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A VÁSÁRLÓK IGÉNYEINEK, VALAMINT A PIACI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,
„NOTHING BUT HEAVY DUTY” ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM
FEJLESZTÉS ÉS GYÁRTÁS CSAK EGY RÉSZE A MILWAUKEE® ÍGÉRETÉNEK.

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

TAPASZTALJA MEG
A HEAVY DUTY
KÜLÖNBSÉGET
#MILWAUKEETOOL

Nap mint nap szüksége van szerszámaira,
ezért a Milwaukee® által gyártott összes
szerszámnál biztosítottuk az egyszerű és
gyors karbantartást.
Gyárainkat minden szerszám komplett
dokumentációs csomaggal hagyja el, amely
tartalmazza a részletes használati
utasításokat, az ügyfélszolgálati központjaink
címlistáját, valamint a biztonsági előírásokat.
A Milwaukee® világszerte megtalálható
ügyfélszolgálati hálózattal rendelkezik.
Amennyiben problémája merülne fel és
azonnali, rövid időn belüli támogatást igénylő
segítségre lenne szüksége, szolgáltató
központjaink és szervizeink állnak
rendelkezésükre.
A globális műszaki szakértői hálózatunknak
köszönhetően a végfelhasználók igényeit és
követelményeit megosztjuk a
cégcsoportunkon belül, és ez előnyösen
befolyásolja az új termékek fejlesztését is.

SZERSZÁMOK,
AMELYEKET ARRA
TERVEZTEK, HOGY ÖN
JOBBAN VÉGEZHESSE
MUNKÁJÁT!
A Heavy Duty a Milwaukee® számára több
mint szlogen. Ez ígéret, hogy a legjobbat
kínáljuk a professzionális felhasználók
számára. A Milwaukee® mérnökei nem
csupán szerszámokat terveznek. Úgy
tervezik a szerszámokat, hogy azokkal a
munkát jobban, gyorsabban, megbízhatóan
és biztonságosan lehessen elvégezni.

www.milwaukeetool.hu

A sok év folyamán megszerzett
szaktudásunknak és szakértelmünknek
köszönhetően gyors és hatékony
professzionális szervizszolgáltatást nyújtunk.

AHHOZ, HOGY ÉLVEZHESSE EXTRA GARANCIA
AJÁNLATUNK ELŐNYEIT, NEM KELL MÁST TENNIE,
MINT ON-LINE REGISZTRÁLNIA A MEGHOSSZABBÍTOTT
GARANCIÁÉRT. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY GARANCIA:
A Milwaukee® arra törekszik, hogy gépei mind biztonságilag, mind kialakításukban
megfeleljenek a nemzetközi és európai szabványoknak és irányelveknek. Az állandó kutatási
és fejlesztési programoknak a célja, hogy megfeleljenek a piac jövőbeni igényeinek, mind
szabályozási, mind hatékonysági követelményeinek. A Milwaukee® tagja az EPTA-nak (Európai
Kéziszerszám Egyesület) és büszke arra, hogy a szervezet által jóváhagyott összes mérési
szabványnak megfelel.
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1 év helyett 3 év: A Milwaukee® 3 éves garanciát ajánl. Minden
Milwaukee® szerszámot, mielőtt a gyárat elhagyná, tanúsított
eljárás keretében teszteljük, és garantáltan “NOTHING BUT
HEAVY DUTY™” minősítéssel látjuk el.
A Milwaukee-nál büszkék vagyunk minden professzionális vevőnk
számára kínált termékünkre és szolgáltatásunkra.
Ezt szem előtt tartva, örömünkre szolgál, hogy további védelmet
nyújthatunk gépeinknek a meghosszabbított 3 éves garancia
szolgáltatásunkkal.

Csak annyit kell tennie, hogy regisztrálja a gépét on-line!
www.milwaukeetool.hu
Milwaukee® szolgáltatásaink csak a garanciát regisztráló weboldalon
felsorolt országokban elérhetőek. A kiterjesztett garancia nem
vonatkozik a kölcsönzőkben használt gépekre, az akkumulátorokra,
töltőkre és tartozékokra.
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A felhasználási feltételekért látogasson el a milwaukeetool.eu
weboldalra

Ez a szolgáltatás elérhető plusz költség nélkül, ha Ön az új
Milwaukee® gépét a vásárlástól számított 30 napon belül
regisztrálja.
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TÖBB MINT 30 VIDEÓ
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

ÉLENJÁRÓ.
LEGERŐSEBB.
LEGSTRAPABÍRÓBB.

EGY RENDSZER

KOMPAKT MÉRET.
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT.
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ.
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70

TÖBB MINT

GÉP
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DRIVEN TO OUTPERFORM.™
Az M12 FUEL™ rendszert a világ legigényesebb mesterembereinek terveztük.
A páratlan teljesítményt nyújtó összes M12 FUEL™ terméket három kizárólagos
Milwaukee® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és
szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak
a munkaterületen.
Egyszerűen megfogalmazva az M12 FUEL™ gépek osztályukban a legerősebb
12 voltos akkumulátoros gépek.
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REDLINK PLUS™

INTELLIGENS ELEKTRONIKA
ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a
ºº
ºº

POWERSTATE™

SZÉNKEFE NÉLKÜLI

működési időt és biztosítja az akkumulátor
hosszú élettartamát
Fejlett elektronikai rendszer egyedi
teljesítmény növeléssel
A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés
védelemmel

MOTOR

ºº Milwaukee tervezésű szénkefe nélküli motor
ºº Felülmúlja az összes versenytársat
ºº Akár 10x hosszabb motorélettartam*
®

LEGMEGFELELŐBB*
LEGKÖNNYEBB*
LEGKOMPAKTABB*

3

REDLITHIUM-ION™
AKKUMULÁTOR

ºº A teljes kommunikációs rendszer
túlterhelés védelemmel

ºº Lemerülés-biztos konstrukció mely
ºº
ºº

70

hosszabb terhelhetőséget és nagyobb
termelékenységet biztosít
Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Akár –20° C fokon is használható

EGY RENDSZER
TÖBB MINT
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GÉP

* A megelőző Milwaukee® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől a géptől és az alkalmazástól függenek.
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M12 FPD

M12 BPD

M12 FPDX

M12 BDDX

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓCSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ ÜTVEFÚRÓCSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ
FÚRÓCSAVAROZÓ

®
ºº A Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt fúrócsavarozó

®
ºº Milwaukee nagy teljesítményű, 6 az 1-ben ütvefúró rendszer a

®
ºº Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt 5 az 1-ben

ºº

ºº

ºº Levehető tokmány 3 különböző fejjel a sokoldalú alkalmazásért
1
ºº Hagyományos 10 mm kulcsnélküli tokmány, teljesen fém /4˝ hatszög

®
ºº Milwaukee tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

™

motor: nagyobb teljesítményt nyújt kisebb méretben
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
Elektronikus tengelykapcsoló 16 forgatónyomaték-beállítással és plusz
1 beállítással reteszelt tengelykapcsoló fúráshoz, valamint 1 reteszelt
tengelykapcsoló ütéshez
Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

190 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
10 mm fém tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
Kiváló fogás a legjobb irányításért, korszerűsített fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº

ºº

ºº

ºº

rendkívüli sokoldalúságért
Kivehető tokmányrendszer 3 különböző fejjel a többféle alkalmazás
érdekében
Milwaukee ® által tervezett szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
13 mm kulcs nélküli tokmány, teljesen fém 1/4˝ hatszög befogású
sarokfúró fej és teljesen fém 1/4˝ hatszög befogású pozicionált csavarozó
fej
1
/4˝ hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fúrógép
hossza 125 mm-re

fúrócsavarozó a sokoldalúságért

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

befogású sarokfúró fej és teljesen fém 1/4˝ hatszög befogású pozicionált
csavarozó fej
1
/4˝ hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fúrógép
hossza 153 mm-re
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Teljesen fém bolygókerekes hajtómű a tartósságért
LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 FPD-0

M12 FPD-202X

M12 FPD-602X

M12 BPD-0

M12 BPD-202C M12 BPD-402C

M12 FPDX-0

M12 FPDX-202X M12 FPDXKIT-202X

M12 BDDX-202C

M12 BDDXKIT-202C

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

6.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

−

40 perc

90 perc

−

40 perc

80 perc

40 perc

40 perc

40 perc

0 - 450

0 - 400

0 - 400

0 - 400

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 400

0 - 400

0 - 1700

0 - 1700

0 - 1700

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1700

0 - 1700

0 - 1700

0 -1500

0 -1500

13

13

13

10

10

10

13

13

13

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

40 perc

0 - 450

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

−

0 - 450

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

10

10

Max. fúrási átmérő fában (mm)

35

35

35

Max. fúrási átmérő fában (mm)

22

22

22

Max. fúrási átmérő fában (mm)

35

35

35

Max. fúrási átmérő fában (mm)

25

25

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

10

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 13

13

13

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 10

10

10

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 13

13

13

Max. nyomaték (Nm)

32

32

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 25,500

0 - 25,500

0 - 25,500

Max. ütésszám (ütés/perc)

22,500

22,500

22,500

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 25,500

0 - 25,500

0 - 25,500

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

Max. nyomaték (Nm)

44

37

44

Max. nyomaték (Nm)

30

30

38

Max. nyomaték (Nm)

44

37

37

1.5

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.2

Szállítás terjedelem

levehető
tokmány

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.2

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.2

1.5

Szállítva

−

Heavy Duty koffer Heavy Duty koffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933459801

4933459802

Cikkszám

4933441950

4933441940

4933441935

EAN kód

4058546029739 4058546029746 4058546029784

EAN kód

4002395002702 4002395002641 4002395002672

4933459806

További elérhető típusokról érdeklődjön szakkereskedéseinkben
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Szállítva

1.2
Levehető FIXTEC tokmány,
Levehető FIXTEC
övcsipesz, 25 mm PZ2 bit,
tokmány, övcsipesz.
sarokfúrófej, pozicionált csavarozó
25 mm PZ2 bit
fej
Szerszámkoffer
Szerszámkoffer

Cikkszám

4933447830

4933447836

EAN kód

4002395005963

4002395006601

1.2
levehető tokmány,
levehető tokmány sarokfúrófej, pozicionált csavarozó fej
Heavy Duty koffer Heavy Duty koffer

Szállítás terjedelem

4933464136

Cikkszám

4933464135

4933464138

EAN kód

40585462208084058546220815 4058546220839

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 FDD

M12 BDD

C12 RAD

M12 CD

M12 FUEL ™ KOMPAKT
KÉTSEBESSÉGES
FÚRÓCSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
FÚRÓCSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
EGYSEBESSÉGES SAROKFÚRÓCSAVAROZÓ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
KÉTSEBESSÉGES CSAVAROZÓ

