma täiendava
tööriistata
ºº Rebenemiskindel ja tööriista abita kiiresti avatav kaitsekate kiireks
reguleerimiseks
ºº 4 m kummist kaabel

LIHVKETTAD METALLILE PRO+

Kasutamine: usaldusväärsed tulemused madala süsinikusisaldusega terase ja legeerimata tööriistaterase puhul.
Omadused: pikk tööiga ja tõhusad lihvimisomadused.

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

Ketta diam. (mm)
115
125
180
230

Paksus (mm)
6
6
6
6

Saeketta ava mõõt (mm)
22.2
22.2
22.2
22.2

Pakkide arv
25
25
10
10

AG 13-125 XSPD
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC
Taaskäivitustõkis
Lüliti tüüp
Tootekood
Art. nr

1250
12,000
115
28
M 14
2.3
Jah
Ei
Pedaal lüliti
−
4933451577

Art. nr
4932451501
4932451502
4932451503
4932451504

**saatavilla katkaisu -ja hiomalevyinä, paksuudet 1, 1.5, 1.9 ja 6 mm.
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AGV 13 | 1250 W NURKLIHVMASIN
1250 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista kasutuskestust
ºº Väga kompaktne ja saledajooneline konstruktsioon mugavaks
käsitsemiseks
ºº 6-astmeline kiiruse reguleerimine vahemikus 2800–11500 p/min
töötamiseks erinevate materjalidega
ºº Püsiva võimsuse elektroonika püsiva kiiruse tagamiseks koormusel
ºº Liini lukustamise funktsioon, mis takistab automaatset käivitumist pärast
toitekatkestust
ºº Ülekoormuskaitse ülekuumenemise vältimiseks
ºº Kaitsesidur kaitseb kasutajat tagasilöögi mõju eest
ºº Integreeritud uudne FIXTEC-süsteem ketta kiireks vahetamiseks ilma
täiendava tööriistata
ºº Rebenemiskindel ja tööriista abita kiiresti avatav kaitsekate kiireks
reguleerimiseks
ºº Vibratsiooni summutav külgkäepide kasutaja väsimuse vähendamiseks
ºº 90° pööratav käigukast
ºº 4 m kummist kaabel

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

AGV 10 EK | 1000 W NURKLIHVMASIN

ºº Võimas,

AGV 13-125 XE
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
Reguleeritava kiirusega
FIXTEC
Taaskäivitustõkis
AVS-i külgkäepide
Tootekood
Art. nr

1250
2,800 - 11,500
125
33
M 14
2.4
Jah
Jah
Jah
Jah
−
4933451218

AGV 12

ºº Võimas 1000 W mootor suure jõudluse tagamiseks kõigi
ºº Erakordselt kompaktne vorm, lühike üldpikkus (276 mm)

tööde puhul
ja väike kaal

(2,2&#160;kg) tagavad mugava käsitsemise
ºº Liini lukustamise funktsioon, mis takistab automaatset käivitumist pärast
toitekatkestust
ºº Pehme käivitus sujuvaks töö alustamiseks
ºº Vibratsiooni summutav külgkäepide kasutaja väsimuse vähendamiseks
ºº Rebenemiskindel ja tööriista abita kiiresti avatav kaitsekate kiireks
reguleerimiseks
ºº Kald-liuglüliti mugavaks käivitamiseks ka kinnastega
ºº 4 m kaabel

AGV 10-125 EK
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

1000
11,000
125
33
M 14
2.2
Ei
Jah
−
4933451222

AG 10 EK | 1000 W NURKLIHVMASIN
ºº Võimas 1000 W mootor suure jõudluse tagamiseks kõigi
ºº Erakordselt kompaktne vorm, lühike üldpikkus (276 mm)

tööde puhul
ja väike kaal
(2,1&#160;kg) tagavad mugava käsitsemise
ºº Liini lukustamise funktsioon, mis takistab automaatset käivitumist pärast
toitekatkestust
ºº Pehme käivitus sujuvaks töö alustamiseks
ºº Rebenemiskindel ja tööriista abita kiiresti avatav kaitsekate kiireks
reguleerimiseks
ºº Kald-liuglüliti mugavaks käivitamiseks ka kinnastega
ºº 4 m kaabel

1200 W NURKLIHVIJA
1200 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega
ºº Võimas
ja suurt töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista
kasutuskestust

kompaktsele ja saledale konstruktsioonile on tööriista mugav
ºº Tänu
käsitseda

kergeks käivitamiseks
ºº Sujuvkäivitus
väljalülitamisfunktsioon väldib automaatse käivitumise pärast
ºº Faasi
voolukatkestust
kaitseb ülekuumenemise eest
ºº Ülekoormuskaitse
kaitseb kasutajat tagasilöögi mõju eest
ºº Kaitsesidur
Uus
integreeritud
ja
tööriistadeta käsitsetav
ºº kettavahetussüsteemuuenduslik
FIXTEC

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

AG 10-115 EK

AG 10-125 EK

1000
11,000
115
28
M 14
2.1
Ei
Jah
−
4933451219

1000
11,000
125
33
M 14
2.1
Ei
Jah
−
4933451220

AG 9-125 XC

AG 9-125 XE

850
10,000
125
33
M 14
1.8
Ei
Jah
Jah
−
4933403200

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

Vastupidav ülekanne

ja tööriistadeta käsitsetav kiirvabastusega
ºº Purunemiskindel
kaitsekate kiirendab reguleerimist

summutava külgkäepideme kasutamisel väsib kasutaja
ºº Vibratsiooni
vähem

ºº 4 m kummikaabel

AG 9 | 850 W NURKLIHVIJA
ºº Võimas

AGV 12-125 X
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC
Valvsuslüliti
Taaskäivitustõkis
Lüliti tüüp
Tootekood
Art. nr

1200
11,000
125
33
M 14
2.4
Jah
Ei
Jah
Liuglüliti
−
4933428085

AVS-külgkäepide

850 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista kasutuskestust
ºº Kerge, sale ja kompaktne: universaalne mitmeotstarbeline nurklihvija
ºº Uus elektrooniline regulaator tagab konstantse pöörlemissageduse,
sujuvkäivituse, mootori ülekoormuskaitse ja pöörlemissageduse piiramise
tühikäigul
ºº Lame metallist reduktorpea tagab lõigatava detaili väga hea nähtavuse ja
optimeeritud lõikesügavuse
ºº Survevalu-magneesiumsulamist reduktorikorpus
ºº Tolmu eest kaitstud laagrid ja lüliti
ºº Tõhus jahutusventilaator jahutab mootorit isegi suurel töökoormusel
ºº FIXTEC-mutter ketta kiireks ja lihtsaks vahetamiseks
ºº Purunemiskindel kiirvabastusega kaitsekate lihtsustab reguleerimist
ºº Automaatse väljalülitusega süsiharjad
ºº 4 m kummikaabel

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
Reguleeritava kiirusega
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

Täiendava tööriista abita kiiresti avatav
kaitsepiire

172

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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AG 800 EK | 800 W NURKLIHVMASIN
ºº Võimas

800-vatine mootor sobib erinevate tööde tegemiseks ning ainult
2-kilogrammine kaal tagab mugava kasutamise pikema aja jooksul
ºº Väga kompaktne ja saledajooneline korpuse haardepinna kuju ning pikkus
kõigest 194 mm tagavad mugava käsitsemise
ºº Liini lukustamise funktsioon, mis takistab automaatset käivitumist pärast
toitekatkestust
ºº Pehme käivitus sujuvaks töö alustamiseks
ºº Vastupidavad terasest hammasrattad pika kasutusea tagamiseks
ºº Kaitstud õhu sisselaskeavad parema jahutuse tagamiseks
ºº Lame metallist reduktori korpus tagab töödeldava detaili suurepärase
nähtavuse ja optimeeritud lõikesügavuse ning võimaldab töötada kitsastes
kohtades
ºº Rebenemiskindel ja tööriista abita kiiresti avatav kaitsekate kiireks
reguleerimiseks
ºº 4 m kaabel

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

AG 800-115 EK

AG 800-125 EK

800
11,500
115
28
M 14
2.0
Ei
Jah
−
4933451212

800
11,500
125
33
M 14
2.0
Ei
Jah
−
4933451213

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

MAKSIMAALNE
TÖÖVILJAKUS
Lamellkettad

Isetrimmiv lihvtald: võimaldab lihvimist kuni viimse terani!
Väga hea elastsus: kohandub suurepäraselt töödeldava detailiga.

800-vatine mootor sobib erinevate tööde tegemiseks ning ainult
2-kilogrammine kaal tagab mugava kasutamise pikema aja jooksul
Väga
kompaktne
ja saledajooneline korpuse haardepinna kuju ning pikkus
ºº
kõigest 194 mm tagavad mugava käsitsemise
ºº Liini lukustamise funktsioon, mis takistab automaatset käivitumist pärast
toitekatkestust
ºº Pehme käivitus sujuvaks töö alustamiseks
ºº Vastupidavad terasest hammasrattad pika kasutusea tagamiseks
ºº Kaitstud õhu sisselaskeavad parema jahutuse tagamiseks
ºº Lame metallist reduktori korpus tagab töödeldava detaili suurepärase
nähtavuse ja optimeeritud lõikesügavuse ning võimaldab töötada kitsastes
kohtades

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

AG 800-115 E

AG 800-125 E

AG 800-115 E D-SET

800
11,500
115
28
M 14
2.0
Ei
Jah
−
4933451210

800
11,500
125
33
M 14
2.0
Ei
Jah
−
4933451211

800
11,500
115
28
M 14
2.0
Ei
Jah
Komplekt
4933451281

 Keraamiline hübriidketas: lihvib terast, roostevaba terast, pronksi, titaani ja alumiiniumi.
 Keraamilised terad: lihvivad ja viimistlevad ühes etapis! Materjali eemaldamine nagu teralisuse 40 puhul, viimistluse
tulemus nagu teralisuse 60 puhul!
 Isetrimmiv lihvtald: võimaldab lihvimist kuni viimse terani.
 Naturaalkiust lihvtald: madal vibratsiooni- ja müratase, puudub kahjulik tolm.
 Väga hea elastsus: kohandub suurepäraselt töödeldava detailiga.
 Tekitab vähe kuumust: ei põhjusta metalli värvikaotust, eriti roostevabal terasel.
 Valmistatud Saksamaal.
 Ideaalne lihvimiskiirus: Ø115 mm: 7000–8000 p/min; Ø125 mm: 6000–7000 p/min.
 Kasutamine: raudmetallid, mitteraudmetallid (alumiinium, titaan jne), roostevaba teras V2A (1.4301) / V4A (1.4401).

50

AGS 15-125 C | 1500 W NURKLIHVIJA
ºº Võimas

1500 W PROTECTOR-MOTOR – epoksüvaikpinnakattega ja suurt
töökoormust taluv mähisekaitse pikendab tööriista kasutuskestust
ºº Joondatud lamell-lihvketaste optimaalse pöörlemissageduse tagamiseks
ºº Püsivõimsuse elektroonikaplokk tagab ka koormusolukorras konstantse
töökiiruse
ºº Sujuvkäivitus kergeks käivitamiseks
ºº Faasi väljalülitamisfunktsioon väldib automaatse käivitumise pärast
voolukatkestust
ºº Mootori ülekoormuskaitse
ºº Purunemiskindel ja tööriistadeta käsitsetav kiirvabastusega kaitsekate
kiirendab reguleerimist
ºº Filtrivõre
ºº 4 m kummikaabel

AGS 15-125 C
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
FIXTEC kiirkinnitusmutter
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

1500
7600
125
M 14
2.4
Ei
Jah
−
4933407480

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Ketta diam. (mm)
115
125

Teralisus
Multiteraline 40/60
Multiteraline 40/60

Saeketta ava mõõt (mm)
22.2
22.2

Alusplaadi materjal
Naturaalkiud
Naturaalkiud

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

Ketta diam. (mm)
115
115
125
125

Teralisus
80
120
80
120

Saeketta ava mõõt (mm)
22.2
22.2
22.2
22.2

Alusplaadi materjal
Naturaalkiud
Naturaalkiud
Naturaalkiud
Naturaalkiud

TRIM

Art. nr
4932430407
4932430408

 Kõrgekvaliteedilised tsirkooniumiterad: pikem tööiga kasutades raudmetallidel ja roostevabal terasel.
 Isetrimmiv lihvtald: võimaldab lihvimist kuni viimse terani!
 Naturaalkiust lihvtald: madal vibratsiooni- ja müratase, puudub kahjulik tolm.
 Väga hea elastsus: kohandub suurepäraselt töödeldava detailiga.
 Tekitab vähe kuumust: ei põhjusta metalli värvikaotust, eriti roostevabal terasel.
 Valmistatud Saksamaal.
 Ideaalne lihvimiskiirus: Ø115 mm: 7000–8000 p/min; Ø125 mm: 6000–7000 p/min.
 Kasutamine: raudmetallid, roostevaba teras V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
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Tüüp
SLC 50 / 115
SLC 50 / 125

LF

V

SE

AG 800 E | 800 W NURKLIHVMASIN
ºº Võimas

SE

MAKSIMAALSE TOOTLIKKUSE TAGAB CERA
TURBO™ – 50% VÕRRA KIIREM MATERJALI
EEMALDAMINE, 2X PIKEM TÖÖIGA.

LF

TRIM

V

Art. nr
4932430412
4932430413
4932430414
4932430415
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VALI SOBIV NURKLIHVMASIN JA TOLMUEEMALDUSSEADE
1000

1250

W

800

1200

W

1550

W

2200

W

1250

W

2600

W

1750

W

W

2400

W

W

AG 800-125 E

AG 10-125 EK

AGV 12-125 X

AGV 13-125 XSPDE

AGV 13-125 XE

AGV 15-125 XE

AGV 17-180 XC/DMS

AGV 22-230 E

AGVK 24-230 EK

Ketta diam. (mm)

125

125

125

125

125

125

180

230

230

230

Ketta diam. (mm)

Sis. võimsus (W)

800

1000

1200

1250

1250

1550

1750

2200

2400

2600

Sis. võimsus (W)
Anti_kickback protection
Vibratsioonivastane süsteem
AVS
FIXTEC

Anti_kickback protection
Vibratsioonivastane süsteem
AVS
FIXTEC
Reguleeritava kiirusega
Valvsuslüliti
Art. nr

Ei

Ei

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Ei

Jah

Jah

Ei

Ei

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Ei

Ei

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Ei

Ei

Jah

Ei

Ei

Ei

Ei

Jah

Jah

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Jah

Ei

Ei

Jah

Ei

Ei

Jah

4933451211

4933451220

4933428085

4933451578

4933451218

4933428127

4933432270

4933431850

4933451413

4933402495

Saadaval ka ketta
läbimõõduga (mm) 115

Saadaval ka ketta
läbimõõduga (mm) 115

Saadaval ka ketta
läbimõõduga (mm) 150

Saadaval ka ketta
läbimõõduga (mm) 125/150

Saadaval ka ketta
läbimõõduga (mm) 180

DEC 125

TOLMUKOGUJA LÕIKAMISEKS – DEC 125. 100% TÖÖRIISTAVABA
ÜHENDAMINE Ø 115–125 MM AG(V) 12, AGV 15 SEERIA JA FUEL™
LIHVMASINATEGA.
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AGVM 26-230 GEX/DMS

DEG 125

TOLMUKAITSE LÕIKAMISEKS. 100% TÖÖRIISTAVABA KINNITAMINE
Ø 115- 125 MM AG(V) 12 JA AGV 15 SARJA JA FUEL™
KETASLÕIKURITELE.

DEC 230

TOLMUKAITSE LÕIKAMISEKS, KOMPLEKTIS VÕTMEGA KAITSE
KINNITUS JA TOLMUIMEJA LIIDES. SOBIB MILWAUKEE® AG 22.