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE

®
ºº Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt fúrócsavarozó 187 mm

ºº Heavy Duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

motor: nagyobb teljesítményt nyújt kisebb méretben
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Az egyes akkumulátorcellák felügyelete optimalizálja az eszköz
működési idejét és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
Elektronikus tengelykapcsoló 16 nyomaték beállítással, plusz 1
beállítással reteszelt tengelykapcsoló fúráshoz és 1 reteszelt
tengelykapcsoló ütéshez
Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
10 mm fém tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
Kiváló fogás a legjobb irányításért, korszerűsített fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

tartósságért és maximum nyomatékért
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Változtatható sebesség fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb
irányítást biztosít az alkalmazások során
10 mm-es tokmány: gyors bit csere és hosszabb élettartam
Elektronikus tengelykapcsoló a teljes irányításért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor akár 10x hosszabb élettartammal, akár 2x több erővel és akár 2x
hosszabb működési idővel
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
1
/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő
bitcseréért
Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
Erős fényű LED a munkaterület megvilágításáért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 FDD-0

M12 FDD-202X M12 FDD-602X

M12 BDD-0

M12 BDD-202C M12 BDD-402C

C12 RAD-0

C12 RAD-202B

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

6.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

−

40 perc

90 perc

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

−

40 perc

80 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

0 - 400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 800

0 - 800

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 450

Tokmány mérete (mm)

10

10

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 1700

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

Max. fúrási átmérő fában (mm)

22

22

Szerszám befogás

1

10

10

10

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

Max. fúrási átmérő fában (mm)

25

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1700

0 - 1700

0 - 1700

13

13

13

0 - 400

0 - 400

M12 CD-0

/4˝ Hex

Max. fúrási átmérő fában (mm)

35

35

35

Max. fúrási átmérő fában (mm)

22

22

22

Max. nyomaték (Nm)

12

12

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

10

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.1

Max. nyomaték (Nm)

37

Max. nyomaték (Nm)

44

37

44

Max. nyomaték (Nm)

30

30

38

Szállítva

−

Szerszámtáska

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.2

1.5

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.2

1.4

Cikkszám

4933416900

4933441215

Szállítva

−

Szállítva

−

Heavy Duty koffer Heavy Duty koffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

EAN kód

4002395237678

4002395001248

Cikkszám

4933440450

Cikkszám

4933459815

4933459816

Cikkszám

4933441930

4933441915

4933441925

EAN kód

4002395000968

EAN kód

4058546029876 4058546029883 4058546029920

EAN kód

4002395002658 4002395002627 4002395002634

4933459820

További elérhető típusokról érdeklődjön szakkereskedéseinkben

10

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 BD

M12 BSD

M12 FID

M12 BID

M12™ SZUPERKOMPAKT
CSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ

M12 FUEL ™ SZUPERKOMPAKT 1/4 ˝
HEX ÜTVECSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
ÜTVECSAVAROZÓ

®
ºº A Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt csavarozó 175 mm

®
ºº A Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt csavarozó 169 mm

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE

®
ºº A Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 165

ºº

ºº

ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
1
/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő
bitcseréért
Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hosszú, kiváló a nehezen elérhető helyeken végzett munkához
Fém bolygókerekes hajtómű a kiváló tartósságért és az akár 20 Nm
maximum nyomatékért
1
/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő
bitcseréért
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
15 fokozatú nyomatékállítás plusz fúrási fokozat a maximum
rugalmasságért
Karcsú soft grip fogantyú
Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

motor: nagyobb sebesség, kompaktabb 130 mm méretben
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy három különféle fordulatszám- és nyomatékbeállítást válasszon ki
az alkalmazás sokoldalúságának maximalizálása érdekében
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
1
/4˝ Hex tokmány a bitek gyors és egyszerű cseréjéhez
Beépített töltésszintjelző és LED fény
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő

tartósságért és maximum nyomatékért

1
ºº /4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és a könnyű bitcseréért
ºº Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát

ºº Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a

nehezen belátható helyek megvilágításáért

™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

M12 BD-0

M12 BD-202C

M12 FID-0

M12 FID-202X

M12 BID-0

M12 BID-202C

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

40 perc

0 - 400

0 - 400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2500

0 - 2500

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 1500

0 - 1500

Max. fúrási átmérő fában (mm)

16

0 - 3300

1

1

/4˝ Hex

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

Szerszám befogás

Ütésszám (ütés/perc)

Szerszám befogás

40 perc
0-1300 / 0-2400 /
0-3300 / 0-3300
1
/4˝ Hex

Töltővel szállítva

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

−
0-1300 / 0-2400 /
0-3300 / 0-3300
1
/4˝ Hex

1

1

Max. fúrási átmérő fában (mm)

22

22

Max. nyomaték (Nm)

20

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 4000

0 - 4000

Szerszám befogás

10

Szerszám befogás

1

147

112

10

147

112

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

Max. nyomaték (Nm)

Max. nyomaték (Nm)

1.0

6

Súly akkumulátorral (kg)

0.9

1.1

−

6

−

Súly akkumulátorral (kg)

Facsavarok (mm)

Súly akkumulátorral (kg)

30

Szállítva

−

Heavy Duty koffer

Szerszámkoffer

30

−

−

Max. nyomaték (Nm)

Szállítva

Szállítva

1.0

Cikkszám

4933447135

4933459823

4933441960

−

4933459822

4933441955

Súly akkumulátorral (kg)

Cikkszám

Cikkszám

Szerszámkoffer

EAN kód

4002395006021

4058546029951

4002395002696

−

4058546029944

4002395002689

Szállítva

EAN kód

EAN kód

Cikkszám

4933441910

4933441900

EAN kód

4002395002566

4002395002559

12

/4˝ Hex

M12 BSD-0

mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz

/4˝ Hex

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

/4˝ Hex

0 - 3300
/4˝ Hex
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M12 CIW12

M12 CIW38

M12 CIW14

M12 BIW12

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
1
/2 ˝ ÜTVECSAVAROZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
/8 ˝ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
1
/4 ˝ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M12™ SZUPERKOMPAKT 1/2 ˝
ÜTVECSAVAROZÓ

®
™
ºº Milwaukee POWERSTATE szénkefe nélküli motor a hosszabb

®
™
ºº Milwaukee POWERSTATE szénkefe nélküli motor akár 2x hosszabb

®
™
ºº Milwaukee POWERSTATE szénkefe nélküli motor a hosszabb

®
ºº Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 171 mm

ºº

ºº

ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

élettartamért 160 Nm nyomatékot szolgáltat és akár 25%-kal gyorsabb
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást a még
sokoldalúbb alkalmazásért – 1. fokozat 65 Nm/0-1500 ford/perc /2650
ütés/perc, 2. fokozat 160 Nm/0-2650 ford/perc /3500 ütés/perc M8 és
M18 méretű csavarokhoz
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
Karcsú, rövid kialakítás növeli a felhasználó kényelmét
Töltésszintjelző az optimális energiagazdálkodásért
Erős fényű LED lámpa a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

3

ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

élettartalommal és akár 40%-kal több nyomatékkal
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást a még
sokoldalúbb alkalmazásért
1. fokozat a pontos munkához
2. fokozat maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző és LED fény
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

élettartamért
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást a még
sokoldalúbb alkalmazásért
1. fokozat a pontos munkához
2. fokozat maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző és LED fény
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló

tartósságért és maximum nyomatékért

1
ºº /2 ˝ négyszög befogás, univerzális csatlakozóval
ºº Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát

ºº Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a

nehezen belátható helyek megvilágításáért

™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

M12 CIW12-0

M12 CIW12-202C

M12 CIW38-0

M12 CIW38-202C

M12 CIW14-0

M12 CIW14-202C

M12 BIW12-0

M12 BIW12-202C

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1500/2650

1500/2650

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1200/ 0 - 2650

1200/2650

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0-1200 / 0-2650

0-1200 / 0-2650

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2550

Szerszám befogás

1

1

/2˝ négyszög

Szerszám befogás

3

3

/8˝ négyszög

Szerszám befogás

1

1

/4˝ négyszög

Szerszám befogás

1

1

Ütésszám (ütés/perc)

2650/3500

2650/3500

Ütésszám (ütés/perc)

0-2650 / 0-3500

0-2650 / 0-3500

Ütésszám (ütés/perc)

0-3000 / 0-4000

0-3000 / 0-4000

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3400

0 - 3400

Max. nyomaték (Nm)

65/160

65/160

Max. nyomaték (Nm)

23/158

23/158

Max. nyomaték (Nm)

13/56

13/56

Max. nyomaték (Nm)

138

138

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933447132

4933447130

Cikkszám

4933440460

4933440420

Cikkszám

4933440455

4933440415

Cikkszám

4933447134

4933447133

EAN kód

4002395005994

4002395005970

EAN kód

4002395000982

4002395000920

EAN kód

4002395000975

4002395000913

EAN kód

4002395006014

4002395006007

14

/2˝ négyszög

/8˝ négyszög

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

/4˝ négyszög

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

/2˝ négyszög

0 - 2550
/2˝ négyszög

15

#MILWAUKEETOOL

M12 BIW38

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 BIW14

M12 BRAID

M12 BST

M12™ SZUPERKOMPAKT 1/4 ˝
ÜTVECSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT SAROK
ÜTVECSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT TŰZŐGÉP

®
ºº A Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 165

®
ºº A Milwaukee nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 152

ºº Kompakt sarok ütvecsavarozó, 287 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken

ºº Kimagasló teljesítmény korlátozza a felhasználó kifáradását a

ºº

ºº

ºº

ºº „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek

M12™ SZUPERKOMPAKT
ÜTVECSAVAROZÓ

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

3

/8 ˝

mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló
tartósságért és maximum nyomatékért
3
/8 ˝ négyszög befogás, univerzális csatlakozóval
Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő
tartósságért és maximum nyomatékért
1
/4˝ négyszög befogás
Kiváló fogás a legjobb vezetésért, továbbfejlesztett fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

történő munkavégzéshez
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és
maximum 68 Nm nyomatékért
Kompakt 35.6 mm fej kialakítás
Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális
kényelemért
1
/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és könnyű egy kézzel történő
bitcseréért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és
megnövekedett tartósságot biztosít
Töltésszintkijelző és LED lámpa
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

kilövése közötti felfutási időt

ºº Az egymást követő és sorozat elsütés üzemmód lehetővé teszi a

használó számára a gyors és pontos elsütést

ºº 2000 tűzés egyetlen 2.0 Ah akkumulátor töltéssel
ºº Standard T50 6 mm-től 14 mm-ig kapcsokat használ
ºº A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését,

ha nincs már több szög a tárban

ºº Kompakt hossz, magasság és szélesség a kis terekhez való

hozzáféréshez

ºº Állítható övkapocs a használó kényelméért
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12 akkumulátorokkal

működik

M12 BIW38-0

M12 BIW38-202C

M12 BST-0

M12 BST-202X

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

−

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

40 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2500

0 - 2500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2425

Kapocs

T50

T50

Szerszám befogás

3

3

/8˝ négyszög

Szerszám befogás

1

/4˝ négyszög

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3300

Kapocs szélesség [mm]

11.4

11.4

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3300

0 - 3300

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3300

Szerszám befogás

1

/4˝ Hex

Kapocs hosszúság [mm]

6 - 14

6 - 14

Max. nyomaték (Nm)

135

135

Max. nyomaték (Nm)

50

Max. nyomaték (Nm)

68

Tár kapacitása

89

89

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

Súly akkumulátorral (kg)

1.0

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

Lövési frekvencia [min]

140

140

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.6

Cikkszám

4933441985

4933441990

Cikkszám

4933441980

Cikkszám

4933451247

Szállítva

−

Heavy Duty koffer

EAN kód

4002395002603

4002395002597

EAN kód

4002395002580

EAN kód

4002395167715

Cikkszám

4933459634

4933459635

EAN kód

4058546028060

4058546028077

16

/8˝ négyszög

M12 BIW14-0

kéziszerszámok ismétlődő mozgásának kiküszöbölésével

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M12 BRAID-0

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 H

M12 CH

M12 DE

M12 HV

M12™ SZUPERKOMPAKT SDSPLUS KALAPÁCS

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
SDS-PLUS KALAPÁCS

M12™ UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ
FÚRÓKALAPÁCSOKHOZ

M12™ SZUPERKOMPAKT
PORSZÍVÓ

ºº Ergonomikus forma, kompakt és könnyű, lehetővé teszi a szűk, nehezen

ºº Kategóriájában az első kompakt 12 V fúrókalapács 1,1 J (EPTA)

®
ºº Használható az összes Milwaukee SDS-plus 43-59 mm nyakátmérőjű

ºº

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

hozzáférhető helyeken végzett munkálatokat, és a kevésbé fárasztó
munkavégzést
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
L-forma, kalapács 2 üzemmóddal fúrási és kalapács funkcióval a
maximális sokoldalúságért
Alacsony vibráció szint: 6,7 m/s²
Optimalizált fúrás akár 4-8 mm (max. 13 mm)
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ütőenergiával, 0-6575 percenkénti ütésszámmal és 0-900 percenkénti
fordulatszámmal
Alacsony vibráció szint (4,4 m/s²) lehetővé teszi az akár 8 órán át tartó
napi használatot
Egy töltéssel több, mint 60 db 6 mm-es furat készíthető
Milwaukee ® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli
motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x hosszabb működési idő
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Két munkamód: a sokoldalúságért válassza a fúrókalapács vagy fúrás
üzemmódot
Optimális ütvefúrás: akár 6-10 mm furat (max. 13 mm) készíthető
43 mm nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE porelszívóval
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

kalapáccsal, illetve a konkurens gépek nagytöbbségével
Egy töltéssel 65 db Ø6-50 mm mély furat tisztítása
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Többfunkciós - használható külön porszívóként, valamint kézi
porszívóként is, jobbra és balra is felszerelhető
HEPA szűrő: 99,7 %-os hatékonyság
Automatikusan kikapcsol 5 másodperc múlva, így biztosítva a furat teljes
pormentesítését
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

Kiváló szívó erő fához, fémhez és különböző törmelékhez
Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon
Reteszelhető kapcsoló
Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
A kompakt kialakításának köszönhetően könnyen tisztíthatóak a
nehezen hozzáférhető helyek
ºº Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

M12 H-0

M12 H-202C

M12 H-402C

M12 CH-0

M12 CH-202C

M12 CH-602X

M12 DE-0C

M12 DE-201C

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

M12 HV-0
12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

6.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

40 perc

80 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

90 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

Max. fúrószár átmérő (mm)

4 - 16

4 - 16

Levegő mennyisége (l/perc)

934

Ütés energia (EPTA)(J)

0.9

0.9

0.9

Ütés energia (EPTA)(J)

1.1

1.1

1.1

Max. fúrási mélység (mm)

120

120

Levegőáramlás mértéke (m³/óra)

56

Max. fúrási átmérő fában (mm)

10

10

10

Max. fúrási átmérő fában (mm)

13

13

13

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.7

Max. vákuum (mbar)

31.1

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

8

8

8

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

10

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Kapacitás (szilárd) (l)

0.6

Max. fúrási átmérő betonban (mm) 13

13

13

Max. fúrási átmérő betonban (mm) 13

13

13

Cikkszám

4933440510

4933440500

Tömlő átmérő (mm)

22.5

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

6.7

6.7

6.7

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

4.4

4.4

4.4

EAN kód

4002395000395

4002395000234

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.6

1.8

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.7

1.9

Szállítva

−

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933448390

Cikkszám

4933431355

4933431340

4933441164

Cikkszám

4933441947

4933441997

4933451510

EAN kód

4002395262908

EAN kód

4002395243679 4002395243693 4002395001149

EAN kód

4002395002719 4002395002665 4002395161584

További elérhető típusokról érdeklődjön szakkereskedéseinkben

18

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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C12 HZ

M12 CHZ

M12 JS

M12 CCS44

M12™ SZUPERKOMPAKT
UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
KÉZIFŰRÉSZ

M12™ SZUPERKOMPAKT
SZÚRÓFŰRÉSZ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
KÖRFŰRÉSZ

®
ºº A Milwaukee nagy teljesítményű kompakt, egy kézzel használható

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE szénkefe nélküli

ºº Új fogantyú kialakítás
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE szénkefe nélküli

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

fémfűrésze. A csupán 280 mm hosszú fűrész ideális a kicsi és zárt
helyen végzett munkához
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Milwaukee ® szabadalmaztatott FIXTEC szorító biztosítja a fűrészlapok
gyors és könnyű cseréjét
Alacsony vibráció szint: 10,5 m/s²
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

motor: akár 6x hosszabb élettartam és akár 70%-kal gyorsabb vágás
adott alkalmazásoknál
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú távú tartósságát
Milwaukee ® szabadalmaztatott FIXTEC fűrészlap leszorító a gyors és
könnyű kulcsnélküli fűrészlap cseréért
Kiegyensúlyozó mechanizmusnak köszönhetően a vibráció szintje
alacsonyabb (6,5 m/s²), ez lehetővé teszi a hosszú távú biztonságos
fáradságmentes munkavégzést
Zárt hajtóműház megelőzi a víz és forgács bekerülését a házba
LED fény megvilágítja a vágás vonalát
Kompakt és könnyű, lehetővé teszi a kezelő számára a nehezen elérhető
helyeken végzett alkalmazást
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Változtatható sebesség - az elektronikus kapcsoló rugalmasságot és jó
irányíthatóságot tesz lehetővé
Egyenletes vágás - a vágások során fellépő minimális vibrációnak
köszönhetően biztosított az egyenletes teljesítmény
Precíz vezetőgörgő
Jól látható vágási vonal
Szerszám nélküli ferdeszög állítás: akár 45°-ig történő gyors és könnyű
ferdeszög állítás
QUIK-LOK™ T-befogás
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Beépített töltésszintjelző és LED fény
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik
Nem karcoló alaplap - megvédi a munkafelületet a karcolástól

motor: 2x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
50° ferdevágás tartomány
Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában a legkiválóbb
ütésállóság
Magnézium alaplap
A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
Beépített töltésszintjelző és LED fény
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

C12 HZ-0

C12 HZ-202C

M12 CHZ-0

M12 CHZ-402C

M12 CHZ-602X

M12 JS-0

M12 JS-402B

M12 CCS44-0

M12 CCS44-402CM12 CCS44-602X

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

6.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

6.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

90 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

Töltővel szállítva

−

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 3000

0 - 3000

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 3000

0 - 3000

0 - 3000

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 2800

0 - 2800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 3600

Löket hossz (mm)

13

13

Löket hossz (mm)

15.9

15.9

15.9

Löket hossz (mm)

19

19

Max. vágás gérben 90° (mm)

44

44

44

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.2

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.6

1.6

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.1

Max. vágás gérben 45° (mm)

33

33

33

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

−

Szerszámtáska

Fűrészlap átmérő (mm)

140

140

140

Cikkszám

4933411925

4933441195

Cikkszám

4933446960

4933446950

4933451511

Cikkszám

4933431305

4933441700

Befogótüske mérete (mm)

20

20

20

EAN kód

4002395236367

4002395001200

EAN kód

4002395005727 4002395005710 4002395161591

EAN kód

4002395242085

4002395001965

20

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

80 perc

90 perc

3600

3600

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.7

2.7

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933448225

4933448235

4933451512

EAN kód

4002395262809 4002395262816 4002395162208
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C12 MT

C12 PN

C12 RT

M12 BS

M12™ SZUPERKOMPAKT
AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL

M12™ SZUPERKOMPAKT
AKKUMULÁTOROS
MAROKFOGANTYÚS SZÖGBEÜTŐ

M12™ SZUPERKOMPAKT
UNIVERZÁLIS
NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP

M12™ SZUPERKOMPAKT
AKKUMULÁTOROS
SZALAGFŰRÉSZ

ºº Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és

ºº Professzionális teljesítmény – 100 mm-es szögek beütése kevesebb,

ºº Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és

ºº Kompakt és könnyű kialakítás az egy kézzel történő vágásért, a fej felett

ºº

ºº

ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

eltávolításához
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
A változtatható fordulatszám (5000 – 20.000 ford/perc) és a 1,5°-os
oszcilláló mozgás lehetővé teszi a gyors munkát a különböző
anyagokban (fém, fa, műanyag)
A konkurencia tartozékaival is használható
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik
Adapterrel, OCS 112 bemerülő fűrésszel, csiszolótalppal és 5 darab
csiszolólappal szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

mint 3 másodperc alatt
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Kimagasló ergonómia – a felhasználók előnyben részesítik a tenyér
formájú fogantyút, kiváló irányítást és komfortot biztosít
Kiválóan alkalmazható olyan helyeken, ahol a hagyományos kalapács
nem használható
Működési idő: egy töltéssel akár 100 db 90 mm-es szög beütése
lehetséges
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

eltávolításához
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Változtatható fordulatszám (5000 – 32000 ford/perc)
0,8 – 3,2 mm befogás, a piacon elérhető összes tartozékkal használható
Reteszelhető zár a tartozékok könnyű cseréjéért
Ergonomikus és könnyű
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

végzett munkákhoz és a nehezen hozzáférhető munkaterületekhez
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Sokoldalú - különböző anyagok vágásához: acél, rozsdamentes acél,

réz, műanyag, alumínium

ºº Hidegvágás - szikra- és zajmentes
ºº Tiszta vágás - kiegyensúlyozott fogantyú kialakítás 8 golyós csapággyal