Reguleeritava kiirusega
Valvsuslüliti
Art. nr

DEC 230 K

TOLMUKAITSE LÕIKAMISEKS, KOMPLEKTIS 2 TÖÖRIISTAVABA
KAITSE KINNITUST JA TOLMUIMEJA LIIDES. SOBIB MILWAUKEE®
AGV 22, AGVK 24 (PRC) AND AG 21, AG 24 (CZW), EI SOBI
AUTOBALANSIIRIGA MUDELITELE.
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AS 12 E | 1200 W NURKLIHVIJA
suur pöördemoment ja pöörlemissageduse ideaalne vahemik
lihvimise jaoks
ºº Ergonoomiline kuju pikkadeks töövahetusteks
ºº Muudetav pöörlemissagedus võimaldab valida ideaalse
pöörlemissageduse iga materjali jaoks
ºº Termiline ülekoormuskaitse kaitseb ülekuumenemise eest
ºº Tarnekomplektis on käekaitse, tugiketas ja 4 m kaabel

AP 12 E | 1200 W POLEERIJA

ºº Mootori

AS 12 E
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
Reguleeritava kiirusega
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

1200
1800 - 4800
180
M 14
2.5
Jah
Jah
−
4933383940

AP 14-2 200 E

ºº 1200 W mootor
ºº Ergonoomiline kuju pikkadeks töövahetusteks
ºº Spetsiaalne reduktor tagab spindli suure pöördemomendi

AP 12 E
ja ideaalse

poleerimiskiiruse

ºº Muudetav pöörlemissagedus võimaldab
ºº Termiline ülekoormuskaitse
ºº Pöörlemissageduse piiramine tühikäigul
ºº 6 m kaabel

valida ideaalse töökiiruse

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Spindli suurus
Kaal (kg)
Reguleeritava kiirusega
Taaskäivitustõkis
Tootekood
Art. nr

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

DGL 34 | OTSLIHVIJA
ºº Pikk spindel töötamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades
ºº Metallist suure pöörlemistäpsusega reduktor spindli kahekordse

1450 W POLEERIJA

raamlaagriga
ºº Väga suur pöörlemissagedus 34 000 p/min
ºº Väljalülitatavad süsiharjad
ºº Soodne kaalu ja jõudluse suhe
ºº Tarnekomplektis on mutrivõti SW 17 / SW 15, 4 m kaabel ja 6 mm padrun

W mootor tagab parima jõudluse kõigi tööde puhul.
ºº 1450
pöördemomendiga ülekanne parimaks jõudluseks ja
ºº Suure
kiiruse hoidmiseks väikse pöörlemissagedusega töödel ilma
ülekuumenemiseta.

kiiruse valimine vahemikus 490–2100 p/min erinevateks
ºº Sujuv
töödeks.

mootori korpuse peal.
ºº Kiiruseregulaator
aitab vältida ülekuumenemist.
ºº Ülekuumenemiskaitse
töölüliti.
ºº Lukustusega
spindli lukustusnupp.
ºº Kaitstud
tööriista esiosas, et tagada parim haare.
ºº Erikäepide
Ainulaadne
painduv ja pehme takjamaterjalist tugiketas, et vältida
ºº värvi kriimustamist
töö ajal.

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

DGL 34
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Lihvketta max diam. (mm)
Lihvpulga max diam. (mm)
Tsangi töölaius (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

500
34,000
40
25
6
1.8
−
4933385110

Esmaklassiline suure
pöördemomendiga ülekanne

ºº 6 m PUR-toitejuhe, et vältida värvile plekkide jätmist.

DGL 30 E | OTSLIHVIJA
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ketta diam. (mm)
Spindli suurus
Standardseadmed
Kaal (kg)
Reguleeritava kiirusega
Taaskäivitustõkis
Sujuvkäivitus
Tootekood
Art. nr

AP 14-2 200 E

AP 14-2 200 E SET

1450
490 - 2100
200
M 14
Lisakäepide, painduv
alustald
2.3
Jah
Jah
Jah
−
4933432800

1450
490 - 2100
200
M 14
Lisakäepide, painduv
alustald
2.3
Jah
Jah
Jah
Dyna kohver
4933432795

Ainulaadne „sõrmehaare” tagab
mugavama tööasendi

ºº Pikk spindel töötamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades
ºº Elektrooniline sujuvkäivitus
ºº Elektrooniline pöörlemissageduse reguleerimine
ºº Väga suur pöörlemissagedus 30 000 p/min
ºº Metallist suure pöörlemistäpsusega reduktor spindli kahekordse

raamlaagriga

ºº Väljalülitatavad süsiharjad
ºº Tarnekomplektis on mutrivõti

SW 17 / SW 15, 4 m kaabel ja 6 mm padrun

DGL 30 E
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Lihvketta max diam. (mm)
Lihvpulga max diam. (mm)
Tsangi töölaius (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

600
10,000 - 30,000
40
20
6
1.9
−
4933385120

7 kiiruse seadistust täpse kiiruse
valimiseks
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DG 30 E | OTSLIHVIJA
ºº Lühike kompaktne konstruktsioon lihtsaks käsitsemiseks
ºº Elektrooniline sujuvkäivitus
ºº Elektrooniline pöörlemissageduse reguleerimine
ºº Metallist reduktor tagab täpse pöörlemise
ºº Väljalülitatavad süsiharjad
ºº Ergonoomiline lüliti
ºº Sobib ka statsionaarseks kasutamiseks puurpingis või pöörlevates

süsteemides spindlikaela läbimõõduga 43 mm
on mutrivõti SW 17 / SW 15, 4 m kaabel ja 6 mm padrun

ºº Tarnekomplektis

MCS 66 | METALLISAAG
DG 30 E
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Lihvketta max diam. (mm)
Lihvpulga max diam. (mm)
Tsangi töölaius (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

500
10,000 - 30,000
40
20
6
1.3
−
4933385100

lihvimiseks ja freesimiseks
ºº Suurt töökoormust taluv metallist reduktor
ºº Tarnekomplektis on 6 mm padrun, mutrivõti SW 17 / SW 15 ja 4 m kaabel

ºº Võimas mootor 1800 W, 4000 p/min
ºº Kuivlõiketehnoloogia tagab metalli kiire, puhta ja kraatideta lõikamise
ºº Lõikab terast, roostevaba terast, alumiiniumi, vahtisolatsiooniga paneele
ºº Suur lõikepaksus 66 mm
ºº Eksklusiivne kaitsekatte riiv jääkide kiireks eemaldamiseks ja tera

MCS 66
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Saeketta mõõt (mm)
Max lõikesüg. 90° juures (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

vahetamiseks

ºº Hoob kiireks ja tõhusaks sisselõigete tegemiseks
ºº Tarnekomplektis on 42 hambaga kermisotstega tera

1800
4000
203
66
15.87
6.4
Komplekt
4933440615

BS 125

DG 7 E | OTSLIHVIJA
ºº Pikk spindel töötamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades
ºº Elektrooniline pöörlemissageduse reguleerimine
ºº Vähendatud maksimaalne pöörlemissagedus 7000 p/min metalli

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

DG 7 E
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Lihvketta max diam. (mm)
Tsangi töölaius (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

600
3000 - 7000
45
6+8
1.5
−
4933391200

LINTSAAG
1100-vatine mootor tagab maksimaalse jõudluse ja
ºº Võimas
vastupidavuse.

lõikamisvõimsus: materjali diameeter kuni 125 x 125 mm.
ºº Suurim
muudetava kiiruse valimine vahemikus 0–116 m/min.
ºº 6-astmeline
võimsuse tehnoloogia hoiab lõikamiskiiruse optimaalsel
ºº Püsiva
tasemel isegi raskeimate tööde korral.

kaitsev sidur pikendab ülekande ja mootori eluiga,
ºº Ülekannet
summutades lõiketera lukustumistest tingitud suuri löögijõudusid.

täismetallist mootori korpus ja tööpinna LED-valgustus parema
ºº Sale
nähtavuse tagamiseks lõikamise ajal.
lukustusmehhanism, mille kasutamiseks pole täiendavat
ºº Lõiketera
tööriista vaja, võimaldab saetera kiiret ja hõlpsat vahetamist.

Suurim lõikamisvõimsus: materjali
mõõdud kuni 125 x 125 mm

ºº Ilma tööriistata reguleeritav tald.

CHS 355 | 2300 W METALLISAAG
W mootor pöörlemissagedusega 3800 p/min, mis tagab suurepärase
lõikamisjõudluse
ºº Lukustustihvt hoiab saagi transportimise ajal suletud asendis (kett ei ole
vajalik)
ºº Kiirvabastuspihtide reguleerimine nurga kiireks seadmiseks vahemikus
–45° kuni +45°
ºº Kiirvabastusega nurkklamber lõigatava detaili kiireks vahetamiseks
ºº Spindlilukustus ketta kiireks ja lihtsaks vahetamiseks
ºº Harjade lihtne vahetamine tänu välistele harjaluukidele
ºº Sisseehitatud metallventilaator suurema vastupidavuse ja pikema
kasutuskestuse saavutamiseks
ºº Stantsitud terasalus lisaribidega deformeerumise vältimiseks

BS 125

ºº 2300

180

CHS 355
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Ratta suurus (mm)
Lõikesügavus ümarprofiiliga 90° ja 45° juures
(mm)
Lõikesügavus ruutprofiiliga 90° ja 45° juures
(mm)
Lõikesügavus nelinurkprofiiliga 90° ja 45°
juures (mm)
Lõikesügavus L-kujulise profiiliga 90° ja 45°
juures (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

2300
3800
355
125 / 100
115 / 80

Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (m/min)
Nelinurktooriku lõikesüg. (mm)
Metalltoru lõikesüg. (mm)
Tera pikkus (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

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

4-astmeline muudetava kiiruse valimine

230 x 70 / 100 x 80
130 / 80
25.4
18
−
4933411760

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Materjali seinapaksus (mm)
≥8
5-8
4-5
≤4

Hambasamm (mm)
2.5
1.8
1.4
1.0

Hambaid tolli kohta
10
14
18
25

Art. nr
48390501
48390511
48390521
48390531

+

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Lõiketera lukustusmehhanism ilma
täiendava tööriista kasutamiseta
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PUIDUTÖÖD

182

183

#MILWAUKEETOOL

SSPE 1500 X
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SSPE 1300 SX | 1300 W PIIKSAAG
ºº Hea lõikejõudlus tänu võimsale 1300 W mootorile ja sae 32 mm töökäigule
ºº Reduktori patenteeritud kaitsesidur – pikendab reduktori ja mootori

1500 W PIIKSAAG

kasutuskestust, summutades tera ootamatul kinnikiildumisel tekkivat suurt
löögijõudu
ºº FIXTEC-klamber tera kinnitamiseks ja vahetuskomplekt tera vahetamiseks
võtme abil
ºº Patenteeritud AVS (vibratsioonisummutussüsteem) tagab parima töö
madala vibratsioonitasemega
ºº Töölüliti, mis võimaldab ka töökiirust muuta ja töökiiruse valikuratas –
maksimaalse töökiiruse tagamiseks
ºº Reguleeritav tald tagab saeterade optimaalse kasutamise
ºº Tarnekomplektis on pendelsae tera, täiendav võtmega teraklamber ja 4
m kaabel

W Milwaukee mootor – parima võimaliku ülekoormuskaitsega,
ºº 1500
hoiab ära mootori ülekuumenemise/kahjustumise
tehnoloogia – säilitab koormusolukorras töötamise
ºº Püsivõimsuse
ajal konstantse töökiiruse, tagades suurepärase lõikejõudluse

patenteeritud kaitsesidur – pikendab reduktori ja mootori
ºº Reduktori
kasutuskestust, summutades tera ootamatul kinnikiildumisel
tekkivat suurt löögijõudu

– võimaldab tera vahetada kiiresti ja lihtsalt
ºº FIXTEC-klamber
AVS (vibratsioonisummutussüsteem) tagab parima töö
ºº Patenteeritud
madala vibratsioonitasemega

SSPE 1300 SX
Sis. võimsus (W)
Koormuseta käigusagedus (k/min)
Käigupikkus (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1300
0 - 2800
32
3.9
Komplekt
4933428520

SAWZALLI SAELEHTEDE KOMPLEKT (12-OSALINE), 48005021
X 2, 48005026 X 2, 48005701 X
2, 48005787 X 2, 48005784 X 4

mis võimaldab ka töökiirust muuta ja töökiiruse valikuratas
ºº Töölüliti,
– maksimaalse töökiiruse tagamiseks
tald tagab saeterade optimaalse kasutamise
ºº Reguleeritav
SAWZALL -i tera, täiendav võtmega terakinnitus ja 4 m
ºº Komplektis
kaabel
®

Art. nr

+

49221129

SSD 1100 X | 1100 W PIIKSAAG
ºº Hea lõikejõudlus tänu võimsale 1100 W mootorile ja sae 28 mm
ºº FIXTEC-klamber tera kiireks ja lihtsaks võtmeta vahetamiseks
ºº Vee- ja sõrmekaitse muudab töö ohutumaks ja tagab parema

töökäigule

korrosioonikaitse
ºº Töölüliti, mis võimaldab ka töökiirust muuta
ºº Väga vastupidav liugtald
ºº Tarnekomplektis on tera ja 4 m kaabel
SSPE 1500 X
Sis. võimsus (W)
Koormuseta käigusagedus (k/min)
Käigupikkus (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1500
0 - 2800
32
4.5
Komplekt
4933428900

FIXTECi lõiketera klambrisüsteem ja
reguleeritav tald

Vastukaalumehhanism tagab madalad
vibratsioonitasemed – 12,5 m/s²

kasutuskestust, summutades tera ootamatul kinnikiildumisel tekkivat suurt
löögijõudu
ºº 360° pööratav käepide kasutamismugavuse optimeerimiseks
ºº FIXTEC-klamber tera kinnitamiseks ja vahetuskomplekt tera vahetamiseks
võtme abil
ºº Patenteeritud AVS (vibratsioonisummutussüsteem) tagab parima töö
madala vibratsioonitasemega
ºº Töölüliti, mis võimaldab ka töökiirust muuta ja töökiiruse valikuratas –
maksimaalse töökiiruse tagamiseks
ºº Reguleeritav tald tagab saeterade optimaalse kasutamise
ºº Tarnekomplektis on pendelsae tera, täiendav võtmega teraklamber ja 4
m kaabel
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1100
0 - 2900
28
3.2
Komplekt
4933416710

SAWZALLI® SAELEHTEDE
KOMPLEKT (9-OSALINE);
48005035 X 2, 48005036 X 1,
48005182 X 3, 48005186 X 3

Ringliikumine

Art. nr

SSPE 1300 RX | 1300 W PIIKSAAG
ºº Hea lõikejõudlus tänu võimsale 1300 W mootorile ja sae 32 mm töökäigule
ºº Reduktori patenteeritud kaitsesidur – pikendab reduktori ja mootori

SSD 1100 X
Sis. võimsus (W)
Koormuseta käigusagedus (k/min)
Käigupikkus (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

+

49221145

JSPE 135 | TIKKSAAG
SSPE 1300 RX
Sis. võimsus (W)
Koormuseta käigusagedus (k/min)
Käigupikkus (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1300
0 - 3000
32
4.2
Komplekt
4933440590

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ºº Tugev

ja võimas tikksaag puidu, alumiiniumi, terase ja keraamiliste
materjalide kiireks lõikamiseks
ºº Võimas 750 W mootor
ºº Täppis-terajuhik tagab täpsed lõiked
ºº Patenteeritud FIXTEC-süsteem tera kiireks võtmeta vahetamiseks plõksliite
abil ning lõikenurga reguleerimiseks (0° ja 45°)
ºº Elektrooniline töökiiruse eelvalik, sujuvkäivitus ja konstantne töökiirus
koormusolukorras
ºº Muudetav pendelliikumine (4 astet) suurema lõikevõimsuse saavutamiseks
ja saelehe kasutuskestuse pikendamiseks
ºº Ette- ja tahapoole reguleeritava õhujoaga saepurupuhur
ºº Lõikeala LED-valgusti
ºº Tarnekomplektis on 5 saetera, kildumistõkis, tolmukate, imiotsik, liugtald
ja 4 m kaabel

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

JSPE 135 TX
Sis. võimsus (W)
Koormuseta käigusagedus (k/min)
Puidu lõikesüg. (mm)
Terase lõikesüg. (mm)
Alu. lõikesüg. (mm)
Alustalla kaldenurk (°)
Käigupikkus (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

750
800 - 3000
135
10
30
45
26
2.5
Komplekt
4933381230
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SAWZALL®-I SAELEHED

THIN KERF
Õhukese lõikeosaga saelehed metalli lõikamiseks

Vastupidavad terad metalli lõikamiseks ja lammutamiseks

Lammutusterad naelu sisaldava puidu jaoks

 Täiustatud hambageomeetria tagab parima kiiruse ja kahekordistab
eluiga.
 Bimetallist lõikehambad sisaldavad 8% koobaltit, mis annab
suurepärase jõudluse ja vastupidavuse.
 TOUGH NECK™ – pressitud lohud kinnituskoha ümber
suurendavad saelehe tugevust selle kõige nõrgemas kohas.
 Saleda kerega (paksus 0,9 mm) saeleht on optimeeritud
maksimaalse paindlikkuse ja kiiruse saavutamiseks.

 Tugev: vastupidav 1,06 mm paksune saeleht.
 Purunemiskindel: bimetallkonstruktsioon võimaldab saelehel nõtkuda ja
painduda ilma purunemata.
 Torch: vastupidav 1,06 mm paksune saeleht lõikab täpselt lehtmetalli ja
torusid.
 Saelehe kõrgus 25 mm tagab parema stabiilsuse ja minimaalse vibratsiooni.

FANG TIP™: kiiremaks süvislõikamiseks ja ulatumiseks kitsastesse kohtadesse.

Erakordselt vastupidavad saelehed metallile
ja lammutusmaterjalile

 NAIL GUARD™: kaitseb hambaid kokkupuutel naeltega, suurendades vastupidavust ja pikendades
tööiga.
 Tugev: eriti paks 1,60 mm saeleht, mis tänu maksimaalsele tugevusele ja vastupidavusele sobib
ideaalselt naeltega või poltidega puidule.
 Kiire: jõuline hambageomeetria (5 hammast ühe tolli kohta) võimaldab ühe käigu kohta rohkem
materjali eemaldada, tagades kiirema lõikamise.
 Otsast kitsenev: sobib suurepäraselt süvislõigete tegemiseks ja lõikamiseks kitsastes kohtades.
 Purunemiskindel: bimetallkonstruktsioon võimaldab saelehel nõtkuda ja painduda ilma purunemata.