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

C12 MT-0

C12 MT-202B

C12 MT-402B

M12 BS-0

M12 BS-402C

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

40 perc

80 perc

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

80 perc

Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°)

1.5

1.5

1.5

Max. ütésszám (ütés/perc)

2700

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

5000 - 32,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 85

0 - 85

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5000 - 20,000

5000 - 20,000

5000 - 20,000

Max. szög méret (mm)

90

Befogógyűrű mérete (mm)

0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2

Vágási kapacitás (mm)

41 x 41

41 x 41

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

1.2

Ütés energia (EPTA)(J)

2.9

Súly akkumulátorral (kg)

0.6

Hossz (mm)

687.57

687.57

Szállítva

−

Szerszámtáska

Szerszámtáska

Súly akkumulátorral (kg)

1.6

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.2

Cikkszám

4933427180

4933441710

4933441705

Szállítva

−

Cikkszám

4933427183

Szállítva

−

Szerszámkoffer

EAN kód

4002395239276 4002395002009 4002395001989

Cikkszám

4933427182

EAN kód

4002395239030

Cikkszám

4933431310

4933441805

EAN kód

4002395239238

EAN kód

4002395242092

4002395002344
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C12 PN-0

megtámasztott fűrészlappal kombinálva kategóriájában a legkiválóbb
vágásért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző és LED fény
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik
18 fogú fűrészlappal szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

C12 RT-0

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 FIR12

M12 FIR38

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2 ˝
RACSNIS CSAVARKULCS

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
RACSNIS CSAVARKULCS

ºº Akár 81 Nm maximális nyomaték és 175 ford/perc, nagyszerű rögzítő
ºº
ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº

eszköz az autóipari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára
szűk helyeken való hozzáféréshez
Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített
mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot
biztosít a professzionális felhasználók számára
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését
biztosítja
A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá
használat közben növeli a kényelmet
LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely
kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 FIR14

M12 IR

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4 ˝
RACSNIS CSAVARKULCS

M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS
CSAVARKULCS

ºº Akár 75 Nm maximális nyomaték és 200 ford/perc, nagyszerű rögzítő

ºº Akár 54 Nm maximális nyomaték és 250 ford/perc, nagyszerű rögzítő

ºº Osztályában a legjobb teljesítményt és fordulatszámot nyújtja, 47 Nm és

ºº

ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº

3

/8 ˝

eszköz az autóipari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára
szűk helyeken való hozzáféréshez
Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített
mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot
biztosít a professzionális felhasználók számára
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését
biztosítja
A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá
használat közben növeli a kényelmet
LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely
kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº

eszköz az autóipari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára
szűk helyeken való hozzáféréshez
Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített
mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot
biztosít a professzionális felhasználók számára
A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális
túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára,
valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés
alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
A változtatható fordulatszámú fém kapcsoló a szerszám teljes vezérlését
biztosítja
A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá
használat közben növeli a kényelmet
LED fény a munkaterület megvilágításához és töltésszintjelző, amely
kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét

250 percenkénti üresjárati fordulatszám

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Megerősített motorház - kiváló, a levegős racsnis csavarkulcsokhoz

hasonló tartósságot biztosít

ºº Kompakt kialakítás - kiválóan használható szűk helyeken és motortérben
ºº Változtatható sebesség fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb

irányítást biztosít az alkalmazások során

ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát

ºº Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a

nehezen belátható helyek megvilágításáért

™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

M12 FIR38-0

M12 FIR38-201B

M12 FIR14-0

M12 FIR14-201B

M12 IR-201B 1/4

M12 IR-201B 3/8

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátorral együtt szállítva

1

1

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

40 perc

Szerszám befogás

1

/2˝ négyszög

Szerszám befogás

3

3

/8˝ négyszög

Szerszám befogás

1

/4˝ négyszög

Szerszám befogás

1

3

Max. nyomaték (Nm)

81

Max. nyomaték (Nm)

75

75

Max. nyomaték (Nm)

54

54

Max. nyomaték (Nm)

40

47

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 175

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 200

0 - 200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 250

0 - 250

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 250

0 - 250

Hossz (mm)

324

Hossz (mm)

307

307

Hossz (mm)

291

291

Hossz (mm)

274

274

Súly akkumulátorral (kg)

1.5

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.4

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.1

Súly akkumulátorral (kg)

0.9

0.9

Szállítva

−

Szállítva

−

Szerszámtáska

Szállítva

−

Szerszámtáska

Szállítva

Szerszámtáska

Szerszámtáska

Cikkszám

4933459800

Cikkszám

4933459797

4933459798

Cikkszám

4933459795

4933459796

Cikkszám

4933441725

4933441720

EAN kód

4058546029722

EAN kód

4058546029692

4058546029708

EAN kód

4058546029678

4058546029685

EAN kód

4002395002030

4002395002023

M12 FIR12-0

24

/8˝ négyszög

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

/4˝ négyszög

1

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

/4˝ négyszög

40 perc
/8˝ négyszög
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M12 BPS

M12 GG

M12 SI

C12 PC

M12™ SZUPERKOMPAKT
AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓ/
CSISZOLÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
ZSÍRZÓPISZTOLY

M12™ SZUPERKOMPAKT
FORRASZTÓPÁKA

M12™ SZUPERKOMPAKT
RÉZCSŐVÁGÓ

ºº Két sebességfokozat (0-2800 / 0-8300 ford/perc) polírozáshoz és

ºº Erőteljes 12 voltos motor több, mint 562 bar nyomással
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº Gyors felmelegedési idő, az eszköz 20-30 másodpercen belül

®
ºº A nagy teljesítményű Milwaukee rézcsővágó 500 percenkénti fordulattal

ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

csiszoláshoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Akár 76 mm-es polírozó szivacs és 50 mm csiszolótalp a gyors
munkavégzéshez
A hosszú működési idő lehetővé teszi a gyakori alkalmazások elvégzését
egy töltéssel
Kompakt kialakítás, csupán 130 mm hosszú, lehetővé teszi a nehezen
hozzáférhető helyek elérését
A tengelyretesz lehetővé teszi a gyors, szerszám nélküli tartozékcserét
Levehető, két pozícióban állítható pótfogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Osztályában a legjobb működési idővel - töltésenként akár 7 tubust is
adagol
Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,2 kg
Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
Beépített tömlő tárolás, vállheveder - a kezelő kényelméért és a
kevesebb állásidőért
Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpatronnal és
szivattyúzással
Zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml
Egyedi cellafigyelő rendszer
Beépített töltésszintjelző és LED fény
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik
914 x 14,4 mm nagynyomású flexibilis zsírzócsővel szállítva

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

használatra kész
A fej 3 pozícióban rögzíthető a több irányba történő működtetés
érdekében - 0°, 45°, 90°
Szerszám nélkül cserélhető végek
A felhasználót kétféle színben világító LED lámpa értesíti: zölden villog,
amikor a szerszám felmelegedési folyamata zajlik, folyamatosan zölden
világít, amikor a szerszám készen áll a működésre, és pirosan ha a
szerszám ki van kapcsolva, azonban a szerszám vége a LED teljes
kialvásáig forró marad
Hőmérséklet-ellenőrzés a hőigény fenntartása érdekében
LED megvilágítás a forrasztás jobb láthatósága érdekében
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

a 12 mm-es rézcsövet kevesebb, mint 3 másodperc alatt vágja el
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Automatikusan záródó, szerelt rézcső vágásához kifejlesztett

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

vágómechanizmus automatikus beállással a cső méretéhez, rögzítéstől
való minimum távolság: 37 mm
A cső méretéhez automatikusan beálló szorítópofák
Teljesen fémmel védett elsõ kiképzés – rozsda és korróziómentes vágás
Karcsú soft grip fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 BPS-0

M12 BPS-421X

M12 GG-0

M12 GG-401B

M12 SI-0

M12 SI-201C

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

1 x 2.0 + 1 x 4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 2800

0 - 2800

Nyomás (bar)

562

562

Teljesítmény (W)

90

90

Réz cső (mm)

12, 15, 18, 22, 25, 28

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 8300

0 - 8300

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.2

Hőmérséklet tartomány (°C)

400

400

Cső vágásához szükséges legkisebb hely (mm) 80

Tárcsa átmérő (mm)

76

76

Szállítva

−

Szerszámtáska

Súly akkumulátorral (kg)

−

0.5

Hossz (mm)

360

Tengelymenet

M9 x 0.75

M9 x 0.75

Cikkszám

4933440435

4933441675

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Súly akkumulátorral (kg)

1.5

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.0

EAN kód

4002395000951

4002395001903

Cikkszám

4933459760

4933459761

Szállítva

−

Szállítva

−

Heavy Duty koffer

EAN kód

4058546029326

4058546029333

Cikkszám

4933411920

Cikkszám

4933447791

4933447799

EAN kód

4002395236374

EAN kód

4002395006557

4002395006564
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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C12 PPC

M12 CC

M12 PCG/310

M12 PCG/400

M12™ SZUPERKOMPAKT PEX
VÁGÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML
KARTUSTARTÓVAL

M12™ SZUPERKOMPAKT
TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML
TUBUSSAL

ºº Masszív vágási nyomás: 175 kg/cm²
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº Kiváló vágási átmérő 32 mm - az erőteljes szorítópofák könnyedén

ºº Akár 1780 N nyomóerő
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº Akár 1780 N nyomóerő
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
ºº A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló

ºº Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
ºº A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló

ºº 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
ºº Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a

ºº 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
ºº Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a

ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

ºº Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

ºº Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Erőteljes mechanizmus: 50 mm-es PEX cső vágása 3 másodperc alatt
ºº Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiváló tartósságért és
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

maximum nyomatékért
Változtatható vágási sebesség a teljesen kontrollálható vágáshoz
Nagyon éles fűrészlap a forgácsmentes vágásért
A hatékony mechanizmusnak köszönhetően egyetlen feltöltéssel több,
mint 200 vágás ejthető
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

átvágják a nagy átmérőjű kábeleket is
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Hosszabb működési idő - akár 60 db 4 x 35 mm² vágást tesz lehetővé
Kompakt fejrész - közvetlenül elérhetőek a panelben vagy a
kapcsolószekrényben lévő kábelek racsni vagy hosszú hajlított fogók
nélkül is
Kiváló vágási minőség - Milwaukee ® mérnöki pontosságú éleknek
köszönhetően lapos, kerekített kábel vágása lehetséges
Automatikus kioldó kar - lehetővé teszi az ismételt gyors vágásokat
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

C12 PPC-0

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

kioldott állapotban van

visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
az akkumulátor hosszú élettartamát

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

M12 CC-0

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

kioldott állapotban van

visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
az akkumulátor hosszú élettartamát