 Tugev ja täpne: ülipaks 1,60 mm saeleht.
 Bimetallkonstruktsioon: saelehe pikk kasutusaeg ja suurepärane jõudlus.
 Hambageomeetria: jõuline tugevdatud hambatipp ja muutumatu
hambavahe sügavus võimaldavad ühe käigu kohta rohkem materjali
eemaldada, tagades kiirema lõikamise.
 Saelehe kuju: otsast kitsenev – otsast kitseneva kuju tõttu sobib ideaalselt
süvislõigete tegemiseks. Sobib kõige paremini metalli ja lammutusmaterjali
(naeltega puidu) lõikamiseks.

Tera pikkus Hambaid Pakkide
(mm)
tolli kohta
arv
150
14
5
230
14
5
150
18
5
230
18
5
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Art. nr
48005182
48005187
48005184
48005188

Tera pikkus Hambaid Pakkide
(mm)
tolli kohta
arv
150
10
5
230
10
5
150
14
5
230
14
5

Art. nr
48005712
48005713
48005782
48005787

Tera pikkus Hambaid Pakkide
Art. nr
(mm)
tolli kohta
arv
150
5
5
48005021
230
5
5
48005026
300
5
5
48005027

Tera pikkus Hambaid Pakkide
Art. nr
(mm)
tolli kohta
arv
150
8
5
48005701
230
8
5
48005706
300
8
5
48005711
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JS 120 X | TIKKSAAG

CS 85 SB | 235 MM KETASSAAG (LÕIKESÜGAVUS 85 MM)

ºº Sale

voolujoonelise kuju ja optimeeritud kaaluga mootorikorpus lihtsaks
kasutamiseks
ºº Võimas 710 W mootor
ºº Patenteeritud FIXTEC-süsteem tera kiireks võtmeta vahetamiseks
plõksliite abil ning lõikenurga reguleerimiseks (0° ja 45°)
ºº Elektrooniline töökiiruse eelvalik, sujuvkäivitus ja konstantne töökiirus ka
koormusolukorras
ºº Muudetav pendelliikumine (4 astet) suurema lõikevõimsuse
saavutamiseks ja saelehe kasutuskestuse pikendamiseks
ºº Saelehe ja lõikeala väga hea nähtavus
ºº Integreeritud Metal-Block tehnoloogia – tugev metallkorpus laagrite,
hammasrataste ja talla jaoks maksimaalse vastupidavuse ja stabiilsuse
tagamiseks
ºº Vibratsioonivastane mehhanism vähendab vibratsiooni miinimumini
ºº Integreeritud tolmueemaldussüsteem
ºº Tarnekomplektis on 5 saetera, kildumistõkis, tolmukate, liugtald ja 4 m
kaabel

ºº 2200-vatine mootor võimaldab sujuvat lõikamist lõike täissügavusel
ºº Pehme käivitus vähendab kaitselülitite väljalülitusi
ºº Ühildub tolmueemaldussüsteemiga DEK26
ºº Kaabliluuk võimaldab kaabli hõlpsasti välja vahetada, ilma et tuleks terve

JS 120 X
Sis. võimsus (W)
Koormuseta käigusagedus (k/min)
Puidu lõikesüg. (mm)
Terase lõikesüg. (mm)
Alu. lõikesüg. (mm)
Alustalla kaldenurk (°)
Käigupikkus (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

710
500 - 2800
120
10
30
45
26
2.3
Komplekt
4933381680

saag lahti monteerida
ºº Alumiiniumist stantsitud alus tugevuse ja vastupidavuse tagamiseks
ºº Spindlilukk saeketta kiireks ja lihtsaks vahetamiseks

CS 85 SB
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Saeketta mõõt (mm)
Kallutamisulatus (°)
Max lõikesüg. 45° juures (mm)
Max lõikesüg. 90° juures (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

FSPE 110 X | TIKKSAAG
sale mootorikere, mida on iga kasutusviisi korral lihtne käes hoida,
ning suurepärane lõikejoon
Võimas
710 W mootor
ºº
ºº Täppis-terajuhik tagab täpsed lõiked
ºº Patenteeritud FIXTEC-süsteem tera kiireks võtmeta vahetamiseks plõksliite
abil ning lõikenurga reguleerimiseks (0° ja 45°)
ºº Elektrooniline töökiiruse eelvalik, sujuvkäivitus ja konstantne töökiirus ka
koormusolukorras
ºº Muudetav pendelliikumine (4 astet) suurema lõikevõimsuse saavutamiseks
ja saelehe kasutuskestuse pikendamiseks
ºº Ette- ja tahapoole reguleeritava õhujoaga saepurupuhur
ºº Madal vibratsioonitase ja sujuv töötamine tänu vibratsiooni summutavale
tehnoloogiale
ºº Tarnekomplektis on 5 saetera, kildumistõkis, tolmukate, imiotsik, liugtald
ja 4 m kaabel

ºº Suure võimsusvaruga 1900 W mootor
ºº Võrreldamatu tasakaal ja mugavus tänu

FSPE 110 X
Sis. võimsus (W)
Koormuseta käigusagedus (k/min)
Puidu lõikesüg. (mm)
Terase lõikesüg. (mm)
Alu. lõikesüg. (mm)
Alustalla kaldenurk (°)
Käigupikkus (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

reguleeritavale pehme
haardepinnaga TILT-LOK käepidemele
ºº Suur lõikepaksus 65 mm
ºº Ideaalse paigutusega hoovad lõikesügavuse ja kaldlõikenurga
reguleerimiseks
ºº Tera hea nähtavus lõikeserva juures lihtsustab käsitsemist
ºº Tugev alumiiniumist alusplaat
ºº Tarnekomplektis on karbiidotstega 20 hambaga saetera, paralleeljuhik ja 4
m QUIK-LOK kaabel

710
500 - 3000
120
10
30
45
26
2.5
Komplekt
4933357990

1900
5800
190
52
65
30
5.5
Komplekt
638051

190 X 30 MM, 24 HAMBAGA
TERA, LÕIKELAIUS 2,4 MM

CS 85 CBE | 235 MM KETASSAAG (85 MM DOC)

4932327969

+

CS 60 | 184 MM KETASSAAG
ºº Võimas

1600 W mootor pöörlemissagedusega 5800 p/min kõvade
materjalide kiireks lõikamiseks
ºº Suur lõikepaksus 61 mm
ºº Kaldlõikenurk 0–56° ja piirik 45°
ºº Kiirvabastusega lukustushoob kaldlõikenurga kiireks reguleerimiseks
ºº Sisseehitatud tolmupuhur hoiab lõikejoone puhta
ºº Suured ergonoomilised käepidemed ja hoovad parandavad
käsitsemismugavust
ºº Pikk külgjuhik sirgeteks lõigeteks ja täpseks juhtimiseks
ºº Tarnekomplektis on karbiidotstega 24 hambaga saetera, paralleeljuhik ja
4 m kaabel

CS 85 CBE
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Saeketta mõõt (mm)
Kallutamisulatus (°)
Max lõikesüg. 45° juures (mm)
Max lõikesüg. 90° juures (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

2200
4500
235
60
67
85
30
7.7
Komplekt
4933451116

235 X 30 MM 24 HAMBAGA
SAEKETAS PAKSUSEGA 2.4 MM
Art. nr

188

+

SCS 65 Q
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Saeketta mõõt (mm)
Max lõikesüg. 45° juures (mm)
Max lõikesüg. 90° juures (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

Art. nr

reguleerimiseks
ºº Tera hea nähtavus lõikeserva juures lihtsustab käsitsemist
ºº Tugev alumiiniumist alusplaat
ºº Pehme käivitus vähendab kaitselülitite väljalülitusi
ºº Pidur seiskab sae 3,5 sekundiga
ºº Topeltpiire, mis kinnitatakse sae ette ja taha, võimaldab suuremat täpsust
ºº Ühildub tolmueemaldussüsteemiga DEK26
ºº Kaabliluuk võimaldab kaabli hõlpsasti välja vahetada, ilma et tuleks terve
saag lahti monteerida

4932451726

SCS 65 Q | 190 MM KETASSAAG

ºº Väga

ja kaldlõikenurga

2200
4500
235
50
67
85
30
6.6
−
4933451117

235 X 30 MM 40 HAMBAGA
SAEKETAS PAKSUSEGA 1.6 MM
Art. nr

ºº Suure võimsusvaruga 2300 W mootor
ºº Ideaalse paigutusega hoovad lõikesügavuse

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

4932451725

1600
5800
184
49
61
30
4.8
−
4933419225

184 X 30 MM, 24 HAMBAGA
TERA, LÕIKELAIUS 1,8 MM

+

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

CS 60
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Saeketta mõõt (mm)
Max lõikesüg. 45° juures (mm)
Max lõikesüg. 90° juures (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

Art. nr

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

4932352327

+
189
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CS 55 | 165 MM KETASSAAG
ºº Kompaktne ja kerge ketassaag kiireks ja lihtsaks saagimiseks
ºº Võimas 1200 W mootor pöörlemissagedusega 6000 p/min kõvade

materjalide kiireks lõikamiseks
ºº Suur lõikepaksus 56 mm
ºº Raskuskeskme suhtes optimeeritud konstruktsioon tagab parema
tasakaalu
ºº Professionaalne survevalualumiiniumist tald
ºº Elektrooniline mootoripidur, saeketas seiskub mõne sekundiga
ºº Laastude mugav kõrvelesuunamine – kasutajast eemale
ºº Ergonoomiline pehme haardepinnaga käepide muudab kasutamise
mugavaks
ºº Lihtne juurdepääs süsiharjadele vähendab seisakuaega ja suurendab
jõudlust
ºº Spindlilukustus tera kiireks vahetamiseks
ºº Täpsed ja lõhenemist mittepõhjustavad piki- ja ristlõiked
ºº Tarnekomplektis on karbiidotstega 24 hambaga saetera, paralleeljuhik ja
4 m kaabel

ROS 150 E-2 | 150 MM EKSTSENTRIKLIHVMASIN
ºº Ekstsentriklihvija,

millel on ületamatud lihvimisomadused tänu ketta
samaaegsele pöörlemisele ja võnkumisele
ºº Reduktor kasutab võimast 440 W mootorit maksimaalselt ja tõhusalt ära
ºº 6,4/3,2 mm lihvimispadjad kiireks lihvimiseks ja viimistlemiseks
ºº Muudetav pöörlemissagedus (4000 – 10 000 p/min) – eriti vajalik
kuumustundlike materjalide korral
ºº Kiire ja lihtne liivapaberi vahetamine tänu takjasüsteemile
ºº Eemaldatav tolmukott, mis ühildub ka standardse 26 mm tolmuimeja
toruga
ºº Korpust läbiv liuglüliti
ºº Lisakäepide paremaks tasakaaluks ja ühtlaseks kaalujaotuseks üle
töödeldava detaili
ºº Komplektis tolmukott, lihvimisketas ja 4 m kaabel

CS 55
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Saeketta mõõt (mm)
Max lõikesüg. 45° juures (mm)
Max lõikesüg. 90° juures (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1200
6000
165
37
56
30
4.5
−
4933403635

165 X 30 MM, 24 HAMBAGA
TERA, LÕIKELAIUS 1,8 MM
Art. nr

4932399909

ROS 150 E-2
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Võnkediam. (mm)
Lihvpaberi mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

+

PJ 710 | LAMELLIFREES

ºº Ideaalne puidu, metalli ja plasti lihvimiseks kitsastes kohtades
ºº Võimas 300 W mootor, 2,4 mm ringliikumine
ºº Muudetav pöörlemissagedus (7000 – 12 000 p/min) – eriti vajalik

PJ 710
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Suurim lõikediam. (mm)
Max lõikesüg. (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

710
10,000
100
19
2.9
Komplekt
4933378875

kuumustundlike materjalide korral
ºº Takjakinnitusega liivapaber
ºº Väga hea tolmu eemaldamine – tolmu eemaldamise 90% tõhusus, suurem
tolmukott
ºº Kergesti puhastatav tolmukott
ºº Sisseehitatud imuri ühendusotsik – sobib standardsete 36 mm
imurivoolikutega
ºº Tarnekomplektis on riidest tolmukott ja liivapaberikomplekt (terasuurus
60, 80, 120)

300
7000 - 12,000
14,000 - 26,000
2.4
125
1.7
Kott
4933433180

LIHVPABERID – TAKJAKINNITUSE JA 8 AUGUGA

BS 100 LE | 100 MM LINTLIHVIJA

4932367741

+

SPS 140 | 1/4“ TALDLIHVIJA
ºº Võimas 260 W mootor pikaajaliseks kasutamiseks
ºº 1,6 mm võnkeliikumine võimaldab peent lihvimist
ºº Kiire ühendamine tolmuimeja või tolmukotiga
ºº Liivapaber kinnitatakse takjakinnituse või spetsiaalse kinnitussüsteemi abil
ºº 4 m pikkune vastupidav kummist kaabel võimaldab kasutajal liikuda vabalt

BS 100 LE
Sis. võimsus (W)
Lindi liikumiskiirus (p/min)
Lindi pikkus (mm)
Lindi laius (mm)
Lihvimispind (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1150
230 - 400
620
100
100 x 160
5.3
−
4933385150

LIHVLINDID - 5 TK., 100 X 610
MM, TERALISUS 60
Art. nr

190

4932371591

ROS 125E
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Võnkesagedus (v/min)
Võnkediam. (mm)
Lihvpaberi mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

Art. nr

ja
lihvlindi kulumise vähendamiseks
ºº Lihvlindi lihtne vahetamine
ºº Võimalik töötada statsionaarselt
ºº Tarnekomplektis on 100x620 mm lihvlint (terasuurus 100) ja 4 m kaabel

+

ROS 125 E | 125 MM EKSTSENTRIKLIHVMASIN

ºº Tapipesa

ºº Kompaktne konstruktsioon, ideaalne servade lähedalt lihvimiseks
ºº Lihvimispind 100x160 mm kiireks ja sujuvaks lihvimiseks
ºº Muudetava lindikiiruse eelvalik tagab paindliku kasutamise
ºº Juhtratas lindi täpseks joondamiseks
ºº Sisseehitatud tolmueraldus ja tolmukott tolmuvabaks töötamiseks

440
4000 - 10,000
6.4 / 3.2
150
2.8
−
4933431170

LIHVPABERID EKSTSENTRIKLIHVIJATELE – 6 AUKU Ø 150 MM,
TERALISUS 60 ABRASIIVKETAST
- 5 TK, KONKS JA SILMUS
Art. nr

lõikur professionaalseks kasutamiseks, tagab kõva ja pehme
puidu ning saepuruplaatide kerge ja kiire ühendamise, puhta töö ja täpse
tulemuse
ºº Tugev konstruktsioon Võimas 710 W mootor
ºº Libisemiskindlate kummipatjadega tald
ºº Spindlilukustus tera lihtsaks vahetamiseks
ºº Ergonoomiline lüliti
ºº Sügavuse asendinäidik
ºº 6 hambaga lõikur
ºº Kolvi sügavuse reguleerimisnupp 6 eelseatava asendiga
ºº Muudetav täpne nurga reguleerimine 3 eelseatava nurgaga (22,5°, 45°,
67,5°)
ºº Selge tähistus ja skaalad
ºº Tarnekomplektis on paberist tolmukott, laastude suunamiskate ja 4 m
kaabel

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

4932355067

ümber töödeldava detaili

SPS 140
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Võnkesagedus (v/min)
Võnkediam. (mm)
Lihvpaberi mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

260
14,700
28,000
1.6
113 x 105
1.6
−
4933447015

+

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.
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AS 300 EMAC

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

AS 500 ELCP | 50 L L-KLASSI TOLMUIMEJA
ºº Suur 50 l paak, ideaalne töökojas kasutamiseks
ºº Õhu vooluhulk 3700 l/min, imirõhk 250 mbar
ºº Tolmuklass L. Standardne MAK-tegur > 1 mg/m³
ºº Pistikupesa elektriliste tööriistade automaatseks lülitamiseks
ºº Lihtsasti puhastatav PLV-filter
ºº Ülivaikne ventilaator tagab madala mürataseme
ºº Antistaatiline pakett staatilistest laengutest tingitud elektrilöökide

30 L M-KLASSI TOLMUIMEJA
30 l paak objektil/töökojas kasutamiseks
ºº Poolkompaktne
vooluhulk 3800 l/min, imirõhk 250 mbar
ºº Õhu
M. Standardne MAK-tegur > 0,1 mg/m³: mineraaltolm,
ºº Tolmuklass
puidutolm (tamm, pöök)

ärahoidmiseks

ºº Tarnekomplektis

on kaks tööriistaadapterit, fliisist filterkott, ühekordselt
kasutatav kott ja 4 m x 36 mm voolik

elektriliste tööriistade automaatseks lülitamiseks
ºº Pistikupesa
filtrisüsteem
ºº Kahekordne
ja pika kasutuskestusega filter
ºº Pestav
pakett staatilistest laengutest tingitud elektrilöökide
ºº Antistaatiline
ärahoidmiseks

automaatpuhastussüsteem
ºº Filtri
ºº Sujuvkäivitus
on kaks tööriistaadapterit, käsitoru, 2 pikendustoru,
ºº Tarnekomplektis
põranda-/praootsik, fliisist filterkott, ühekordselt kasutatav kott,