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

M12 PCG/310C-0 M12 PCG/310C-201B

M12 PCG/400A-0 M12 PCG/400A-201B

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Vagasi kapacitas (mm)

50

Max. vágási átmérő (mm)

32

Max. kinyomó erő (N)

1780

1780

Max. kinyomó erő (N)

1780

1780

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 500

Vágóerő (kN)

32

Fordulatszám szabályozás

6

6

Fordulatszám szabályozás

Súly akkumulátorral (kg)

1.9

Fordulatszám szabályozás

2

Szállítás terjedelem

310 ml kartustartó 310 ml kartustartó

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

3.0

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.9

Cikkszám

4933416550

Szállítva

−

Szállítva

−

Szerszámtáska

Súly akkumulátorral (kg)

6
400 ml alumínium
tubus
−

6
400 ml alumínium
tubus
1.9

EAN kód

4002395237203

Cikkszám

4933431600

Cikkszám

4933441783

4933441655

Szállítva

−

−

EAN kód

4002395242832

EAN kód

4002395002269

4002395001866

Cikkszám

4933441780

4933441665

EAN kód

4002395002276

4002395001880
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M12 PCG/600

C12 JSR

M12 JSSP

M12-18 JSSP

M12™ SZUPERKOMPAKT
TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML
TUBUSSAL

M12™ SZUPERKOMPAKT RÁDIÓ
MP3 CSATLAKOZÁSSAL

M12™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

M12™ - M18™ BLUETOOTH®
HANGSZÓRÓ

ºº Akár 1780 N nyomóerő
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº
ºº
ºº
ºº

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
ºº A csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését, ha a kapcsoló

kioldott állapotban van

ºº 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
ºº Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a

visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból

ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

ºº
ºº
ºº
ºº

A fejlett hangtechnológia optimális és tiszta vételt biztosít
Használható M12™ akkumulátorral vagy 230 V hálózatról
8 órás működési idő Milwaukee ® M12™ akkumulátorral
Az időjárás viszontagságai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszót
és az egyéb audió eszközöket
Digitális hangoló a pontos szignál kiválasztásáért
Gomb az azonnali lenémításra
220-240 voltos adapter, 3,5 mm jack dugó iPod csatlakoztatásához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Fejlett Bluetooth® technológia
Vezeték nélküli hordozható elektronikai egység, akár 10 m távolságra
Erőteljes, tiszta hangzás
Prémium hangszóró mély hangzással
Pára, víz és a törmelék bejutása ellen védett
Gumibevonatú borítás, fém rács
2.1 A USB töltő, telefon, tablet töltő és média lejátszó töltésére
Akár 25 órás működési idő töltésenként M12™ 4,0 Ah akkumulátorral
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

®
ºº Fejlett Bluetooth technológia
®
ºº Bluetooth vezeték nélküli hatótávolság akár 30 m távolságra
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes Milwaukee M12 és

ºº
ºº
ºº
ºº

M18™ akkumulátorral működik
IP54 víznek és pornak ellenálló
Erőteljes, tiszta hangzás
2.1A USB töltő, telefon, tablet és média lejátszó töltésére
Kiváló minőségű mélysugárzó

az akkumulátor hosszú élettartamát

ºº Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

M12 PCG/600A-0

M12 PCG/600A-201B

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (egyenáram) (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12, 18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Feszültség (váltóáram) (V)

220-240

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

40 perc

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Max. kinyomó erő (N)

1780

1780

Töltővel szállítva

−

Méretek (mm)

105.5 x 153

Méretek (mm)

360 x 165 x 165

Fordulatszám szabályozás

6

6

Méretek (mm)

267 x 102 x 178

Hangszóró teljesítmény (W)

5

Hangszóró teljesítmény (W)

40

Szállítás terjedelem

600 ml alumínium tubus

600 ml alumínium tubus

Súly (kg)

1.8

Súly (kg)

0.5

Súly akkumulátorral (kg)

2.3

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.9

Szállítva

−

Szállítva

−

Szállítva

−

Szállítva

−

Szerszámtáska

Cikkszám

4933416365

Cikkszám

4933448380

Cikkszám

4933459275

Cikkszám

4933441786

4933441670

EAN kód

4002395237098

EAN kód

4002395262892

EAN kód

4058546002411

EAN kód

4002395002283

4002395001897
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C12 JSR-0

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M12 JSSP-0

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M12-18 JSSP-0
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M12 FPP2A

M12 FPP2B

M12 BPP2D

M12 BPP3A

M12 FUEL ™ ERŐCSOMAG

M12 FUEL ™ ERŐCSOMAG

M12™ ERŐCSOMAG

M12™ ERŐCSOMAG

™
ºº M12 FPD - M12 FUEL

™
ºº M12 FPD - M12 FUEL

™
ºº M12 BDD - M12 szuperkompakt

™
ºº M12 BDD - M12 szuperkompakt

szuperkompakt kétsebességes
ütvefúró-csavarozó
™
ºº M12 FID - M12 FUEL szuperkompakt
1
/4˝ Hex ütvecsavarozó

fúrócsavarozó
™
ºº C12 MT - M12 szuperkompakt
multi-tool

szuperkompakt kétsebességes
ütvefúró-csavarozó
™
ºº M12 CH - M12 FUEL szuperkompakt
SDS-plus kalapács

M12 FPP2A-402X

M12 FPP2A-602X

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

fúrócsavarozó

™
ºº M12 BID - M12 szuperkompakt

ütvecsavarozó

™
ºº C12 T - M12 LED lámpa

M12 BPP2D-402B

M12 FPP2B-402X

M12 FPP2B-602X

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

6.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

6.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Töltővel szállítva

80 perc

90 perc

Töltővel szállítva

80 perc

90 perc

Töltővel szállítva

80 perc

Töltővel szállítva

40 perc

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Szerszámtáska

Szállítva

Szerszámtáska

Cikkszám

4933459808

4933459810

Cikkszám

4933459812

4933459813

Cikkszám

4933441250

Cikkszám

4933441225

EAN kód

4058546029807

4058546029821

EAN kód

4058546029845

4058546029852

EAN kód

4002395001316

EAN kód

4002395001262

M12 BPP2B

M12 BPP2C

M12 BPP4A

M12™ ERŐCSOMAG

M12™ ERŐCSOMAG

M12™ ERŐCSOMAG

™
ºº M12 BPD - M12 szuperkompakt

™
ºº M12 BDD - M12 szuperkompakt

™
ºº M12 BDD - M12 szuperkompakt

ütvefúró-csavarozó
™
ºº M12 BID - M12 szuperkompakt
ütvecsavarozó

fúrócsavarozó
™
ºº C12 HZ - M12 szuperkompakt
univerzális hackzall™ fűrész

M12 BPP3A-202B

fúrócsavarozó

™
ºº M12 BID - M12 szuperkompakt

ütvecsavarozó

™
ºº C12 HZ - M12 szuperkompakt

univerzális hackzall™ fűrész

™
ºº C12 T - M12 LED lámpa

M12 BPP2B-421C

M12 BPP2C-402B

M12 BPP4A-202B

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

1 x 2.0 + 1 x 4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Töltővel szállítva

80 perc

Töltővel szállítva

80 perc

Töltővel szállítva

40 perc

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámtáska

Szállítva

Szerszámtáska

Cikkszám

4933443497

Cikkszám

4933441230

Cikkszám

4933441240

EAN kód

4002395004614

EAN kód

4002395001279

EAN kód

4002395001293

32

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 TD
M12™ HŐKAMERA
ºº Éles, nagy felbontású 102 x 77 pixeles hőkép
ºº 5x nagyobb felbontás a közvetlen versenytársakkal összehasonlítva
ºº Szélesebb hőmérséklettartomány (-10-től 330°C-ig) a még több
alkalmazáshoz

ºº Automatikusan megtalálja a legmagasabb és legalacsonyabb
hőmérsékletű pontot

ºº Duál lézerek olvassák le a képernyőn megjelenített terület
hőmérsékletét

ºº Komplett adatfeldolgozó szoftver a könnyebb kép analizálásért
ºº 8 GB-os SD kártyával, USB kábellel, SD kártyaolvasóval szállítva
ºº Masszív gumibevonat a tartósságért
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

M12 TD-201
Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

1

Töltővel szállítva

40 perc

Hőmérséklet tartomány (°C)

-10 - +330

Pontosság (%)

±5

Kijelző

Szines LCD

Kijelző felbontása (pixelek)

320 x 240

Érzékelő felbontása (pixelek)

102 x 77

Termikus érzékenység (°C)

0.1 30-nál

Látómező (°)

26.8 (Horiz) x 35.4 (Vert)

IP osztály

54

Súly akkumulátorral (kg)

0.4

Szállítva

Szerszámtáska

Cikkszám

4933451387

EAN kód

4002395157952

Szélesebb hőmérséklettartomány (-10-től 330°C-ig)

34

Automatikusan megtalálja a legmagasabb és
legalacsonyabb hőmérsékletű pontot

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Masszív gumibevonat a tartósságért
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M12 IC

M12 IC AV3

2309-60

C12 LTGE

M12™ SZUPERKOMPAKT
M-SPECTOR 360™
VIZSGÁLÓKAMERA

M12™ DIGITÁLIS
VIZSGÁLÓKAMERA

ALKALINE VIZSGÁLÓKAMERA

M12™ LÉZERES HŐMÉRŐ

ºº 270 fokban forgatható kijelző: lehetővé teszi a felhasználó számára a

ºº Eltávolítható képernyőkonzol
™
ºº M12 digitális vizsgálókamera 4 x zoom és elforgatható képernyő
ºº Optimális 85 mm LCD kijelző: a digitális képnek és nagyobb

ºº Optimális 65.8 mm LCD kijelző: a digitális képnek és nagyobb

ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

legmegfelelőbb képalkotást
Optimális 68,6 mm LCD kijelző: a digitális képnek és nagyobb
képkijelzőnek köszönhetően éles és világos képet kapunk
9 mm-es 640 x 480 felbontású digitális képérzékelés: kiváló
képminőség közel fele akkora méretben
4 térhatású LED lámpa: osztályában a legélesebb képet készíti árnyék és
tükröződés nélkül
Hosszabb kábel: az alumínium fej és a még nagyobb rugalmasság
páratlan tartósságot és egyszerűbb manőverezést biztosít
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik
Tartozékok: akasztó, mágnes és tükör segít a felderítésben

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

képkijelzőnek köszönhetően éles és világos képet kapunk
12 mm-es 320 x 240 digitális képszenzor, kiváló képminőség, jobb és
nagyobb kijelző
4 térhatású LED lámpa: osztályában a legélesebb képet készíti árnyék és
tükröződés nélkül
8 GB SD memóriakártyával és 2,7 m digitális kábellel szállítjuk
Az alumínium csatlakozófejnek és a jobb hajlékonyságnak köszönhetően
a kábel páratlan tartósságot és manőverezhetőséget biztosít
Csuklós kábelfej toldalék elérhető tartozékként
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº

képkijelzőnek köszönhetően éles és világos képet kapunk
9 mm-es 320 x 240 felbontású digitális képérzékelés: kiváló képminőség
közel fele akkora méretben
Könnyűsúlyú, 0,5 kg alatti kivitel
Tükröződés elleni funkció a jobb láthatóságért
A tartozék 9V-os alkaline akku egy óránál hosszabb folyamatos
üzemidőt biztosít

ºº
ºº
ºº
ºº

M12 IC-0 (S)

M12 IC-201C (S)

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

9

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Alkáli

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Kijelző mérete (mm)

65.8

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Akkumulátorral együtt szállítva

1

Kijelző felbontása (pixelek)

320 x 240

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

40 perc

Kamera kábel átmérője (mm)

9

Töltővel szállítva

−

Kijelző mérete (mm)

68

68

Kijelző mérete (mm)

85

Kábel hossza (m)

0.914

Hőmérséklet tartomány (°C)

-30 - +800

Kijelző felbontása (pixelek)

320 x 240

320 x 240

Kijelző felbontása (pixelek)

320 x 240

Súly akkumulátorral (kg)

0.5

Pontosság (%)

± 1.5

Kamera kábel átmérője (mm)

9

9

Kamera kábel átmérője (mm)

12

Szállítva

Szerszámkoffer

Hőmérséklet érintőkábellel (°C)

-40 - +550

Kamera kábel hossza (mm)

914

914

Kábel hossza (m)

2.7

Cikkszám

4933451526

Pontosság

0,1°

Súly akkumulátorral (kg)

−

0.6

Zoom

4x

EAN kód

4002395143535

Válaszidő [mS]

<500

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Súly akkumulátorral (kg)

0.7

Emisszivitás

0.10 - 1.00

Cikkszám

4933431615

4933441680

Szállítva

Szerszámkoffer

Súly akkumulátorral (kg)

0.5

EAN kód

4002395241774

4002395001910

Cikkszám

4933451367

Szállítva

Szerszámkoffer

EAN kód

4002395159994

Cikkszám

4933416977

EAN kód

4002395238071

36

M12 IC AV3-201C

40:1 arányú távolság/pont mérés (1 cm-es pont 40 centiméterről)
Robosztus gumibevonatú fogantyú a tartósságért
Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
Ergonomikus pisztoly formájú fogantyú a könnyű használatért
Kimagasló mérési pontosság
Kimutatja a mért felület teljes hőmérsékletét és kijelzi a min/max/átlag
hőmérsékletet minden leolvasásnál
Kifejezetten villanyszerelők számára tervezve
Kimagasló mérési pontosság
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik
K típusú termovezetékkel szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

2309-60

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

C12 LTGE-0
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2205-40

2206-40

2210-20

2212-20

VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK
(NYITOTT LAKATFOGÓ)
VILLANYSZERELŐKNEK

VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK
(NYITOTT LAKATFOGÓ) FŰTÉS- ÉS
KLÍMASZERELŐKNEK

FÉNYCSŐ TESZTER

AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG/
FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ

True RMS – valódi effektív érték méréssel
Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgálat
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V a megnövelt biztonságért
Robosztus gumibevonatú fogantyú a tartósságért
Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
Egyszerűsített, könnyű használat, kifejezetten villanyszerelők számára
tervezve
ºº Mérőkábel kimenettel és 2 x AA elemmel szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

True RMS – valódi effektív érték méréssel
Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
Beépített érintkezés nélküli feszültségvizsgálat
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V a megnövelt biztonságért
Erős gumibevonat a tartósságért és a biztos tartásért
Beépített LED fény – a munkaterület megvilágítására
Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
Egyszerűsített, könnyű használat, kifejezetten gépészek számára
tervezve
ºº Mérőkábel kimenettel, termovezetékkel és 2 x AA elemmel szállítva
ºº Hőmérsékletmérés hőérzékelővel

ºº Fénycsövek, gyújtók és csatlakozótüskék tesztelése, komplett 3 az

ºº Tizedes jegyes mérési eredményeket biztosít, és kijelzi azokat könnyen

ºº

ºº Automatikusan meghatározza a feszültség vagy folytonosság

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

2205-40

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

1-ben megoldás
Teszteli a T5, T8 és a T12 fénycsöveket, elektronikus előtéttel és kettős
tüske elektródákkal kompatibilis
750 mm hosszú kihúzható antenna a kiterjesztett elérésért a tesztelés
során
Nem vezető antenna vájat lehetővé teszi a biztonságos tesztelést
Eltávolítható antenna adapter, ez javítja a fénycső tesztreakcióját
Kép és hang visszajelzés a könnyű munkához
Beépített LED lámpa a nehezen belátható területek megvilágításához
A kezelőgombok az egykezes használathoz lettek kifejlesztve
Gumiborítású markolat a jobb fogásért és tartósságért
Akkumulátor működési ideje 35 óra, automatikusan kikapcsolja az
akkumulátort 20 perc elteltével

2206-40

olvasható, háttér világítású LCD kijelzőn

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

vizsgálatok szükségességét, és megfelelő felbontással kijelzi az összes
mérési eredményt
Kompatibilis a hordozásra vagy felszerelésre szánt tartozékokkal
LED munkavilágítás a kis megvilágítású területekhez
Dupla LED-es fény- és hangjelzők a vizsgálati eredmények gyors és
kényelmes kijelzéséért
Cserélhető mérővezetékek a nagyobb rugalmasságért
Robosztus burkolat védi a mérőműszert bármely környezetben

2210-20

2212-20

Nyitott lakatfogó (mm)

16

Nyitott lakatfogó (mm)

16

Akkumulátor típusa

4 x AA

Feszültség váltó/egyenáram (V)

600

Áramerősség AC (váltóáram)

200

Áramerősség AC (váltóáram)

200

Max.antenna kimenet LÁMPA teszt üzem. (V)

3000

Hőmérséklet tartomány (°C)

0 - 50

Feszültség (váltóáram) (V)

1000

Feszültség (váltóáram) (V)

1000

Min.antenna érzék. FÉNYCSŐ teszt üzem. (mm)

25

Biztonsági besorolás

CAT IV 600 V

Feszültség (egyenáram) (V)

1000

Feszültség (egyenáram) (V)

1000

TÜSKE max. vizsgálati teljesítménye (V)

30

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

Kóboráram mérés

Igen

Ellenállás (kΩ)

40

Súly akkumulátorral (kg)

0.4

Akkumulátor típusa

2 x AAA

Ellenállás (kΩ)

40

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

0.3

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

Kapacitás (μF)

1000

Cikkszám

4933433775

Szállítva

−

Akkumulátor típusa

2 x AA

Hőmérséklet érintőkábellel (°C)

-40 - +400

EAN kód

4002395199983

Cikkszám

4933447776

Súly akkumulátorral (kg)

0.3

Akkumulátor típusa

2 x AA

EAN kód

4002395006526

Szállítva

Szerszámtáska

Súly akkumulátorral (kg)

0.3

Cikkszám

4933416972

Szállítva

Szerszámtáska

EAN kód

4002395238026

Cikkszám

4933416973

EAN kód

4002395238033

38
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2216-40

2217-40

2231-20

2235-40

KIS MULTIMÉRŐ

DIGITÁLIS MULTIMÉRŐ

LAKATFOGÓ KIS ÁRAMERŐSSÉG
MÉRÉSÉRE

KIS LAKATFOGÓ

ºº A kampók szétnyitása nélkül is képes mérni a jeleket (4 - 20 mA)
ºº Áramerősség mérése 0-tól 99 mA-ig, lefedve a jelek teljes tartományát
ºº Keskeny szorító pofa profilok - kábelek könnyű összeszorítása szűk

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

True RMS – valódi effektív érték méréssel
CAT III 600 V a megnövelt biztonságért
Erős gumibevonat a tartósságért és a biztos tartásért
Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
Jellemzői a villanyszerelők igényeinek megfelelően kialakítva
Automatikus átmenet mV-ra
Elektromos mérővezetékkel és 2 x AA elemmel szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

True RMS – valódi effektív érték méréssel
Nagy kontraszt, könnyen leolvasható kijelző
Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonságért
Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
Jellemzői a villanyszerelők igényeinek megfelelően kialakítva
Lo-Z. - mindig pontos leolvasást biztosít
Érintéssel történő hőmérsékletmérés
Vezetősín tartozék csatlakoztatásához
Elektromos mérővezetékkel, termovezetékkel és 2 x AA elemmel
szállítva

2216-40

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

helyeken
Extra hosszú fogók teszik lehetővé a könnyebb mérést
Biztonságos fogó tárolás
Fekete-fehér, éles kontrasztú kijelző
Egyszerűsített billentyűzet és felhasználói felület
Beépített lámpa
2 x AA elemmel szállítva

2217-40

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

True RMS – valódi effektív érték méréssel
Mérési kategória CAT III 600 V – a megnövelt biztonságért
Erős gumibevonat a tartósságért és a biztos tartásért
Beépített LED fény - a mukaterület megvilágításához
Egy kézzel állítható funkciókapcsoló
A vékony szorító profilnak köszönhetően könnyen mérhetőek a
vezetékek a panelekben vagy a kábelkötegekben
ºº Elektromos mérővezetékkel és 2 x AA elemmel szállítva

2231-20

2235-40

Áramerősség AC/DC (egyen- és váltóáram)

10

Áramerősség AC/DC (egyen- és váltóáram)

10

Áramerősség DC (egyenáram)

0.1

Fogónyílás (mm)

25

Feszültség (váltóáram) (V)

6.00 mV - 600

Feszültség váltó/egyenáram (V)

600

Pontosság (%)

0.2

AC (váltóáram) amper (A)

400

Feszültség (egyenáram) (V)

600

Kóboráram mérés

Igen

Akkumulátor típusa

2 x AA

Feszültség váltó/egyenáram (V)

600

Kóboráram mérés

Nem

Ellenállás (kΩ)

40,000

Max. vezeték méret (mm)

6

Kóboráram mérés

Nem

Ellenállás (kΩ)

40,000

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

Szállítva

−

Ellenállás (kΩ)

0.4

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

Kapacitás (μF)

1000

Súly akkumulátorral (kg)

0.4

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

Frekvencia (Hz)

10 kHz - 50 kHz

Hőmérséklet érintőkábellel (°C)

-40 - +538

Cikkszám

4933443361

Akkumulátor típusa

2 x AA

Akkumulátor típusa

2 x AA

Frekvencia (Hz)

2.00 Hz - 50.00 kHz

EAN kód

4002395003785

Súly akkumulátorral (kg)