AS 500 ELCP
Sis. võimsus (W)
Õhuhulk (l/min)
Max vaakum (mbaar)
Maht (l)
Vooliku diam. (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1500
3700
250
50
36
11.0
−
4933416070

Automaatne puhastussüsteem

voolik 4 m x 36 mm

AS 300 ELCP | 30 L L-KLASSI TOLMUIMEJA

Energiavõtt

ärahoidmiseks

AS 300 EMAC
Sis. võimsus (W)
Õhuhulk (l/min)
Max vaakum (mbaar)
Maht (l)
Vooliku diam. (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

ºº Poolkompaktne 30 l paak objektil/töökojas kasutamiseks
ºº Õhu vooluhulk 3700 l/min, imirõhk 250 mbar
ºº Tolmuklass L. Standardne MAK-tegur > 1 mg/m³
ºº Pistikupesa elektriliste tööriistade automaatseks lülitamiseks
ºº Lihtsasti puhastatav PLV-filter
ºº Ülivaikne ventilaator tagab madala mürataseme
ºº Antistaatiline pakett staatilistest laengutest tingitud elektrilöökide
ºº Tarnekomplektis

on kaks tööriistaadapterit, käsitoru, 2 pikendustoru,
põranda-/praootsik, fliisist filterkott, ühekordselt kasutatav kott, voolik 4
m x 36 mm

1500
3800
250
30
36
10.0
−
4933416080

AS 300 ELCP
Sis. võimsus (W)
Õhuhulk (l/min)
Max vaakum (mbaar)
Maht (l)
Vooliku diam. (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1500
3700
250
30
36
10.0
−
4933416060

Fuel™ ketassaed, juhtmeühendusega
lihvmasinad või seina soonefreesid
saab hõlpsasti ühendada Milwaukee®
M-klassi puhastusmasinatega

AS 300 ELAC | 30 L L-KLASSI TOLMUIMEJA
ºº Poolkompaktne 30 l paak objektil/töökojas kasutamiseks
ºº Õhu vooluhulk 3800 l/min, imirõhk 250 mbar
ºº Tolmuklass L. Standardne MAK-tegur > 1 mg/m³
ºº Pistikupesa elektriliste tööriistade automaatseks lülitamiseks
ºº Lihtsasti puhastatav PLV-filter
ºº Ülivaikne ventilaator tagab madala mürataseme
ºº Antistaatiline pakett staatilistest laengutest tingitud elektrilöökide

ärahoidmiseks

ºº Filtri automaatpuhastussüsteem
ºº Tarnekomplektis on kaks tööriistaadapterit,

käsitoru, 2 pikendustoru,
põranda-/praootsik, fliisist filterkott, ühekordselt kasutatav kott, voolik 4
m x 36 mm

AS 2-250 ELCP | 25 L – L-KLASSI TOLMUIMEJA – FILTRIPUHASTUSSÜSTEEM CLEAR PRESS
AS 300 ELAC
Sis. võimsus (W)
Õhuhulk (l/min)
Max vaakum (mbaar)
Maht (l)
Vooliku diam. (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1500
3800
250
30
36
10.0
−
4933428455

ºº Suur 25-liitrine paak sobib ideaalselt töökojas kasutamiseks
ºº Mootori võimsus 1250 W ja imirõhk üle 210 mbar – 10% tõhusam
ºº Pistikupesa elektritööriistade automaatseks lülitamiseks
ºº 2600 W lülitusvõimsus võimaldab kasutada suure võimsusega tööriistu
ºº Clear Press – filtri puhastussüsteem säilitab imemise tõhususe
ºº Pestav PET filter tagab filtri pikema kasutusea
ºº Tolmuklass L. Standardne MAK-tegur > 1 mg/m³
ºº Märg- ja kuivpuhastus
ºº Vooliku ja kaabli hoiukoht võimaldab lihtsat transportimist
ºº Tolmupuhuri funktsioon
ºº 7,5 m kummist kaabel
ºº Tarnekomplekti kuulub 3,5 m pikkune voolik koos

AS 2-250 ELCP
Sis. võimsus (W)
Õhuhulk (l/min)
Max vaakum (mbaar)
Maht (l)
Vooliku diam. (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1250
3600
210
25
32
10.4
−
4933447480

põrandapuhastuskomplektiga, 2 x elektritööriista ühendusadapter, PET
filter, 1 x ühekordselt kasutatav kott, 1 x fliisist kott, 1 x piluotsak
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MS 216 | 216 MM JÄRKAMISSAAG

MSUV 275 | UNIVERSAALNE JÄRKAMISSAE ALUS

ºº 1800 W mootor – piisavalt võimsust kõva puidu tõhusaks lõikamiseks
ºº Vastupidavus – lineaarlaagritega vertikaalsed topelt-liugerööpad

võimaldavad sujuva libisemise
ºº Liugerööpalukk – saepea lukustub tagumises asendis automaatselt
ºº Reguleeritav laser – lõikejoonega ideaalselt ja kergesti joondatav, tagab
suurepärase täpsuse
ºº Terasest fiksaatorplaat eelseatud nurkadega – tagab korratavad täpsed
lõiked
ºº Lukustushoob/käepide üle korpuse – võimaldab kasutajal teha korratavaid
lõikeid mugavalt, ei väsita
ºº Vabastussüsteem – lõikesuuna kiireks ja sujuvaks muutmiseks
ºº LED-valgusti
ºº Spindlilukustus tera kiireks ja lihtsaks vahetamiseks
ºº Taluvad valatud alus ja piirik tagavad vastupidavuse ja täpsuse sae kogu
kasutuskestuse jooksul
ºº 48°/-2° kaldlõike võimalus
ºº Tarnekomplektis on 48 hambaga saetera, teravõti ja töötuli

MS 216 SB
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Saeketta mõõt (mm)
Kallutamisulatus vas. (°)
Kallutamisulatus par. (°)
Alustalla kaldenurk vas. (°)
Alustalla kaldenurk par. (°)
Lõikesügavus 45° nurga ja 45° kalde juures (mm)
Lõikesügavus 45° nurga ja 90° kalde juures (mm)
Lõikesügavus 90° nurga ja 45° kalde juures (mm)
Lõikesügavus 90° nurga ja 90° kalde juures (mm)
Saeketta ava mõõt (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1800
6000
216
48
-2
50
50
190 x 48
190 x 60
270 x 48
270 x 60
30
14.5
−
4933419300

MS 304 DB | 305 MM JÄRKAMISSAAG
ºº 1800 W otseülekandega mootor – tagab ka lehtpuu kiire ja puhta
ºº Töötamiskoha kaks sisseehitatud valgustit valgustavad täielikult

MS 304 DB
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Saeketta mõõt (mm)
Kallutamisulatus vas. (°)
Kallutamisulatus par. (°)
Alustalla kaldenurk vas. (°)
Alustalla kaldenurk par. (°)
Lõikesügavus 45° nurga ja 45° kalde juures (mm)
Lõikesügavus 45° nurga ja 90° kalde juures (mm)
Lõikesügavus 90° nurga ja 45° kalde juures (mm)
Lõikesügavus 90° nurga ja 90° kalde juures (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1800
3900
305
48
48
55
60
57 x 241
102 x 241
57 x 342
102 x 342
29.5
−
4933433340

MS 305 DB | 305 MM JÄRKAMISSAAG
ºº Kaldenurga digitaalne lugem – tagab korratavuse täpsusega kuni 0,1⁰
ºº 1800 W otseülekandega mootor konstantse võimsuse tehnoloogiaga
ºº Töötamiskoha kaks sisseehitatud valgustit valgustavad täielikult

töödeldavat detaili ja lõikejoont tera mõlemalt poolt
ºº Sisseehitatud tolmukanal – püüab 75% lõiketolmust ja -laastudest kohe
lõikekohal mõlemalt poolt tera ja juhib selle sae tagaosa poole
ºº Unikaalne mootorikuju – töödeldava detaili väga hea vaadeldavus
mõlemalt poolt ja paremini tasakaalustatud liigutamine
ºº Vasaknurk 55° ja paremnurk 60° tagavad maksimaalse universaalsuse
Kaldkinnitused vasakul ja paremal: 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
ºº Kahele poole kallutatav konstruktsioon – saepea vasakule ja paremale
kallutamine 0–48° vasak- ja parempoolse kinnitusega: 0°, 22.5°, 33,85°,
45°, 48°
ºº Nurga kiire ja täpne reguleerimine unikaalse ühe hoovaga regulaatoriga
ºº Tarnekomplektis on töödeldava detaili klamber, saetera (60 hambaga),
imuri ühendusotsik Ø 35 / 58 mm, võti ja 3 m kaabel

ºº Ülespoole

keeratav korpus lihtsaks paigutamiseks töökodades, garaažides
ja sõidukites
ºº Parem paikaseadmine lihtsa lukustuspedaali ja ühe tõstepunkti abil
ºº Võimaldab töödelda kuni 2750 mm pikkust detaili
ºº Maksimaalne koormus 180 kg
ºº Universaalsed saeklambrid – sobivad enamiku levinud tootjate saagide
jaoks
ºº Libisemiskindlad kummijalad
ºº Kiirvabastusega pikenduslukud
ºº Sisseehitatud hoiualus

MSUV 275
Kõrgus (mm)
Aluse suurus (mm)
Pikendatav kuni (mm)
Suurus kokkupanduna (mm)
Kandevõime (kg)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

850
1170
2750
1340
180
26.0
−
4933419550

MSL 1000 | UNIVERSAALNE JÄRKAMISSAE ALUS

lõike

töödeldavat detaili ja lõikejoont tera mõlemalt poolt
ºº Sisseehitatud tolmukanal – püüab 75% lõiketolmust ja -laastudest kohe
lõikekohal mõlemalt poolt tera ja juhib selle sae tagaosa poole
ºº Unikaalne mootorikuju – töödeldava detaili väga hea vaadeldavus
mõlemalt poolt ja paremini tasakaalustatud liigutamine
ºº Vasaknurk 55° ja paremnurk 60° tagavad maksimaalse universaalsuse
Kaldkinnitused vasakul ja paremal: 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
ºº kahele poole kallutatav konstruktsioon – saepea vasakule ja paremale
kallutamine 0–48° vasak- ja parempoolse kinnitusega: 0°, 22.5°, 33,85°,
45°, 48°
ºº Nurga kiire ja täpne reguleerimine unikaalse ühe hoovaga regulaatoriga
ºº Tarnekomplektis on töödeldava detaili klamber, saetera (60 hambaga),
imuri ühendusotsik Ø 35 / 58 mm, võti ja 3 m kaabel
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ºº Kergest alumiiniumist kerge töötamiskohale transportida
ºº Kogupikkus 1,08 m, mahub enamikku väikestest furgoonidest ja autodest
ºº Laiendatav igas suunas – laiendatuna 2,08 m
ºº Kandevõime kuni 180 kg
ºº Jala ühepunktireguleerimine paigaleseadmiseks ebatasasel pinnal
ºº Kiirvabastusklambrid
ºº Reguleeritava kõrgusega pikkusepiirikud
ºº Kompaktne kokkupandav konstruktsioon

MSL 1000
Kõrgus (mm)
Aluse suurus (mm)
Pikendatav kuni (mm)
Suurus kokkupanduna (mm)
Kandevõime (kg)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

850
1081
2082
1081
180
16.6
−
4933428970

MSL 3000 | UNIVERSAALNE JÄRKAMISSAE ALUS
MS 305 DB
Sis. võimsus (W)
Tühikäigupöörded (p/min)
Saeketta mõõt (mm)
Kallutamisulatus vas. (°)
Kallutamisulatus par. (°)
Alustalla kaldenurk vas. (°)
Alustalla kaldenurk par. (°)
Lõikesügavus 45° nurga ja 45° kalde juures (mm)
Lõikesügavus 45° nurga ja 90° kalde juures (mm)
Lõikesügavus 90° nurga ja 45° kalde juures (mm)
Lõikesügavus 90° nurga ja 90° kalde juures (mm)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

1800
3200
305
48
48
55
60
57 x 241
102 x 241
57 x 342
102 x 342
29.5
−
4933411550

Täiendavate tehniliste andmete (sh müra ja vibratsiooni andmed) saamiseks külastage meie veebilehte www.milwaukeetools.eu.

ºº Kerge konstruktsioon ja rattad – tagavad teisaldatavuse töötamiskohal
ºº Kokkupandav kuni 1200 mm – tänu kokkupandavatele jalgadele ja

kompaktsele konstruktsioonile
ºº Pikendatav kuni 3 m – lihtsustab suurte detailide saagimist
ºº Suurt töökoormust taluv - kandevõime kuni 250 kg
ºº Jala ühepunktireguleerimine paigaleseadmiseks ebatasasel pinnal
ºº Mugav töökõrgus – 81 cm tagab turvalise ja mugava töökõrguse
ºº Täielikult reguleeritav töödeldava detaili tugi – toetab pikki detaile,
reguleerimine ühe nupuga
ºº Kiiresti kokkupandav – valmis sekunditega
ºº Rulltoed - materjali tõhusaks toestamiseks

MSL 3000
Kõrgus (mm)
Aluse suurus (mm)
Pikendatav kuni (mm)
Suurus kokkupanduna (mm)
Kandevõime (kg)
Kaal (kg)
Tootekood
Art. nr

810
1100
3000
1200
250
23.0
−
4933411565
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TÄIELIK

Arvatavasti sureb igal aastal ränitolmu
tõttu üle 500 ehitustöölise. Ränitolm
(respiratoorne kristalliline ränidioksiid)
tekib räni sisaldavate materjalidega
(nt betoon, mört ja liivakivi) töötamisel.
Sissehingatava ränitolmu koguse
vähendamiseks saab iga Milwaukee®
puurvasara ühendada vooliku ja adapteri
abil tolmuimejaga AS 300 EMAC.

TOLMUEEMALDUSSÜSTEEM
TOLM VÕIB PÕHJUSTADA RASKEID JA
PIKAAJALISI ELUOHTLIKKE HAIGUSI
Ehitusplatsil ja töökojas tekib tolmu paljude
erinevate tööde käigus ja mitmesugustest
materjalidest.
Olenevalt koostisest võib tolm põhjustada suurt
ohtu tervisele. Ohtlikest ainetest kõige tuntumad
on tõenäoliselt mürgised raskmetallid ja lehtpuit.
Samas põhjustab märkimisväärset ohtu
tervisele ka mineraaltolm, eriti räniosakesi
sisaldav tolm. Silikoos (pneumokonioos) on
üks peamisi kopsuvähi põhjustajaid.

Suurim lubatud päevas
sissehingatava
ränidioksiidi
kogus
Silica

Euroopa direktiivis 98/24/EÜ kirjeldatakse töötajate kaitsmist
ohtlike ainete eest. Vt allpool esitatud näiteid.

Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas (OEL) näitab suurimat
lubatavat kontsentratsiooni, millega töötaja võib tööl kokku
puutuda.

Kõigile riikidele pannakse kohustus määrata kindlaks tööalase kokkupuute
piirnormid ning kehtestada vastavad tegevuskorrad ainete käitlemiseks.

Suurimat lubatud kontsentratsiooni mõõdetakse ühikuga mg/m³
tööpäevas (8 h/päev).

I-Tolm R-Tolm Silikoos (pneumokoni- Silikoos (pneumokoni- Silikoos (pneumokonioos)
(mg/m³) (mg/m³)
oos)(mg/m³)
oos)(mg/m³) UUS
(mg/m³) Eeldatav EUs
Austria
10
5
0.15
0.1
0.05
Prantsusmaa
10
5
0.1
0.05
Belgia
10
5
0.1
0.05
Saksamaa
10
5
Minimal
0.05
0.05
Ungari
10
5
0.1
0.05
Hispaania
10
5
0.1
0.05
Suur-Britannia
6
2.4
0.1
0.1
0.05
Itaalia
0.05
0.05
0.05
Holland
0.075
0.075
0.05

Riik

MILWAUKEE® TÄIELIK
TOLMUEEMALDUSSÜSTEEM

VÕIMALDAB KÕRVALDADA TOLMU SELLE
TEKKEKOHAS
Vähemalt M-klassi tolmuimeja
kasutamine on SEADUSE
JÄRGI KOHUSTUSLIK

Ränitolmu jaoks ei ole seni töökeskkonna piirnormi kehtestatud. Siin kehtib
koguse selge vähendamise põhimõte.

Tolmuklass Sobilik tolmuklassidele
L
M
H
Asbest
Tuleohtlik

>1 mg/³
>0.1 mg/³
>0.1 mg/³
Klass H ja sertifikaat
Klass L ja sertifikaat

Max. filtri
Jäätmekäitlus
Materjal
läbivus
<1%
Kodune tolm, väiksem prügi..jne
<0.1%
Kvartsi ja kõva pauidu peentolm.. jne
<0.005%
Tolmuvaba
Asbest jm keemilised materjalid.. jne
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AS 300 EMAC
4933416080
Voolik ja adapter (kuuluvad mudeli
AS 300 EMAC komplekti)

MEIE TOLMUIMEJA AS 300 EMAC SAAB ÜHENDADA PALJUDE MILWAUKEE® VALIKUS OLEVATE TÖÖRIISTADEGA
EHITUS – PUURIMINE

PUURVASARAD SDS-PLUS

PUURVASARAD SDS-MAX

4932430446

M12 DE-201C
M12™ tolmueemaldussüsteem M12™ ja
M18™ puurvasaratele

M12 DEAC
Ühenduskarp M12 DE ühendamiseks
tolmuimejaga Väljund otsak: Ø 37
mm välis / Ø 32 mm sise.

M18 CDEX-0
M18 FUEL™ SDS-plus
tolmueemaldussüsteem
puurvasarale M18 CHX

M18-28 CPDEX-0
M18-28 Fuel™ Heavy Duty
tolmueemaldussüsteem
puurvasaratele M18 CHPX ja
M28 CHPX

TOLMUEEMALDUSSÜSTEEM
PHDE72
Puuride ja avasaagide läbimõõt
Ø 6 - 72 mm. Ava sisemuses
on harjased, mis aitavad tolmu
koguda. Avasaagide puhul
eemaldada

PCHDE KOOS
TERAVMEISLIGA - 1 TK
PCHDE tolmueemaldussüsteem koos
400 mm SDS-Max
teravmeisliga

PCHDE.
KOMPLEKTIS ON
1 X LAPIKMEISEL
SDS-MAX.
PCHDE tolmueemaldussüsteem koos 400 mm
SDS-Max teravmeisliga

DEG125
Tolmukaitse lõikamiseks.
100% tööriistavaba kinnitamine Ø 115- 125 mm AG(V)
12 ja AGV 15 sarja ja FUEL™
ketaslõikuritele.

DEC125
Tolmukoguja lõikamiseks –
DEC 125. 100% tööriistavaba
ühendamine Ø 115–125 mm
AG(V) 12, AGV 15 seeria ja
FUEL™ lihvmasinatega.

DEC230
Tolmukaitse
lõikamiseks

DEC230K
Tolmukaitse
lõikamiseks,
komplektis 2
kiirkinnitust

4932430835

4933440500

4932430479

4933447450

4933446810

4932430480

4932455280

4932455275

4932430468

4932430467

4932459340

4932459341

ÜHILDUVUS

2H
M1
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H
2C
M1

H
8B
M1

PUIDUTÖÖTLEMINE

TOLMUEEMALDUSSÜSTEEM DE16
kasutamiseks koos tolmuimejaga,
komplektis: 1 x käepide ja 3 x
harjaseid O 43 - 59 mm. 2 x otsakut
(49902301).

TOLMUEEMALDUSSÜSTEEM
Tolmukoguja tolmu kogumiseks seinal või
pea kohal puurimise korral. Maksimaalne
puuritera läbimõõt Ø 28 mm. Sobib kõigile
tööstuslikele tolmueemaldusseadmetele
(universaalne kinnitus Ø 26–41 mm).

PUIDUTÖÖTLEMINE

EHITUS – LÕIKAMINE JA LIHVIMINE

HX
18
HD

0
H2
PL

ÜHILDUVUS

X
27
PH

30
PH R X
E
W
PO

E
2X
H3
L
P

HX
8C
M1

X
HP
8C
2
M

ÜHILDUVUS

X
HP
8C
1
M

HM
8C
M1

O
O
O
NG S ANG5 S ANG0 S
K 54
KA 540
K 75

ÜHILDUVUS

O
NG S
KA 950

15/
G1 B
CA XPD
8
M1 125

E
PD
XS
5
2
3-1
V1
AG

X
125
12V
AG


C/
25X E
5-1 -125X
1
V 5
AG GV 1
A

DEK26
TOLMUEEMALDUSSÜSTEEM
- 1 TK
Järkamissaagidele
4932430005

ÜHILDUVUS

6
4
E
SB
E-2
S6
S4
25
16
CC
CC
S1
150
2
8
2
O
S
1
1
R
M
M
MS
RO
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KVALITEETSED MAGNETIGA MÕÕDULINDID

PIKAD LAHTISED LINDID

ºº Patenditud piiraja: püsib ilma toetamata.
ºº Kompaktne ergonoomiline konstruktsioon.
ºº Täiustatud kompaktsem konks lihtsustab külgede märgistamist ja parandab skaala nähtavust.
ºº Täiustatud vööklamber: taskusõbralikum.
ºº Mittepeegeldav nailonist lindikate suurendab vastupidavust töökohal tekkivatele kahjustustele kuni 10
ºº Lihtsamini loetav kahepoolse trükiga 27 mm lint.
ºº Lindi otsas asuv tugev kahepoolne magnet lihtsustab kinnitamist lamedale pinnale ja ümarale torule.
ºº Arhitekti skaala lihtsustab mõõtkavas joonistel tehtavaid arvutusi.
ºº Tugevdatud 5-punkti-raam tagab töötingimustes suurema vastupidavuse.
ºº II täpsusklass.

ºº Vastupidavuse suurendamiseks nailoniga (paksendatud nailonikiht) kaetud teraslint.
ºº Klassi parimad venivusnäitajad: 50% väiksem venivus.
ºº Eriti vastupidav konstruktsioon: tugevdatud metallkäepide ja kukkumiskindlus.
ºº 3:1 ülekandega planetaarreduktor 10x vastupidavamate hammasrataste ja sujuva tagasikerimisega.
ºº MUSTUSEKAITSE: prahipuhasti hoiab lindi puhtana ja kaitseb seda abrasiivse materjali eest.
ºº II täpsusklass.

Kaks magnetit

Pikkus (m)
Art. nr

Kahepoolne trükitud
skaala

Nailonkate

Lindi laius 27 mm

Arhitekti skaala

Piiraja

5-punktine
tugevdatud raam

korda.

Traadist vööklamber

MUSTUSEKAITSE:
lindipuhasti

5 m, meetermõõdustik

8 m, meetermõõdustik

10 m, meetermõõdustik

5 m / 16 jalga, meeter- ja inglise mõõdustik

8 m / 26 jalga, meeter- ja inglise mõõdustik

5
48227305

8
48227308

10
48227310

5 / 16’
48227216

8 / 26’
48227225

Tugevdatud
metallkäepide

Pikkus (m)
Tera laius (mm)
Art. nr

3:1 ülekandega
planetaarreduktor

Nailonkattega
teraslint

Pikad lahtised lindid 30m/100ft

Pikad lahtised lindid 100m/330ft

30/100’
13
48225203

100/330’
9.5
48225211

KOMPAKTSETE MÕÕDULINTIDE SARI

PIKAD KINNISED LINDID

ºº Nailonkate kaitseb linti prahi, mustuse ja vee eest.
ºº ABS-plastist sisekorpus koos roostevabast terasest

ºº Ühepoolne 30 m pikkune ja 9,5 mm laiune meetermõõdustikus mõõdulint.
ºº MUSTUSEKAITSE: prahipuhasti hoiab lindi puhtana ja kaitseb seda abrasiivse materjali eest.
ºº Eriti vastupidav konstruktsioon: tugevdatud metallraamiga korpus, tugevdatud käepide ja nailonkattega

kestaga tagab tööks vajaliku tugevuse ning parima
vastupidavuse kõrgetele ja madalatele temperatuuridele.
4-punktine
tugevdatud
raam
takistab
mõõdulindi
ülaosa
pooleks minemist kukkumise korral.
ºº
ºº Lööke neelav linditagastuspuhver pikendab lindi ja vedru kasutusiga.
ºº Kvaliteetne kahe neediga konks võimaldab täpset mõõtmist.
ºº TPR-kattega (termoplastkumm) haardepind suurendab mugavust ja vastupidavust.
ºº Ergonoomiline kompaktne konstruktsioon.
ºº II täpsusklass.
ºº Tellitav ainult põhipakendis (12 või 6 linti olenevalt laoühikutest). Olenevalt laoühikutest on väikseim tellitav
kogus 6 või 12 linti.

Nailonist kaitsekate

Pikkus (m)
Tera laius (mm)
Art. nr

198

ABS-plastist
4-punktine
sisekorpus ja
tugevdatud raam
roostevabast terasest
kest
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teraslint.

ºº 3:1 ülekandega
ºº II täpsusklass.

Rihmaklamber

MUSTUSEKAITSE:
lindipuhasti

C3 / 16

C5 / 19

C5 / 25

C8 / 25

C5-16 / 25

C8-26 / 25

3
16
4932451637

5
19
4932451638

5
25
4932451639

8
25
4932451640

5 m / 16 feet
25
4932451641

8 m / 26 feet
25
4932451642

planetaarreduktor 10x vastupidavamate hammasrataste ja sujuva tagasikerimisega.

Tugevdatud
metallraam

3:1 ülekandega
planetaarreduktor

Nailonkattega
teraslint

Pikad kinnised lindid - 30m
Pikkus (m)
Tera laius (mm)
Art. nr

30
9.5
48225103
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KOMPOSIITMATERJALIST TOLLIPULK
ºº Fikseeritav 90°/180° juures.
ºº Nurgamärgid, roostevaba.
ºº Veekindel.
ºº Kulumiskindel märgistus.

INKZALL™-I MARKERID
Komposiitmaterjalist tollipulk
Pikkus (m)
Tera laius (mm)
Täpsus
Lülisid
Hinged
Art. nr

2
15 x 3.20
Klass 2
10
Plastik ja roostevaba teras
4932459301

PUIDUST TOLLIPULK
ºº Fikseeritav 90°/180°
ºº Nurgamärgid.
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juures.

Puidust tollipulk
Pikkus (m)
Tera laius (mm)
Täpsus
Lülisid
Hinged
Art. nr

2
16 x 3.20
Klass 3
10
Messing
4932459302

ºº Püsivad teravad, ei muutu seenekujuliseks ega vaju surumisel tagasi.
ºº Akrüülist kirjutusots sobib ideaalselt kasutamiseks karedatel pindadel,

nagu orienteeritud kihtidega plaadid (OSB) ja betoon.

ºº Marker kirjutab ka pärast seda, kui on 72+ tundi olnud ilma korgita.
ºº Kasutamiseks betoonil, puidul, metallil, vineeril, orienteeritud kihtidega

plaatidel (OSB) ja plastil.
kasutada märgadel, õlistel, tolmustel, roostestel ja prahistel
pindadel.
ºº Kiire kuivamisaeg – vähem plekke PVC- ja metallpindadel.
ºº Õhuke kere võimaldab kasutamist kitsastes kohtades.
ºº Kaitsekiivri klamber – saab kinnitada kaitsekiivri, pükste, kombinesooni
külge.
ºº Ühe käega kergesti avatav kork.
ºº Nööri ava, nt pliiatsi kinnitamiseks puutetundliku ekraaniga seadme
külge.
ºº Veeremist takistav disain tagab parema haarduvuse.
ºº Saab

Kiire kuivamisaeg,
metalli ja plastiku
vähesem
määrdumine

Värv
Art. nr

72x pikem
kasutusaeg: marker
jätkab kirjutamist
ka pärast enam
kui 72-tunnist ilma
korgita olekut

Soontega kork:
markeri korgi saab
kinnastega kergesti
eemaldada

Kiivriklamber

Akrüülist ots sobib
hästi karedatele
pindadele

Peene otsaga marker

Peitlikujulise otsaga marker koos puutepliiatsiga

Peene otsaga värviline marker

Must
48223100

Must
48223103

Sinine, punane, roheline ja must
48223106

STYLUS FUNKTSIOONIGA INKZALL™ MARKERID
ºº Püsivad teravad, ei muutu seenekujuliseks ega vaju surumisel tagasi.
ºº Akrüülist kirjutusots sobib ideaalselt kasutamiseks karedatel pindadel,

nagu orienteeritud kihtidega plaadid (OSB) ja betoon.

ºº Marker kirjutab ka pärast seda, kui on 72+ tundi olnud ilma korgita.
ºº Kasutamiseks kinnastega iPadidel, iPhone’idel, tahvelarvutitel ja

puutetundlikel telefonidel.
betoonil, puidul, metallil, vineeril, orienteeritud kihtidega
plaatidel (OSB) ja plastil.
ºº Saab kasutada märgadel, õlistel, tolmustel, roostestel ja prahistel
pindadel.
ºº Kiire kuivamisaeg – vähem plekke PVC- ja metallpindadel.
ºº Õhuke kere võimaldab kasutamist kitsastes kohtades.
ºº Kaitsekiivri klamber – saab kinnitada kaitsekiivri, pükste, kombinesooni
külge.
ºº Ühe käega kergesti avatav kork.
ºº Kasutamiseks

ÕHUKE PUIDUST TOLLIPULK
ºº Fikseeritav 180° juures.
ºº Painduv õhuke konstruktsioon.

Õhuke puidust tollipulk
Pikkus (m)
Tera laius (mm)
Täpsus
Lülisid
Hinged
Art. nr

2
16 x 2.70
Klass 3
10
Messing
4932459303

Kiire kuivamisaeg,
vähesem
määrdumine

72x pikem
kasutusaeg: marker
jätkab kirjutamist
ka pärast enam
kui 72-tunnist ilma
korgita olekut

Soontega kork:
markeri korgi saab
kinnastega kergesti
eemaldada

Kiivriklamber

Kasutamiseks
kinnastega iPadidel,
iPhone’idel,
tahvelarvutitel ja
puutetundlikel
telefonidel

Peene otsaga marker koos puutepliiatsiga
Värv
Art. nr

200

Must
48223101
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VEDELA VÄRVIGA MARKERID INKZALL™

BACKBONE-RAAMIGA KARPLOODID REDSTICK™

ºº Tagab kasutajatele parima tulemuse rasketel tööpindadel.
ºº Kirjutab ka kõige määrdunumatele, kuumematele ja karedamatele

ºº Täismetallist

BACKBONE™. Tugev ja vastupidav raam. Tugevdatud
vaateklaasi kinnitus. Toodetud 100% ettevõtesiseselt.
ºº Klaasitehnoloogia SHARPSITE™. Hea loetavus ja löögikaitse.
ºº Laiad vastupidavad käepidemed tagavad mugavuse ja kaasaskantavuse.
ºº Täpselt töödeldud mõõtepind tagab täpsuse kõigis tööasendites.
ºº Suure kontrastsusega vaateklaasisüsteem on lihtsalt puhastatav ja
parema nähtavusega.
ºº Kummist eemaldatavad otsakorgid kaitsevad raami ja lihtsustavad
ligipääsu kitsastele kohtadele.
ºº Kattega libisemiskindlad haaratsid kinnituvad seinale, takistavad
libisemist.
ºº Vastupidav metallist riputusava hoiustamiseks.
ºº Mõõteäpsus kuni 0,029° (0,0005˝/tolli, 0,5 mm/m) tava- ja pööratud
asendis.
ºº Tugevdatud haruldastest muldmetallidest magnetid tagavad suurima
hoidejõu (ainult magnetloodidel).

pindadele.

ºº Kauakestev akrüülist ots.
ºº Vee- ja UV-kindlad märgistused.
ºº Kuivamisaeg 10 sek.
ºº Märgistab kuni 300 F pindadel tänu

tootja enda värvile, mis on
spetsiaalselt INKZALL™-i jaoks välja töötatud.

ºº Ventiilisüsteemiga marker.
ºº Püsimarkerid. Märgistus püsib kuni 6 kuud.
ºº Metallkest tagab vastupidavuse ehitusplatsil.
ºº Ksüleenivaba värv
ºº TÄHTIS! Raputage markerit enne korgi eemaldamist.

Eemaldage kork ja
pumbake ettevaatlikult üles-alla, kuni tint voolab otsa sisse.

Kauakestev
akrüülist ots

Kirjutab karedale,
määrdunud ja
rasvasele pinnale

Metallkest

Kollase vedela värviga markerid INKZALL™ Valge vedela värviga markerid INKZALL™ Musta vedela värviga markerid INKZALL™
Värv
Art. nr

Kollane
48223721

Valge
48223711

40 cm magnetiline
Pikkus (cm) 40
Käepidemed 0
Art. nr
4932459061

60 cm magnetiline
60
0
4932459063

80 cm magnetiline
80
1
4932459065

100 cm
magnetiline
100
0
4932459067

120 cm
magnetiline
120
2
4932459069

180 cm
magnetiline
180
2
4932459071

ÕHUKESED KARPLOODID

ºº Vastupidav ots püsib kauem terav.
ºº Ei määri, ei imbu läbi.
ºº Mittetoksiline tint, ASTM D 4236 sertifikaat.
ºº Sobib hästi joonistele, siltidele ja kontoripaberile kirjutamiseks.
ºº Veeremist takistav disain tagab parema haarduvuse siledatel pindadel.
ºº Kaitsekiivri klamber: INKZALL™-i markerid saab kinnitada kiivri, pükste,

ºº 2 tugevat akrüülist vaateklaasi. Löögi- ja UV-kindlad.
ºº Täpselt töödeldud kuni 120 cm mõõtepind tagab maksimaalse täpsuse.
ºº Lööki summutavad kummist otsad.
ºº Libisemiskindlad haaratsid haakuvad seinaga ja takistavad libisemist.
ºº Vastupidav riputusava hoiustamiseks.
ºº Sõltumatu VPA täpsussertifikaat.
ºº Mõõtetäpsus kuni 0,029° (0,0005˝/toll, 0,5 mm/m).

kombinesoonide jms külge.
INKZALL™-i markerite kinnitamiseks nt vöö külge.