0.3

Súly akkumulátorral (kg)

0.4

Akkumulátor típusa

2 x AA

Szállítva

−

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

0.4

Cikkszám

4933427315

Cikkszám

4933427309

Szállítva

Szerszámtáska

EAN kód

4002395240135

EAN kód

4002395240128

Cikkszám

4933416976

EAN kód

4002395238064

40
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2267-40

2270-20

2200-40

LÉZERES HŐMÉRŐ

KONTAKT HŐMÉRŐ

ELEKTROMOS FESZÜLTSÉGMÉRŐ

ºº 10 : 1 távolság-pont arány: 1 méteres pontot 10 méteres távolságból

ºº Hőmérséklet mérése 1371°C-tól -200°C fokig, ezzel lefedve az

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

képes mérni
-30°C és 400°C közötti hőmérséklet mérésére
Prémium LCD kijelző a könnyű olvashatóságért
Leegyszerűsített gombok és beállítás a gyorsabb szkennelésért
Erős gumibevonat védi a lencsét és a képernyőt a közvetlen ütéstől

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

alkalmazások többségét
Kettős hőmérsékletmérés, gyorsabb mérése a fűtési és hűtési
rendszereknek
Időzítő funkció a minimum, maximum és átlag hőmérsékletek könnyű
követéséért
0.1% pontossággal ± 0.7°C mérési tartományban a pontos mérésért
Tartsa a gombot lenyomva, hogy a kijelzőn tartsa a mért eredményt
Nagy kontrasztú fekete-fehér kijelző a könnyű leolvasásért
Mágnescsík, a műszer felfüggesztéséhez minden alkalmazásban
Csúszásmentes, gumibevonatú fogantyúval a tartósságért
2 x K-típusú termovezetékkel, 3 x AA akkumulátorral, mágnes pánttal
szállítva

2267-40

42
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Széles 50-1000 AC közötti feszültség tartalom
CAT IV 1000 V a legmagasabb biztonsági kategória
Fázisjelzés
Zöld ellenőrző lámpa jelzi, ha a műszer be van kapcsolva
Erős hang jelzi az elektromos feszültséget
Villogó vörös fény jelzi az elektromos feszültséget
Ki/Be kapcsoló gomb
Zsebcsiptető a könnyű tárolásért

2270-20

2200-40

Hőmérséklet tartomány (°C)

-30 - 400

Hőmérséklet érintőkábellel (°C)

1371 - -200

Feszültség (váltóáram) (V)

50 - 1000

Pontosság (%)

±2

Pontosság (%)

± 0.1

Biztonsági besorolás

CAT IV 1000 V

Ismételhetőség [%]

± 0.08

Akkumulátor típusa

3 x AA

Akkumulátor típusa

2 x AAA

Emisszivitás

0.95

Súly akkumulátorral (kg)

0.5

Súly akkumulátorral (kg)

0.4

Akkumulátor típusa

Alkáli

Szállítva

−

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

0.3

Cikkszám

4933443351

Cikkszám

4932352561

Szállítva

−

EAN kód

4002395003778

EAN kód

4002395372195

Cikkszám

4933451906

EAN kód

4002395282159

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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LDM 30

LDM 45

LDM 50

LDM 100

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 30 M

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 45 M

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 50 M

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 100 M

ºº ‘‘Point and shot‘‘ (jelöld ki és mérj) - rendszer – egy személy által történő

ºº ‘‘Point and shot‘‘ (jelöld ki és mérj) - rendszer – egy személy által történő

ºº ‘‘Point and shot‘‘ (jelöld ki és mérj) - rendszer – egy személy által történő

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº IP54 víznek és pornak ellenálló
ºº Metrikus és angolszász mértékegységek
ºº Könnyen érinthető mérési gombok a ház elején és oldalán az egyedi

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
IP54 víznek és pornak ellenálló
Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
Méter, láb / coll közti átváltás
Nagyon keskeny kialakítás és övcsipesz a könnyű tárolásért
Két könnyen elérhető méréshez való gomb az eszköz elő és oldallapján
Hatótávolság méréséhez és folyamatos követéshez
Nagy és könnyen leolvasható 3 soros LCD grafikai kijelző
Az utolsó 3 mérés memóriában történő tárolása

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

mérés csupán egy gomb használatával
IP54 víznek és pornak ellenálló
Metrikus és angolszász mértékegységek
Könnyen érinthető mérési gombok a ház elején és oldalán
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egyetlen mérést vagy
folyamatos nyomon követést hajtson végre
Számos különböző mérési funkcióval rendelkezik, mely lehetővé teszi a
felhasználó számára az értékek hozzáadását és kivonását, kiszámolható
a lineáris távolság, a felület, a teljes terület és térfogat
Nagy, háromsoros 50 mm átmérőjű LCD grafikai kijelző
A kijelzőn a legutóbbi három mérés látható, az előzmények menü pedig
az utolsó 30 mérést mutatja
Beépített 2-pozíciós kihajtható láb a könnyű, sarokban végrehajtott
mérésekhez
Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
Vékony házkialakítás a könnyű kezelhetőségért és nylon táska a
biztonságos szállítás érdekében

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

mérés csupán egy gomb használatával
Nagyon vékony házkialakítás övcsattal a könnyű szállításért
Terület / térfogat / indirekt magasság és szélesség mérése
Min/Max funkció hatótávolság méréséhez és folyamatos követés
Távolság hozzáadása és kivonása tervrajzokhoz
Indirekt magasság mérése (Püthagorasz két ponton, három ponton,
részleges magasság)
Nagy, háromsoros LCD grafikai kijelző
Kihajtható láb, a sarkoktól és élektől történő méréshez
Az utolsó 20 mérés memóriában történő tárolása
IP54 víznek és pornak ellenálló
Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése
Metrikus mértékegységek

mérés csupán egy gomb használatával

mérésekhez és folyamatos követéshez

ºº Számos különböző mérési funkcióval rendelkezik, mely lehetővé teszi a

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

LDM 30

LDM 45

felhasználó számára az értékek hozzáadását és kivonását, kiszámolható
a lineáris távolság, a felület, a teljes terület és térfogat
A digitális automatikus szintező funkció lehetővé teszi a mérés
automatikus végrehajtását, amikor a mérő eléri a vízszintet (0 °), továbbá
növeli a pontosságot távolságok mérésekor
Könnyű közvetett magasság és hosszúságmérés az automatikus
szintező funkció használatával, mely javítja a felhasználói kényelmet a
nehéz mérési helyzetekben
Nagy, háromsoros 50 mm átmérőjű LCD grafikai kijelző
A kijelzőn a legutóbbi három mérés látható, az előzmények menü pedig
az utolsó 30 mérést mutatja
Beépített 3-pozíciós kihajtható láb a könnyű, sarokban/élnél végrehajtott
mérésekhez
Automatikus kikapcsolás és az elemek töltöttségi állapotának kijelzése

LDM 50

LDM 100

Max. mérési tartomány (m)

30

Max. mérési tartomány (m)

45

Max. mérési tartomány (m)

50

Max. mérési tartomány (m)

100

Pontosság

±2

Pontosság

± 1.5

Pontosság

± 1,5

Pontosság

± 1.5

Kijelző

LCD

Kijelző

LCD

Lézer osztály

2. osztály

Kijelző mérete (mm)

25 x 25

Kijelző mérete (mm)

31.5 x 40

Méretek (mm)

119 x 40 x 32

Kijelző

LCD

Lézer osztály

2. osztály

Lézer osztály

2. osztály

Hatótávolság (m)

0.05 - 50

Kijelző mérete (mm)

31.5 x 40

Méretek (mm)

101 x 38 x 28

Méretek (mm)

105 x 48 x 24

Akkumulátor típusa

2 x AAA

Lézer osztály

2. osztály

Hatótávolság (m)

0.15 - 30

Hatótávolság (m)

0.15 - 45

Súly akkumulátorral (kg)

113 x 48 x 31

Akkumulátor típusa

2 x AAA

Akkumulátor típusa

2 x AAA

Püthagorasz funkció

Hatótávolság (m)

0.15 - 100

Súly akkumulátorral (kg)

0.1

Súly akkumulátorral (kg)

0.11

Akkumulátor típusa

2 x AAA

Automatikus magasság követés

Nem

Automatikus magasság követés

Nem

Dőlésszög érzékelés

0.1
Két ponton, három ponton, részleges
magasság
Nem

Méretek (mm)

Súly akkumulátorral (kg)

0.14

Püthagorasz funkció

Nem

Püthagorasz funkció

Nem

Magasság követés

Nem

Automatikus magasság követés

Igen

Szállítva

−

Dőlésszög érzékelés

Nem

Dőlésszög érzékelés

Nem

Cikkszám

4933447700

Püthagorasz funkció

Igen

Magasság követés

Nem

Magasság követés

Nem

EAN kód

4002395006540

Dőlésszög érzékelés

Igen

Szállítva

Blister

Szállítva

−

Magasság követés

Igen

Cikkszám

4933459276

Cikkszám

4933459277

Szállítva

−

EAN kód

4058546002428

EAN kód

4058546002435

Cikkszám

4933459278

EAN kód

4058546002442
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MUNKARUHÁZAT
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M12 HJ 3IN1
M12™ FŰTHETŐ KABÁT 3 AZ 1-BEN
ºº Az első 3 az 1-ben kabát mely fűtött kapucnit valamint munkaterületen

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

erős, szél- és vízálló GRIDIRON™ Ripstop Poliészter külső köpenyű
kabátot párosít
Grid Iron™ ripstop poliészter- Az anyag élettartama 3-szorosa a
hagyományos 340 g pamutanyaghoz képest, így a legzordabb
munkakörülményeknek is ellenáll
Kiváló szigetelés, szél-és vízálló: kényelmet és tartósságot biztosít
nehéz körülmények esetén
Az M12™ fűthető kapucnis pulóver esetében 3 karbon szállal varrott
fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészeken
Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral
Free Flex™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott
mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
A maximális hasznosság érdekében a külső fedőréteg szakításnak
ellenálló szegecselt és gumival megerősített szélű zsebekkel van ellátva
Rozsdaálló fémcipzár a hosszabb élettartamért
Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás :
magas, közepes, alacsony

hr.
USB TÖLTŐ: Tölti a
hordozható elektromos
egységeket, töltéskijelző
kijelzi a hátralevő működési
időt

46

BÉLÉS: A korszerűsített
MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes SZÉLNEK/ESŐNEK
bélés kisebb súly, maximális modell gépben mosható és ELLENÁLL: Belső szélfogó
hőtartás
szárítható
felhajtók, kötött polár bélés

3 HŐ FOKOZAT: Magas,
közepes, alacsony az
optimális kényelemért

FŰTÉSI ZÓNÁK: 3 karbon
szállal varrott fűtési zóna

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:
egy töltéssel akár 8 órán át
is képes fűteni