ºº Nööriava
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Marker INKZALL™ – kollane

Marker INKZALL™ – värviline

48223201

48223206

200 cm
magnetiline
200
2
4932459073

240 cm
magnetiline
240
2
4932459075

40 cm ilma
magnetita
40
0
4932459060

60 cm ilma
magnetita
60
0
4932459062

80 cm ilma
magnetita
80
1
4932459064

100 cm ilma
magnetita
100
0
4932459066

120 cm ilma
magnetita
120
2
4932459068

180 cm ilma
magnetita
180
2
4932459070

200 cm ilma
magnetita
200
2
4932459072

240 cm ilma
magnetita
240
2
4932459074

Musta
48223731

MARKERID INKZALL™

Art. nr

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

Pikkus (cm)
Käepidemed
Art. nr

Õhukesed karploodid 40 cm

Õhukesed karploodid 60 cm

Õhukesed karploodid 80 cm

Õhukesed karploodid 100 cm

Õhukesed karploodid 120 cm

Õhukesed karploodid 180 cm

40
0
4932459090

60
0
4932459091

80
0
4932459092

100
0
4932459093

120
0
4932459094

180
0
4932459095

203

#MILWAUKEETOOL
SURVEVALATUD LOODID REDCAST
ºº 2 tugevat akrüülist
ºº Kaks vastupidavat

LOOD MINIBOX

vaateklaasi. Löögi- ja UV-kindlad.
valualumiiniumist löögiplaati kaitsevad plaatimise ajal

kellulöökide eest.
ºº Loodi korpus sisaldab puuride läbimõõdu mõõdikut vahemikus 5–12
mm.
ºº Täpselt töödeldud mõõtepind tagab täpsuse kõigis tööasendites.
ºº Vastupidav riputusava hoiustamiseks.
ºº Sõltumatu VPA täpsussertifikaat.
ºº Mõõtetäpsus kuni 0,029° (0,0005˝/toll, 0,5 mm/m).

Pikkus (cm)
Käepidemed
Art. nr

Survevalatud loodid
REDCAST™ 60 cm
60
0
4932459098

Survevalatud loodid
REDCAST™ 80 cm
80
0
4932459099

LOOD BLOCK TORPEDO
ºº Vaateklaasitehnoloogia SHARPSITE . Hea loetavus ja löögikindlus.
ºº Lukustatav 360° reguleeritav vaateklaas. Võimalus mõõta ja taasluua

Lood Block Torpedo
Pikkus (cm)
Käepidemed
Art. nr

25
0
4932459096

täpsusega 1/8˝
(3,175 mm) või /4˝ (6,3500 mm) jala (30,48 cm) kohta mõlemas suunas.
ºº Tugevdatud akrüülist libellid on maksimaalse vastupidavusega.
ºº Keevisevahe. Võimaldab lihtsat loodimist torude ja muude materjalide
keevisliidete peal.
ºº Optimaalne V-soonega kuju tagab püsivuse mittemagnetilistel torudel.
ºº Lasersöövitatud mõõteserv võimaldab teha materjalil kiireid mõõtmisi.
ºº Õhuke kooniline kuju võimaldab tööriista hõlpsasti taskusse ja kotti
libistada.
1
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ºº Vajutusmehhanism võimaldab nuga ühe käega avada.
ºº Teritatav roostevabast terasest tera.
ºº Torkeots võimaldab teha täpseid läbitorkeid ja sileda servaga lõikeid.
ºº Puksilukk fikseerib tera avatud asendisse.
ºº Rihmaava.
ºº Traadist rihmaklamber võimaldab noa kiiresti kätte saada ilma taskuid

Lood Minibox 10 cm
Pikkus (cm)
Käepidemed
Art. nr

10
0
4932459100

Kokkupandav nuga Fastback
Art. nr

48221990

kulutamata.

ºº Kompaktne

LOOD BILLET TORPEDO
ºº Eriti tugevad magnetid maksimaalseks kinnitamiseks.
ºº Maksimaalse suurusega vaateala. Kallete lihtne mõõtmine

ºº Kerge alumiiniumist korpus mahub hästi tööriistavööle või taskusse.
ºº Tugev akrüülist vaateklaas. Löögi- ja UV-kindlad vaateklaasid.
ºº Löögikindlad otsakorgid.
ºº Mõõtetäpsus kuni 0,029° (0,0005˝/toll, 0,5 mm/m).
ºº Sõltumatu VPA täpsussertifikaat.

KOKKUPANDAV NUGA FASTBACK

™

kõiki töökohal vajalikke nurki. Lukustatav vaateklaas tagab täpsuse nii
loodi käes kui ka taskus/kotis hoides.
ºº Eriti tugevad magnetid maksimaalseks kinnitamiseks.
ºº Tugevdatud akrüülist libellid on maksimaalse vastupidavusega.
ºº Survevalatud alumiiniumist korpus peab vastu raskete tingimustega
tööobjektidel.
ºº Täpselt töödeldud mõõtepind tagab täpsuse.
ºº Rihmaava võimaldab vältida kaotsiminekut või kukkumist.
ºº Täpsus kuni 0,029° (0,0005˝/toll, 0,5 mm/m).

WWW.MILWAUKEETOOL.EE

suurus võimaldab taskus kandmist.

KOKKUPANDAVAD NOAD HARDLINE
Lood Billet Torpedo
Pikkus (cm)
Käepidemed
Art. nr

17
0
4932459097

ºº Tera

kvaliteetne D2 teras suurendab korrosioonikindlust. Tugev ja
kulumiskindel, püsib kauem terav.
ºº Sirge/hambuline 75 mm tera ja torkeots. Sobib hästi läbi materjali
lõikamiseks; ots võimaldab teha täpseid läbitorkeid.
ºº Laagrisüsteemiga avamismehhanism: saab avada ainult kahe käega.
ºº Terasest raamilukk fikseerib tera avatud asendisse.
ºº Klaastäidisega nailonist ja roostevabast terasest käepide.
ºº Puksilukk fikseerib tera avatud asendisse.
ºº Rihmaava.
ºº Pööratav rihmaklamber võimaldab nii paremas kui ka vasakus käes
kandmist.

Tera tüüp
Art. nr

Sileda teraga kokkupandav
nuga Hardline

Hambulise teraga
kokkupandav nuga Hardline

Sileda
48221994

Hambulise
48221998
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FASTBACK™ ÜLDOTSTARBELINE NUGA
avamine ühe käega: hõlpsaks töö alustamiseks saab tera avada
ühe käega.
ºº Integreeritud sisemine konks: võimaldab kasutajatel teostada lõikeid
lõiketera paljastamata.
ºº Lõiketera vahetamine ilma tööriistata: säästab lõiketerade vahetamisele
kuluvat aega.
ºº Juhtmekoorija: kõrvaldab vajaduse mõne teise tööriista otsimiseks
tööriistakotist.
ºº Õhuke kerekonstruktsioon: tööriista on mõnus taskus hoida.
ºº Rihmaklamber: tööriista mugavaks hoidmiseks.

SISSETÕMMATAVA TERAGA TURVANUGA

ºº Tera

FASTBACK™ nazis
Art. nr

48221901

Kokkupandav nuga FASTBACK™ koos terahoidikuga
Art. nr

48221903

KOMPAKTNE KOKKUPANDAV NUGA FASTBACK™
Kompaktne kokkupandav nuga Fastback™
Art. nr

kuluvat aega.
hoiustamine: magnetiseeritud hoidik 5 lõiketerale.
kummist kattega täismetallist kere suurema mugavuse
tagamiseks ja käest libisemise vältimiseks.

ºº Lõiketerade
ºº Vastupidav:
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ºº Süvistatud

tera takistab kokkupuudet sõrmedega ja vähendab
lõikevigastuste ohtu.
ºº Vähendab kastis või pakendis oleva toote vigastamise ohtu.
ºº Kahe konksuga lahendus kestab kaks korda kauem kui ühe teraga
lõikurid.

Turvalõikur
Art. nr

48221916

48221906

ºº Metal Lock* maksimaalse vastupidavuse ja pikema tööea tagamiseks.
ºº Kiirkeermega lukk*, mis võimaldab lõiketera kiiremat reguleerimist.
ºº Auto-Lock Slide** lõiketera kiiremaks reguleerimiseks.
ºº Snap-Off Cap Pocket Clip** murrab lõiketerasegmente.
ºº Kummikattega käepide pakub libisemiskindlat haaret ning on

Tera laius (mm)
Murdekohtae arv
Art. nr

Murtava teraga
noad 9 mm
9
13
48221960

Murtava teraga
noad 18 mm
18
8
48221961

Murtava teraga
noad 25 mm
25
7
48221962

atsetoonikindel.

ºº Mikrokarbiidlõiketera

pikendab eluiga, tagab parema teravuse ja puhta
lõike.
*
18
mm
/
25
mm
murtava
teraga noad
ºº
ºº ** 9 mm murtava teraga noad

ÜLDOTSTARBELISE NOA VARUTERAD

aktiveerimine küljelt: vähendab noa juhusliku lahtitõmbamise

ohtu.

ºº Juhtmekoorija: kõrvaldab vajaduse hoida tööriistakotis teist tööriista.
ºº Lõiketera vahetamine ilma tööriistata: säästab lõiketerade vahetamisele

48221915

MURTAVA TERAGA NOAD

LAHTITÕMMATAV ÜLDOTSTARBELINE NUGA
ºº Lõiketera

Sissetõmmatava teraga turvanuga
Art. nr

TURVALÕIKUR

ºº Tera

ºº Nupuvajutuse teel ühe käega kiiresti avatav tera.
ºº Uue tera saab paigaldada kiiresti ja lihtsalt ilma tööriistadeta.
ºº Kompaktne ja kerge korpus võimaldab nuga lihtsalt taskus kanda.
ºº Hoidmist lihtsustav vööklamber.
ºº Kaotsiminekut välistav rihmaava.
ºº Kasutab standardseid terasid.

ºº Sissetõmbamise mehhanism: nupu vabastamisel tõmbab lõiketera sisse.
ºº Kaks lõiketera asendit võimaldavad kasutajal reguleerida lõikesügavust.
ºº Lõiketera hoidik mahutab mugavalt kuni 5 lõiketera käepideme sees.
ºº Lõiketera vahetamine ilma tööriistata: säästab lõiketerade vahetamisele

kuluvat aega. Käsikruvimehhanism võimaldab lõiketeri vahetada kiiresti
ja ilma täiendava tööriistata.
ºº Vastupidav: tugev täismetallist kere.
ºº Juhtmekoorija: kõrvaldab vajaduse mõne teise tööriista otsimiseks
tööriistakotist. Lõikab traati mõõduga kuni Ø 5 mm².

KOKKUPANDAV NUGA FASTBACK™ KOOS TERAHOIDIKUGA
avamine ühe käega. Kasutaja saab tera avada ühe käega, mis
hõlbustab kasutamist.
ºº Integreeritud sisemine konks. Võimaldab kasutajal teha lõikeid lõiketera
paljastamata.
ºº Tera vahetamine ilma tööriistata. Vähem terade vahetamisele kuluvat
aega töökohas.
ºº Juhtmekoorija. Kõrvaldab vajaduse mõne teise tööriista otsimiseks
tööriistakotist.
ºº Õhuke kerekonstruktsioon. Tööriista on mõnus hoida taskus.
ºº Hoidmist lihtsustav vööklamber.
ºº Hoidik neljale lisaterale.
ºº 45° lukk lihtsustab ligipääsu kitsastele kohtadele.
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Lahtitõmmatav üldotstarbeline nuga
Art. nr

48221910

Kirjeldus
Kogupikkus (mm)
Tera laius (mm)
Murdekohtae arv
Pakkide arv
Art. nr

Üldotstarbelise noa üldotstarbelised lõiketerad
62
19
50
48221950

Üldotstarbelise noa konksterad
62
19
50
48221952

Kartonginoa lõiketerad (ümarad).(pyöreä kärki)
62
19
5
48221934

Murtavad terad 9 mm
9
13
10
48229109

Murtavad terad 18 mm
18
8
10
48229118

Murtavad terad 25 mm
25
7
10
48229125
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KIPSISAAG
mm kipskrohvi/kipsplaadi saeleht. Eriti tugev ja paks saeleht
on vastupidavam süvislõigete tegemisel. Kaetud korrosioonikindla
kaitsekihiga.
ºº Kaetud korrosioonikindla kaitsekihiga.
ºº Kummist vormitud haardepind. Suurendab mugavust ja vähendab käest
libisemise ohtu.
ºº Sisseehitatud avad. Võimaldab kasutajal kiiresti laiendada avasid või
silendada karedaid servi.

PVC TORULÕIKUR

ºº 150

Kipsisaag
Art. nr

48229304

KOKKUPANDAV TIKKSAAG
ºº Tööriistavaba

Kokkupandav tikksaag
Art. nr

48220305

RAUASAAG
ºº Tugev metallraam, toetab suuremat pingust (25 000 PSi / 250 lbs).
ºº Vormitud käepide tagab turvalise haarde ja kasutusmugavuse.
ºº Sisemine saeterade hoidik lisaterade jaoks.
ºº Komplekti kuulub 12˝ / 24 Tpi saetera.
ºº Sobivad kuni 12” terad

Rauasaag
Art. nr

konstruktsioon sobib hästi erinevateks saagimistöödeks
kitsastes kohtades.
ºº Reguleeritav saelehe pikkus lihtsustab tasandamist.
ºº Kummist vormitud käepide suurendab mugavust.
ºº Sobib 12˝ saelehtedele.
ºº Komplekti kuulub 10˝ / 24 Tpi tera.
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Plastilõikur
Max lõikesügavus, torud läbimõõduga
(mm)
Art. nr

25
48224202

ºº Pika

ninaga näpitsad: sobivad haaramiseks, painutamiseks ja
reguleerimiseks kitsastes kohtades.
ºº Traadilõikur: lõikab kuni 2,5 mm traati.
ºº Kraatide eemaldamise tööriist: eemaldab kraadid kuni 20 mm torult.
Täiendavate tööriistade kasutamine pole vajalik.
ºº Naelatõmbaja
ºº Rihveldatud lõuad tagavad parema haaramise ja kontrolli all püsimise.
ºº Laserkarastatud vastupidavad lõikeservad. Erikarastus väärtuseni 64
HRC.
ºº Valmistatud kroom-vanaadiumist, mis tagab parima vastupidavuse ja
hea korrosioonikaitse.
ºº Ergonoomilised ja vastupidavad kattega haardepinnad suurendavad
mugavust ja pikendavad kasutusiga.

Pika ninaga näpitsad
Kogupikkus (mm)
Kõva traadi lõikamisvõime (mm)
Max lõikesügavus keskmisel traadil (mm)
Kaabli diam. (mm)
Lõua pikkus (mm)
Kaal (g)
Kraatide eemaldamispea max diam. (mm)
Art. nr
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2.5
2.5
6.0
51
255
18
48226101

48220050

ºº Igasugusteks haaramis- ja lõikamisülesanneteks.
ºº Suurepärase kangmehhanismiga konstruktsioon:

pikad käepidemed
tagavad maksimaalse lõikamisjõu ja kangutamise.
ºº Kraatide eemaldamise tööriist: rihveldatud pea eemaldab kraadid kuni
25 mm torult. Pole vaja täiendavaid tööriistu.
ºº Naelte väljatõmbaja: jõuline haare ja suurepärane kangmehhanism.
ºº Laserkarastatud vastupidavad lõikeservad: lõikab traati, polte, kruve ja
naelu.
ºº Peene hammastusega haardetsoon tugevaks haardeks ja tõmbamiseks.
ºº Valmistatud kroom-vanaadiumterasest, mis tagab parima vastupidavuse
ja hea korrosioonikaitse.
ºº Ergonoomilised ja vastupidavad kattega haardepinnad suurendavad
mugavust ja pikendavad kasutusiga.
ºº Juhtmete kinnipressimise võimalus.

Vastupidavad liinimontööri näpitsad
Max lõikesügavus keskmisel traadil (mm)
Kõva traadi lõikamisvõime (mm)
Max lõikesügavus pehmel traadil (mm)
Kogupikkus (mm)
Kraatide eemaldamispea max diam. (mm)
Art. nr

3.0
3.0
4.6
250
25
48226100

DIAGONAALNÄPITSAD

saelehe vahetamine võimaldab vahetada saelehti kuni 10x

kiiremini.

ºº Kompaktne

materjale PEX, PB, MDP, PE, plastist elektrijuhtmetorusid,
pneumosüsteemi torusid, plastist ülevoolutorusid, kummivoolikuid,
silikoonvoolikuid kuni ø 25 mm.
ºº V-kujuline lõiketera võimaldab kiireid ja sirgeid lõikeid, välistades
materjali purunemise.
ºº Vahetatav roostevabast terasest lõiketera.
ºº Tugev konstruktsioon – metallist südamik, mis ulatub peast kuni
käepidemeteni, tagab maksimaalse eluea.
ºº Peal olevad sooned võimaldavad liitmike eemaldamist.
ºº Korrosioonikindel pea.
ºº Ühe käega toimiv lukustusmehhanism: tööriist jääb kotis lukustatuks,
kuid on vedrumehhanismiga hõlpsasti avatav.
ºº Ergonoomilised ja vastupidavad kattega haardepinnad suurendavad
mugavust ja pikendavad kasutusiga.

VASTUPIDAVAD NÄPITSAD

KOMPAKTNE RAUASAAG
ºº Tööriistavaba

ºº Lõikab

PIKA NINAGA NÄPITSAD

saetera vahetamine võimaldab vahetada saeterasid kuni

10x kiiremini.
ºº Kokkupandav saetera – lihtsam ja ohutum hoiustamine.
ºº Kummist vormitud käepide – suurem mugavus.
ºº Sobib kõigi Sawzall®-i teradega – rohkem kasutusvõimalusi.
ºº Komplekti kuulub 18 TPi, 150 mm saetera.
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Kompaktne rauasaag
Art. nr

48220012

ºº Igasuguseks lõikamiseks.
ºº Otsa kaitse: otsad on nurga

all lihvitud, et kaitsta lõikeservi kahjustumise
eest mahakukkumise korral.
ºº Suurepärase kangmehhanismiga konstruktsioon: pikad käepidemed
tagavad maksimaalse lõikamisjõudluse ja kangutamise.
ºº Kraatide eemaldamise tööriist: rihveldatud pea eemaldab kraadid kuni
25 mm torult. Ei vaja täiendavaid tööriistu.
ºº 15º nihkega pea võimaldab tasast lõikamist, seda võib kasutada naela
väljatõmbajana lihtsamaks ja kiiremaks kangutamiseks ja tõmbamiseks.
ºº Laserkarastatud vastupidavad lõikeservad. Erikarastus väärtuseni 64
HRC. Lõikab traati, polte, kruve ja naelu.
ºº Valmistatud sepistatud kroom-vanaadiumterasest, mis tagab parima
vastupidavuse ja hea korrosioonikaitse.
ºº Ergonoomilised ja vastupidavad kattega haardepinnad suurendavad
mugavust ja pikendavad kasutusiga.

Diagonālo griezējšķautņu knaibles
160 mm
Kogupikkus (mm)
160
Max lõikesügavus keskmisel traadil (mm) 2.5
Kõva traadi lõikamisvõime (mm)
2.5
Max lõikesügavus pehmel traadil (mm)
4.0
Lõua pikkus (mm)
22
Art. nr
48226106

Diagonālo griezējšķautņu knaibles
180 mm
180
3.0
3.0
4.0
26
48226107
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KAABLILÕIKUR
klassi parim lõikamise kvaliteet: kaldega lõuapead. Sileda servaga
täpne kaablilõikamine.
ºº Mugavad käepidemed: mugavamad kui sissekaste meetodil kaetud
plast. Käepidemed ei kooru.
ºº Sepistatud konstruktsioon: tööriist on vastupidav ka rasketes
tingimustes.
ºº Roostetõrje: must oksiidkate kaitseb rooste eest.

REGULEERITAVAD VÕTMED

ºº Oma

ºº Täpne

reguleerimiskruvi korrektses mõõdus keermete ja väga väikese
lubatud hälbega. Lõuad ei liigu kasutamise ajal tagasi.
ºº Kroomitud viimistlus tagab oma klassi parima roostekindluse ja suurema
vastupidavuse.
ºº Ergonoomiline ümar käepide istub mugavalt kätte ja tekitab peopesale
vähem survepunkte.
ºº Õhuke pea mahub ka kitsastesse vahedesse.
ºº Paralleelsed lõuad ei libise ja ei kahjusta viimistluspinda.
ºº Laseriga püsivalt peale kantud tolli- ja mm-märgid võimaldavad täpset
reguleerimist.
ºº 8˝ reguleeritaval võtmel (48227508) on eriti lai 38 mm lõug, et saavutada
kitsastes tingimustes paremat haaret.
ºº Rihmaava.

Kaablilõikur
Art. nr

48226104

NAELATANGID
ºº Raudkarbiidist serv: tera pikem kasutusiga.
ºº Mugavad käepidemed: mugavamad kui sissekaste

meetodil kaetud
plast. Käepidemed ei kooru.
Sile
pea.
Ei
jäta
tõmbamise/kangutamise
ajal
pinnale
jälgi.
ºº
ºº Sepistatud konstruktsioon: tööriist on vastupidav ka rasketes
tingimustes.
ºº Roostetõrje: must oksiidkate kaitseb rooste eest.
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6˝ reguleeritavad võtmed
Kogupikkus (mm) 150
Art. nr
48227406

Naelatangid
Pikkus (mm)
Art. nr

8˝ reguleeritavad võtmed

8˝ reguleeritavad võtmed

10˝ reguleeritavad võtmed

12˝ reguleeritavad võtmed

15˝ reguleeritavad võtmed

6˝ ja 8˝ reguleeritavad võtmed

200
48227408

200
48227508

250
48227410

300
48227412

380
48227415

150 & 200
48227400

180
48226407

TERASEST JA ALUMIINIUMIST TORUVÕTMED
ºº Üleulatuv lõug tagab torudel ja kinnituselementidel kindla haarde.
ºº Kaks vedru suurendavad vastupidavust ja tööriista kasutusiga.
ºº Ergonoomiline käepide tagab maksimaalse mugavuse ja ei sooni kätt.
ºº Karastatud lõuad suurendavad vastupidavust ja parandavat haaret.
ºº Rihmaava.

VEEPUMBA TANGID, KIIRELT REGULEERITAVAD
ºº Töödeldavate detailide haaramiseks, kinnitamiseks ja kinnihoidmiseks.
ºº Ühe käega reguleeritav surunupp tugevaks ja kindlaks haardeks.
ºº Peene skaalaga reguleerimispositsioonid täpse haarde tagamiseks.

Väiksem seisakuaeg ja suurem efektiivsus.

ºº Iselukustuv nupp kiireks ja kindlaks reguleerimiseks.
ºº V-soone profiiliga lõuad tagavad kindla haarde ja täpsema

sobivuse ning
vähendavad libisemist. Spetsiaalne hammaste karastamine väärtuseni
60 HRC.
ºº Valmistatud kroomnikkelterasest, mis tagab parima vastupidavuse ja
hea korrosioonikaitse.
ºº Ergonoomilised ja vastupidavad kattega haardepinnad suurendavad
mugavust ja pikendavad kasutusiga.
ºº Kraatide eemaldamiseks sobiv pea ja käepide. Ei vaja täiendavaid
tööriistu.

Kogupikkus (mm)
Max lõikesügavus, mutri tasapindadevaheline suurus (mm)
Max lõikesügavus, torud läbimõõduga (mm)
Kraatide eemaldamispea max
diam. (mm)
Kraatide eemaldamiskäepidemete
suurim läbimõõt (mm)
Art. nr

Veepumba
näpitsad
kiireks reguleerimiseks
200 mm
200

Veepumba
näpitsad
kiireks reguleerimiseks
250 mm
250

Veepumba
näpitsad
kiireks reguleerimiseks
300 mm
300

30

36

50

32

42

60

38

51

70

25

25

25

48226208

48226210

48226212

KRAANIKAUSIVÕTI
ºº Narrega ühilduv konstruktsioon: sobib 3⁄8˝ narrele.
ºº Suurt jõumomenti tagav ehitus: kinnijäänud poltide

ja mutrite
vabastamiseks vajalik jõud.
ºº Ukselingi kujuga käepide: mugavam kui kandiline.
ºº Lihtsalt reguleeritav käepide: oma klassi parim reguleeritavus.
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Kompaktne kraanikausivõti Kraanikausivõti
Lõugade suurus (mm)
Art. nr

10 - 32
48227001

32 - 65
48227002

Kogupikkus (mm)
Kogupikkus (toll)
Avatud torulõugade laius (mm)
Lõua avanemislaius torule (tolli)
Kaal (g)
Art. nr

Alumiiniumist
Alumiiniumist
Alumiiniumist
Alumiiniumist
Alumiiniumist
Terasest toruvõtmed Terasest toruvõtmed Terasest toruvõtmed Terasest toruvõtmed
toruvõtmed 250 mm toruvõtmed 300 mm toruvõtmed 350 mm toruvõtmed 450 mm toruvõtmed 600 mm 250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
250
300
350
450
600
250
300
350
450
10
12
14
18
24
10
12
14
18
38
51
51
63
76
38
51
51
63
1.5
2
2
2.5
3
1.5
2
2
2.5
907
1293
1724
2699
680
794
1066
1633
2676
48227110
48227112
48227114
48227118
48227210
48227212
48227214
48227218
48227224

CHEATER – REGULEERITAV TORUVÕTI
ºº Uudne

kolme pikkusega disain: 10˝/250 mm kitsaste kohtade jaoks,
18˝/450 mm üldotstarbeks, 24˝/600 mm suurima jõuõla ja tööulatuse
saavutamiseks.
ºº Üleulatuv lõug tagab torudel ja kinnituselementidel kindla haarde.
ºº Kaks vedru suurendavad vastupidavust ja tööriista kasutusiga.
ºº Ergonoomiline käepide tagab maksimaalse mugavuse ja ei sooni kätt.
ºº Ergonoomiline konkslõug lihtsustab tööriista eemaldamist keeratava
detaili küljest.
ºº Karastatud lõuad suurendavad vastupidavust ja parandavat haaret.
ºº Rihmaava.

Reguleeritav toruvõti
Kogupikkus (mm)
Kogupikkus (toll)
Avatud torulõugade laius (mm)
Lõua avanemislaius torule (tolli)
Kaal (g)
Art. nr

250/450/600
10/18/24
63
2.5
3243
48227314
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TORQUE LOCK™-I LUKUSTUSEGA TANGID

KETTVÕTI TORQUE LOCK™

ºº TORQUE

ºº TORQUE

LOCK™: kiirem ülesseadmine ja hõlpsam vabastamine leht- ja
ümarmaterjali kinnitamisel. TORQUE LOCK™-i kruvile saab rakendada
täiendavat jõudu parema ja veelgi kindlama haarde saavutamiseks. Võib
kasutada ka riputamise / hoiustamise otstarbel.
ºº Karastatud haaratsid: parem haardejõud materjalil.
ºº Korrosioonikaitse: kroomitud tööriistal on pikem tööiga, sest
korrosioonioht väheneb.
ºº Kontrolli all vabastamine: kiire ja lihtne ühe käega vabastamine.
ºº MAXBITE™ tangidel on spetsiaalne lõua geomeetria tagamaks
maksimaalse haarde.

Kogupikkus (mm)
Kogupikkus (toll)
Lõua tüüp
Lõua töölaius lame materjal (mm)
Avatud torulõugade laius (mm)
Art. nr

LOCK™: kiirem seadistamine ja lihtne vabastamine ümara
materjali hoidmisel. TORQUE LOCK™-i kruvile saab rakendada lisajõudu,
mis tagab parema ja kindlama haarde. Saab kasutada ka riputamiseks/
hoiustamiseks.
ºº Karastatud lõuad: parem materjali hoidejõud.
ºº Roostekaitse: tööriist on kroomitud, et pikendada kasutusiga ja
vähendada roostetamist.
ºº Vabastushoob: traditsiooniline vabastushoob lihtsustab kasutamist.
ºº Lukustatava kettvõtme saab lukustada igasuguse kujuga esemete
ümber.
ºº Kiiresti mõlemas suunas reguleeritav põrkratas.

10˝ TORQUE LOCK™
7˝ TORQUE LOCK™ 10˝ TORQUE LOCK™ 5˝ TORQUE LOCK™ 7˝ TORQUE LOCK™
izliektu spīļu
MAXBITE™
MAXBITE™
kaarlõug
kaarlõug
knaibles
170
250
127
170
250
7
10
5
7
10
Maxbite™
Maxbite™
kumer
kumer
kumer
−
−
−
−
38
50
26
38
51
48223607
48223610
48223422
48223421
48223420

Kettvõti TORQUE LOCK™
Kogupikkus (mm)
Kogupikkus (toll)
Avatud torulõugade laius (mm)
Art. nr

270
9
79
48223542

10˝ TORQUE LOCK™ 4˝ TORQUE LOCK™ 6˝ TORQUE LOCK™ 9˝ TORQUE LOCK™
taisnu spīļu knaibles pikk nina
garās knaibles
pikk nina
250
10
lame
30
48223510

100
4
lame pikk nina
42
−
48223504

150
6
lame pikk nina
52
−
48223506

230
9
lame pikk nina
76
−
48223509

PLEKIKÄÄRID

HOIDENÄPITSAD TORQUE LOCK™
ºº TORQUE
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LOCK : kiirem seadistamine ja lihtne vabastamine lapiku
materjali hoidmisel. TORQUE LOCK™-i kruvile saab rakendada lisajõudu,
mis tagab parema ja kindlama haarde. Saab kasutada ka riputamiseks/
hoiustamiseks.
ºº Karastatud lõuad: parem materjali hoidejõud.
ºº Roostekaitse: tööriist on kroomitud, et pikendada kasutusiga ja
vähendada roostetamist.
ºº Vabastushoob: traditsiooniline vabastushoob lihtsustab kasutamist.
ºº Hoidenäpitsad lihtsustavad erinevaid painutus-, vormimis- ja
pressimistöid.
ºº Sobib ideaalselt plekkdetailide hoidmiseks.
™

Hoidenäpitsad TORQUE LOCK™
Kogupikkus (mm)
Kogupikkus (toll)
Lõua töölaius lame materjal (mm)
Art. nr

200
8
42
48223540

ºº Spetsiaalsed

süvendid pöidla ja nimetissõrme jaoks suurendavad
mugavust ja vähendavad väsimist. Võimaldab kasutajal lõigata
lehtmetalli kergesti ja vähendab iseendale sisselõikamise ohtu.
ºº Hambulised lõikeservad takistavad libisemist lõikamise ajal.
ºº Paksemate materjalide lõikamine väsitab kätt vähem.
Kangmehhanismiga konstruktsioon.
ºº Väändevedru avab terad lõikamise ajal automaatselt kiirema lõikamise ja
vähem väsitava töö tagamiseks.
ºº Kroomitud ja korrosioonikaitsega töödeldud stantsitud lõiketerad
pikendavad tööiga. Erikarastus väärtuseni 65 HRC.
ºº Vastupidavuse suurendamiseks valmistatud legeerterasest (kroomteras).
ºº Ühe käega manipuleeritav lukustusmehhanism.
ºº Sile saledajooneline disain välistab materjali otsa takerdumise.
ºº Kolm lõikamissuuna näitu – pea peal, käepidemel ja värvikoodiga
käepidemel.
ºº Ergonoomilised ja vastupidavad kummikattega haardepinnad
suurendavad mugavust ja pikendavad kasutusiga.
ºº Plekikäärid luhikesteks: sirgeteks ja kujundloigeteks. Sobivad ideaalselt
kitsa raadiusega ja salkserva loigeteks.
ºº Koverad plekikäärid: pikkadeks sirgeteks voi kujundloigeteks. 45° nihe
hoiab kasutaja kaed eemal loigatavast materjalist.

TORQUE LOCK™-I LUKUSTUSEGA C-KLAMBRID
ºº TORQUE

LOCK™: kiirem ülesseadmine ja hõlpsam vabastamine lehtja ümarmetalli kinnitamisel keevitamiseks. TORQUE LOCK™-i kruvile
saab rakendada täiendavat jõudu parema ja veelgi kindlama haarde
saavutamiseks. Võib kasutada ka riputamise / hoiustamise otstarbel.
ºº Karastatud haaratsid: parem haardejõud materjalil.
ºº Korrosioonikaitse: kroomitud tööriistal on pikem tööiga, sest
korrosioonioht väheneb.
ºº Kontrolli all vabastamine: kiire ja lihtne ühe käega vabastamine.
Plekikäärid - sirge
Tavalõugadega sügav 9˝
pitskruvi
Kogupikkus (mm)
230
Kogupikkus (toll)
9
Lõua tüüp
Pika ulatusega tavalised
Lõua töölaius lame materjal 114
Art. nr
48223533
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Tavalõugadega sügav 18˝
pitskruvi
480
18
Pika ulatusega tavalised
170
48223529

11˝ manuālās spīles ar
fiksētiem saspiešanas
galiem.
280
11
Tavalised teravaotsalised
90
48223531

Tavalõugadega 18˝ pitskruvi

Pöördlõugadega sügav 9˝
pitskruvi

480
18
Tavalised teravaotsalised
170
48223530

230
9
Pika ulatusega pöörlevad
114
48223523

11˝ manuālās spīles ar
regulējamiem saspiešanas
galiem.
280
11
Pöörelplaadid
100
48223521

Pöördlõugadega 18˝
pitskruvi
480
18
Pöörelplaadid
170
48223520

Lõikesuund

Sirge (kollane)

Kogupikkus (mm)
Serva pikkus (mm)
Alu. lõikesüg. (mm)
Terase lõikesüg. (mm)
Roostevaba terase lõikesüg. (mm)
Art. nr

260
31
1.0
1.0
0.6
48224030

Plekikäärid Parempoolne
Parempoolne
(roheline)
260
31
1.0
1.0
0.6
48224020

Plekikäärid Vasakpoolne
Vasakpoolne
(punane)
260
31
1.0
1.0
0.6
48224010

Kõverad plekikäärid: Sirge

Kõverad plekikäärid Parempoolne

Kõverad plekikäärid Eriti pikad plekikäärid Eriti pikad plekikäärid
- Vasakpoolne
- sirge
- Vasakpoolne

Sirge (kollane)

Parempoolne (roheline)

Vasakpoolne (punane) Sirge (kollane)

Vasakpoolne (kaldega)

260
37
1.0
1.0
0.6
48224032

260
30
1.0
1.0
0.6
48224022

260
30
1.0
1.0
0.6
48224012

290
63
1.0
1.0
0.6
48224038

310
76
1.0
1.0
0.6
48224037
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TÖÖKÄÄRID
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KLAMBRIPÜSTOL

ºº Raudkarbiidist

lõikeserv tagab maksimaalse vastupidavuse. Pikem
kasutusaeg võrreldes roostevaba terasega.
ºº Kroomitud terad tagavad maksimaalse korrosioonikaitse.
ºº Täismetallist südamik: täismetallist käepideme konstruktsioon kaitseb
mahakukkumise korral käepideme purunemise eest.
ºº Poltluku tehnoloogia kaitseb terasid lõdvenemise eest, et tagada täpne
lõikamine.
ºº Suured aaskäepidemed võimaldavad kasutamist kindaid kandes.
ºº Nimetissõrme soon pakub suuremat mugavust.
ºº Laserservaga joonlaua märgistus teral võimaldab mõõta ja lõigata
samaaegselt.
ºº Mikro-rihvelservaliste teradega nurga all töökäärid tagavad maksimaalse
vastupidavuse ja parema haarde.
ºº 60-kraadise nurga all peaga töökäärid võimaldavad hoida kätt lõigatava
materjali kohal.

Kogupikkus (mm)
Tera pikkus (mm)
Art. nr

Nurgaga käärid

Sirged käärid

240
115
48224043

230
95
48224044

ºº Kaherežiimne

toitelüliti: - kuni 75% rohkem võimsust. - suur võimsus
surub klambrid tasapinnaliselt materjali sisse. - väike võimsus
klammerdamise täpsemaks juhtimiseks.
ºº 30-kraadise kaldega press-serv: - võimaldab töötada mugavas asendis
ja surub klambrid sisse tasapinnaliselt ka siis, kui klambripüstolit
hoitakse nurga all.
ºº Sisseehitatud klambritõmmits: - eemaldab tööpinnalt väljaulatuvad
klambrid.
ºº Tasapinnaline survepind: - võimaldab kasutajal suruda klambreid ohutult
sisse tööriista tagaosaga.
ºº Vööklamber: võimaldab lihtsat paigutamist taskule, vööle, kotile või
redelile.
ºº 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm klambrid (laius 10,6 mm)

Klambripüstol
Art. nr

48221010

KLAMMERDAJA
ºº Kuni

3 x pikem kasutusiga: - peamise konkurendiga võrreldes pikem
kasutusiga.
ºº Tugevdatud raam: - vastupidav konstruktsioon peab vastu korduvatele
kukkumistele 3 m kõrguselt.
ºº Kaitstud klambrisalv: - on täitmiseks lihtsalt ligipääsetav. - kaitseb
klambreid kahjustuste eest. - tagab kiire täitmise ja hõlpsa ummistuste
kõrvaldamise.
ºº Sisseehitatud klambritõmmits: eemaldab tööpinnalt väljaulatuvad
klambrid.
ºº Tasapinnaline survepind: - võimaldab kasutajal suruda klambreid ohutult
sisse tööriista tagaosaga.
ºº 8 / 10 / 12 mm klambrid (laius 10,6 mm)
ºº Tüüp 50 / Rapid nr 53 - Arrow T50 - Novus tüüp 11 G - Tacwise tüüp
140 - Stanley tüüp G

MAGNETISEERITUD MUTRIVÕTMED HOLLOWCORE™
ºº Hollowcore™:

piiramatu sügavus pikkade poltide ja keermevarraste
keeramisel (patent taotlemisel).
Magnethoidik
tagab keeramisel kindla kinnituse.
ºº
ºº MAAILMAS ESIMEST KORDA kasutatav keeriku universaalpea sobib 4 x
enamate kinnitusvahenditega: nelikant, 12 punkti, 8 punkti, kuuskant.
ºº Eemaldab roostes ja kulunud keermega polte.
ºº Värvikoodid võimaldavad tööriistu töökohas kiiresti tuvastada.
ºº Mutrivõtmega keeramiseks sobiv kuuskantvars võimaldab kasutada
suuremat jõumomenti.
ºº Vastupidavuse suurendamiseks kroomitud pind.
ºº Sepistatud terasvartel on pikem kasutusiga ja parem vastupidavus.

Suurus (mm)

Kuuskant-kruvikeeraja
5 mm
5

Ankruvarda keermesuurusele
Värvikood
Art. nr

Must
48222531

Klammerdaja
Art. nr

48221020

TÖÖRIISTAKOTT ELEKTRIKULE

Kuuskant-kruvikeeraja
5,5 mm
5.5

Kuuskant-kruvikeeraja
6 mm
6

Kuuskant-kruvikeeraja
7 mm
7

Kuuskant-kruvikeeraja
8 mm
8

Kuuskant-kruvikeeraja
10 mm
10

Kuuskant-kruvikeeraja
13 mm
13

M3

M3.5

M4

M5

M6

M8

Pruun
48222532

Punane
48222533

Oranž
48222534

Kollane
48222535

Sinine
48222536

Oranž
48222537

ºº Tugev konstruktsioon, valmistatud ballistilisest nailonist 1680D.
ºº Kaherealised kuni neli korda tugevamad neetõmblused.
ºº Integreeritud sang võimaldab lihtsat teisaldamist ja pakub head

Elektriķa instrumentu maks
Art. nr

48228100

kinnituspunkti paigutamiseks tavalistele tööobjekti materjalidele.
ºº Tugev alus võimaldab kotil püsti seista isegi täielikult täidetuna.
ºº Integreeritud vööaasad võimaldavad kotti kanda tööriistavööl.
ºº Keskele monteeritud metallist D-rõngad võimaldavad kotil ühtlaselt
õlarihma küljes rippuda.
ºº Metallist mõõdulindi klamber hoiab mõõdulinti turvaliselt hõlpsasti
kättesaadavas kohas.

10-OSALINE KÄRISTIGA KRUVIKEERAJA
152 mm pikkune kruvikeeraja koos 1⁄4˝ kuuskantmutrikeerikuga (pesas), sisseehitatud traadikoorija ja silmusevormijaga.
ºº Üleni metallist suure jõumomendiga kruvikeeraja, 2x suurem töökiirus ja
parem kontroll.
ºº Elektritööriistadega ühilduvad 88 mm pikkused soonega otsakud.
ºº Karastatud täppisotsakud: vastupidavad kruvikeerajaotsakud
võimaldavad teha turvalisi kinnitusi ja kestavad kaua.
ºº Revolvritrumliga sarnanev otsakuhoidik käepidemes.
ºº Mereoludes kasutamiseks sobiva roostekindluse tasemega kroomitud
otsakud.

10-osaline käristiga kruvikeeraja, universaalne

ºº Ergonoomiline

214

Sisukord

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

Pakkide arv
Art. nr

12
48222311

10-osaline käristiga kruvikeeraja, kuuskant
1,5 mm kuuskant / 2 mm
kuuskant / 2,5 mm kuuskant / 3
mm kuuskant / 4 mm kuuskant
/ 5 mm kuuskant / 6 mm
kuuskant
12
48229306

TÖÖRIISTAVÖÖ ELEKTRIKULE
ºº Tugev konstruktsioon, valmistatud ballistilisest nailonist 1680D.
ºº Kaherealised kuni neli korda tugevamad neetõmblused.
ºº Integreeritud sangad võimaldavad koti lihtsat teisaldamist ja pakuvad

Elektriķa josta
Art. nr

48228110

head kinnituspunkti paigutamiseks tavalistele tööobjekti materjalidele.
ºº Polsterdatud hingav rihm tagab suurima mugavuse ja jõudluse töökohal.
ºº Metallist tripikinnitused võimaldavad lisada trippe.
ºº Metallist mõõdulindi klamber hoiab mõõdulinti turvaliselt hõlpsasti
kättesaadavas kohas.
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TÖÖSELJAKOTT

ºº Tugev konstruktsioon, valmistatud ballistilisest nailonist 1680D.
ºº Kaherealised kuni neli korda tugevamad neetõmblused.
ºº Polsterdatud 4-punkti rihmad jaotavad kaalu laiali, tagades mugavuse

ºº Vastupidav konstruktsioon, valmistatud ballistilisest nailonist 1680D.
ºº Kõva vormitud alus võimaldab kotil püsti seista ning tagab parima kaitse

Instrumentu uzkabe
Art. nr

48228120

ilmastikutingimuste eest.
ºº Polsterdatud hingavad rihmad tagavad suurima mugavuse ja toimivuse
töökohal.
ºº Suur hoiuruum – kokku 35 taskut.
ºº Allavolditav esitasku suurte esemete hõlpsamaks kättesaamiseks ja
hoiustamiseks. Küljetasku veepudeli jaoks.
ºº Vertikaalne tööriistadele mõeldud vahesein maksimeerib hoiuruumi,
jättes samal ajal ruumi ka mahukatele esemetele.
ºº Sülearvuti tasku pakub kaitstud hoiuruumi süle- või tahvelarvutitele ja
isiklikele asjadele.
ºº Välised lintaasad võimaldavad klambritega kinnitamist.

terveks päevaks.

ºº Polsterdatud hingav rihm tagab suurima
ºº Integreeritud sang võimaldab koti lihtsat

mugavuse ja jõudluse töökohal.
teisaldamist ja pakub head
kinnituspunkti paigutamiseks tavalistele tööobjekti materjalidele.
ºº Metallist tripikinnitused võimaldavad lisada trippe.

KINDAD

Tööseljakott
Art. nr

48228200

TÕMBLUKUGA KOTID – 3 TK

ºº Pikisuunas

veniv spandeks tagab hingavuse, mugavuse, istuvuse,
painduvuse ja kinda üldise tugevuse.
ºº Takjakinnitusega, tugevdatud randmemansett tagab kindla käes
püsimise.
ºº Kunstnahast peopesaosa suurendab hingavust, vastupidavust ja
kulumiskindlust.
ºº Viskoelastse vahtmaterjaliga polsterdatud peopesaosa kaitseb liigse
vibratsiooni eest.
ºº Tugevdatud sõrmeotsad suurendavad vastupidavust ilma liigutuste
täpsust vähendamata.
ºº Tikitud Milwaukee® logo.
ºº Vastupidavad, kuid mugavad.
ºº Masinpestavad.
ºº Aitavad kaitsta liigse vibratsiooni eest.

Suurus 8 / M
Suurus (rõivad) M
Art. nr
48229731

Suurus 9 / L

Suurus 10 / XL Suurus 11 / XXL

L
48229732

XL
48229733

XXL
48229734

POOLSÕRMKINDAD

ºº Tugev

tõmblukk peab vastu hooletule ümberkäimisele tööobjektil ja on
kuni 2x vastupidavam võrreldes konkurentide tõmblukkudega kottidega.
ºº Tugev purjeriidest konstruktsioon, hingav ja vastupidav, tagades pika
kasutusea.
ºº Veekindel alus kaitseb sisu veekahjustuste eest ja võimaldab kotil püsti
püsida, hõlbustades selle sisu kontrollimist.
ºº Integreeritud taskus on kõige vajalikumad esemed kiiresti
kättesaadavad.
ºº Ühendusaas võimaldab kotid kokku või koti külge ühendada.

Tõmblukuga kotid – 3 tk
Art. nr

48228193

VASTUPIDAVAD KASTID

ºº Tagab väikeste detailide käsitsemisel parima täpsuse.
ºº Tugevdatud peopesa- ja pöidlaõmblus.
ºº Kerge hingav käeselg.
ºº Niiskust imav vooder tagab mugavuse kogu päevaks.
ºº Sisseõmmeldud higilapp.
ºº Püsivad kindlalt käes tänu takjapaelale.
ºº Vastavad CE 2. kategooria ning standardite EN 420 ja EN 388 nõuetele.

Suurus (rõivad)
Art. nr

Suurus 8 / M

Suurus 9 / L

Suurus 10 / XL Suurus 11 / XXL

M
48229741

L
48229742

XL
48229743

ºº Sõrmenukkidel, peopesas ja näpuotstel materjal SMARTSWIPE .
ºº Painduvad ja elastsed kindad.
ºº Kerge hingav käeselg.
ºº Tugevdatud pöidlaõmblus.
ºº Täpseks tööks sobivad sõrmeotsad.
ºº Sisseõmmeldud higilapp.
ºº Vastavad CE 2. kategooria ning standardite EN 420 ja EN 388 nõuetele.

ºº Kohvrid

tarnitakse koos riivide ja porolooniga.

XXL
48229744

PAINDUVAD ÜLDOTSTARBELISED KINDAD

Mõõdud (mm)
Art. nr

HD kast,
HD kast,
HD kast,
Vastupidavad
suurus 1
suurus 2
suurus 3
tarvikukastid
475 x 358 x 132 475 x 358 x 192 475 x 358 x 195 475 x 358 x 132
4932453385
4932449767
4932453386
4932451545

TÖÖVAHENDIKOHVER

™
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Suurus (rõivad)
Art. nr

Suurus 8 / M

Suurus 9 / L

Suurus 10 / XL Suurus 11 / XXL

M
48229711

L
48229712

XL
48229713

XXL
48229714

ºº Lisatavad

salved: 10 eemaldatavat salve töövahendite (kruvid, naelad,
seibid, tihendid jne) sorteerimiseks.
täielikult ligipääsetavad: kohvreid saab transpordi
lihtsustamiseks virna laduda ja üksteise külge kinnitada. KÕIK kohvrid
on täielikult ligipääsetavad ka virna laotult ja üksteise külge kinnitatult.
ºº Kuni 20% suurem maht: rohkem hoiuruumi kui konkureerivatel kohvritel.
ºº Ilmastikukindel tihend: takistab vee/tolmu sissetungi ja roostetamist.
Roostevabast terasest hinged ja riivid – roostetamise eest täielikult
kaitstud.
ºº Transpordikindel salvekaas: praktiliselt purunematu polükarbonaadist
kaas. Sulgeb kõik salved, takistades transpordi ajal sisu liikumist salvede
vahel. Sulgub tihedalt ka siis, kui mõned salved on välja võetud.
ºº Tugevdusribi: tugevdab kohvrit ja võimaldab seal hoida käsitööriistu/
puuriterasid. Mõõdud: 455 x 360 x 110 mm.
ºº Virnastatult

Töövahendikohver
Tellitud kogus
Art. nr

3
4932451416
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VASTUPIDAVATE KASTIDE VAHELEHED
ºº Puhumisvormitud

vahelehed Milwaukee® vastupidavatele

tarvikukastidele.
transporditavaid ja hoiule pandud tööriistu, akusid, laadijaid ja
tarvikuid paigal ning kaitsevad neid kahjustuste eest.
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MÄRKUS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ºº Hoiavad

HD Box sisu
HD Box suurus
1
1
2
2
3
1
4
2
5
2
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
Vastupidava tarvikukasti vaheleht
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Fits Milwaukee kits
M18 CDD-202X, M18 CPD-202X, M18 CDD-502X, M18 CPD-502X, M18 CIW12-502X, M18 CID-202X, M18 CID-502X
M18 CAG125XPDB-502X, M18 CAG115XPDB-502X
M18 FDD-202X, M18 FDD-502X, M18 FPD-202X, M18 FPD-502X, M18 ONEPD-502X, M18 ONEDD-502X
M18 CCS55-502X
M18 CSX-502X, M18 ONESX-502X
M18 CHPX-502X
M18 CHX-502X
M18 CHIWF12-502X, M18 CHIWF34-502X, M18 CHIWP12-502X
M18 CAG115X-502X, M18 CAG125X-502X, M18 CAG125XPD-502X
M18 CRAD-502X
M18 FIWF12-502X, M18 FID-502X, M18 ONEID-502X, M18 ONEIWP-502X, M18 ONEIWF-502X
M18 CCS66-502X
M18 CHX-502X
M18 CHPX-502X
M18 CSX-502X
M18 CCS55-502X
M18 CAG125XPDB-502X, M18 CAG115XPDB-502X

Art. nr
4932440936
4932449686
4932453379
4932456391
4932456392
4932456393
4932456394
4932453508
4932453507
4932453509
4932453510
4932453859
4932453855
4932453856
4932453857
4932453858
4932453860
4932451546
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Milwaukee Electric tool
Techtronic Industries Nordic PL 4590 00002
Helsinki Soome
Tel: +358 800 1 09000
Faks: +358 800 1 09001
Edasimüüja:

Kõiki andmeid, sealhulgas hooldus- ja garantiitingimusi ning toodete nomenklatuuri võidakse muuta ilma
eelneva teavitamiseta. Piltidel on ainult illustreeriv tähendus. Vastutus trüki- või muude vigade eest puudub.
(4939615225) Autoriõigus 2016 – Milwaukee Electric Tools