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)

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

0

Töltővel szállítva

−

−

−

−

−

Méret

S

M

L

XL

XXL

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

Súly akkumulátorral (kg)

2.4

2.4

2.6

2.8

2.9

Szállítva

−

−

−

−

−

Cikkszám

4933451621

4933451622

4933451623

4933451624

4933451625

EAN kód

4002395140275

4002395140282

4002395140299

4002395140909

4002395140916

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 HJ CAMO4

NOISEREDUCING
POLYESTER/SPANDEX SOFTSHELL

M12 HJ GREY3

M12™ TEREPSZÍNŰ FŰTHETŐ
KABÁT

M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT

®
ºº Realtree Xtra Camo mintázat
ºº QuietShell stretch poliészter anyag csökkenti a zajt mozgás közben
ºº 5 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt

ºº 5 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt

ºº Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy

ºº Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás:

egészen a zsebekig

ºº Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor

egészen a zsebekig

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™2.0 Ah akkumulátorral

akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
akkumulátorral
Könnyű hőmérséklet beállítás - háromfokozatú hőmérséklet beállítás:
magas, közepes, alacsony
Free Flex™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott
mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
Kiváló szigetelés- szél és vízálló szélsőséges időjárás esetén
Továbbfejlesztett kialakítás - megelőzi a hőveszteséget és melegen
tartja használóját
M12™ akkumulátor vezérlő 2.1 A USB csatlakozással, a rejtett
akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő
töltéséhez
Gépben mosható és szárítható
Nagy zsebek a kéz és mellkasrészen- ideális hordozható eszközök
tárolására

magas, közepes, alacsony

™
ºº 5x hosszabb élettartam - ToughShell stretch poliészter anyag a zord

munkakörülményekhez

™
ºº Free Flex mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott

mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén

ºº Szélnek/esőnek ellenáll - kiállja az időjárás viszontagságait
ºº Továbbfejlesztett kialakítás - megelőzi a hőveszteséget és melegen

tartja használóját

™
ºº M12 akkumulátor vezérlő 2.1 A USB csatlakozással, a rejtett

akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő
töltéséhez
ºº Gépben mosható és szárítható
ºº Nagy zsebek a kéz és mellkasrészen- ideális hordozható eszközök
tárolására
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik

hr.
USB TÖLTŐ: Tölti a
hordozható elektromos
egységeket, töltéskijelző
kijelzi a hátralevő működési
időt

BÉLÉS: A korszerűsített
MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes SZÉLNEK/ESŐNEK
bélés kisebb súly, maximális modell gépben mosható és ELLENÁLL: Belső szélfogó
hőtartás
szárítható
felhajtók, kötött polár bélés

3 HŐ FOKOZAT: Magas,
közepes, alacsony az
optimális kényelemért

FŰTÉSI ZÓNÁK: 5 karbon
szállal varrott fűtési zóna

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:
egy töltéssel akár 8 órán át
is képes fűteni

hr.
USB TÖLTŐ: Tölti a
hordozható elektromos
egységeket, töltéskijelző
kijelzi a hátralevő működési
időt

BÉLÉS: A korszerűsített
MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes SZÉLNEK/ESŐNEK
bélés kisebb súly, maximális modell gépben mosható és ELLENÁLL: Belső szélfogó
hőtartás
szárítható
felhajtók, kötött polár bélés

3 HŐ FOKOZAT: Magas,
közepes, alacsony az
optimális kényelemért

FŰTÉSI ZÓNÁK: 5 karbon
szállal varrott fűtési zóna

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:
egy töltéssel akár 8 órán át
is képes fűteni

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)

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)

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

0

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

0

Töltővel szállítva

−

−

−

−

−

Töltővel szállítva

−

−

−

−

−

Méret

S

M

L

XL

XXL

Méret

S

M

L

XL

XXL

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

Súly akkumulátorral (kg)

1.3

1.3

1.4

1.4

1.5

Súly akkumulátorral (kg)

1.5

1.5

1.6

1.7

1.8

Szállítva

−

−

−

−

−

Szállítva

−

−

−

−

−

Cikkszám

4933451596

4933451597

4933451598

4933451599

4933451600

Cikkszám

4933451591

4933451592

4933451593

4933451594

4933451595

EAN kód

4002395142224

4002395142231

4002395142248

4002395142255

4002395142262

EAN kód

4002395141579

4002395141586

4002395141593

4002395142200

4002395142217
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M12 HJ BL3

M12 HH GREY2

M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT

M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS
PULÓVER- SZÜRKE

ºº 5 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt

ºº A fűthető kapucnis pulóver tartós pamutból készült, megerősített

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

egészen a zsebekig
Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral
Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás :
magas, közepes, alacsony
5x hosszabb élettartam - ToughShell™ stretch poliészter anyag a zord
munkakörülményekhez
Free Flex™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott
mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
Kiváló szigetelés- szél és vízálló szélsőséges időjárás esetén
Továbbfejlesztett kialakítás - megelőzi a hőveszteséget és melegen
tartja használóját
M12™ akkumulátor vezérlő 2.1 A USB csatlakozással, a rejtett
akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő
töltéséhez
Gépben mosható és szárítható
Nagy zsebek a kéz és mellkasrészen- ideális hordozható eszközök
tárolására
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

zsebekkel, poliészter béléssel, amely biztosítja a zord körülményeknek
való ellenállást
Ősszel és tavasszal a kapucni erős külső rétegként hordható. Télen
legjobb alsó ruharétegként viselni, lehetővé téve a vastag alsóruházat
elhagyását, és így testközelben fejlesztve és tartva a hőt
Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™akkumulátorral
3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb
testrészeken
Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás :
magas, közepes, alacsony
M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás, a felhasználó
kényelméért
A kapucni kényelmesen befér a sisak alá
Integrált mobiltelefon zseb
Gépben mosható és szárítható
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

hr.
USB TÖLTŐ: Tölti a
hordozható elektromos
egységeket, töltéskijelző
kijelzi a hátralevő működési
időt

BÉLÉS: A korszerűsített
MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes SZÉLNEK/ESŐNEK
bélés kisebb súly, maximális modell gépben mosható és ELLENÁLL: Belső szélfogó
hőtartás
szárítható
felhajtók, kötött polár bélés

3 HŐ FOKOZAT: Magas,
közepes, alacsony az
optimális kényelemért

FŰTÉSI ZÓNÁK: 5 karbon
szállal varrott fűtési zóna

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:
egy töltéssel akár 8 órán át
is képes fűteni

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

hr.
BÉLÉS: A korszerűsített
MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes 3 HŐ FOKOZAT: Magas,
bélés kisebb súly, maximális modell gépben mosható és közepes, alacsony az
hőtartás
szárítható
optimális kényelemért

FŰTÉSI ZÓNÁK: 3 karbon
szállal varrott fűtési zóna

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:
egy töltéssel akár 8 órán át
is képes fűteni

M12 HH GREY2-0 (S)

M12 HH GREY2-0 (M)

M12 HH GREY2-0 (L)

M12 HH GREY2-0 (XL)

M12 HH GREY2-0 (2XL)

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)

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

0

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

0

Töltővel szállítva

−

−

−

−

−

Töltővel szállítva

−

−

−

−

−

Méret

S

M

L

XL

XXL

Méret

S

M

L

XL

XXL

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

Anyag

Súly akkumulátorral (kg)

1.5

1.5

1.6

1.7

1.8

Külső réteg: 53% pamut, 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut, 40% poliészter

Külső réteg: 53% pamut, 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut, 40% poliészter

Külső réteg: 53% pamut, 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut, 40% poliészter

Külső réteg: 53% pamut, 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut, 40% poliészter

Külső réteg: 53% pamut, 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut, 40% poliészter

Szállítva

−

−

−

−

−

Súly akkumulátorral (kg)

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

Cikkszám

4933451586

4933451587

4933451588

4933451589

4933451590

Szállítva

−

−

−

−

−

EAN kód

4002395141524

4002395141531

4002395141548

4002395141555

4002395141562

Cikkszám

4933451616

4933451617

4933451618

4933451619

4933451620

EAN kód

4002395140220

4002395140237

4002395140244

4002395140251

4002395140268
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M12 HH BL2

M12 HBW

M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS
PULÓVER- FEKETE

M12™ FŰTHETŐ MELLÉNY

ºº A fűthető kapucnis pulóver tartós pamutból készült, megerősített

™
ºº Tartós munka mellény, bordázott kötött galérral, GRIDIRON Ripstop

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

zsebekkel, poliészter béléssel, amely biztosítja a zord körülményeknek
való ellenállást
Ősszel és tavasszal a kapucni erős külső rétegként hordható. Télen
legjobb alsó ruharétegként viselni, lehetővé téve a vastag alsóruházat
elhagyását, és így testközelben fejlesztve és tartva a hőt
Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral
3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb
testrészeken
Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás :
magas, közepes, alacsony
M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás, a felhasználó
kényelméért
A kapucni kényelmesen befér a sisak alá
Integrált mobiltelefon zseb
Gépben mosható és szárítható
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

BÉLÉS: A korszerűsített
MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az összes 3 HŐ FOKOZAT: Magas,
bélés kisebb súly, maximális modell gépben mosható és közepes, alacsony az
hőtartás
szárítható
optimális kényelemért

FŰTÉSI ZÓNÁK: 3 karbon
szállal varrott fűtési zóna

poliészterből készült szegecselt, ragasztott zsebbel és teljesen fém
cipzárral
Az optimális illeszkedés maximalizálja a fűtési teljesítményt a mozgás
szabadságának korlátozása nélkül, egy további belső vagy külső réteg
viselése esetén is
Kimagasló működési idő – akár 8 órán át is képes fűteni egy
akkumulátor töltéssel (2.0 Ah)
Több fűtési zóna – 3 karbon szállal varrott fűtési zóna – elosztja a hőt a
legfontosabb testrészeken
Könnyű hőmérséklet beállítás - háromfokozatú hőmérséklet beállítás:
magas, közepes, alacsony
M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás, a felhasználó
kényelméért
Véd az eső és a szél ellen, kényelmes védelmet biztosít a munkahelyen
gyakori horzsolásokkal szemben

ANYAG: 900 denier
poliészterből készült

hr.
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BÉLÉS

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:
egy töltéssel akár 8 órán át
is képes fűteni

TERMÁL polár réteg

MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az
összes modell gépben
mosható és szárítható

SZÉLNEK/ESŐNEK
ELLENÁLL: Belső szélfogó
felhajtók, kötött polár bélés

3 HŐFOKOZAT: Magas,
közepes, alacsony az
optimális kényelemért

hr.
FŰTÉSI ZÓNÁK: 3 karbon
szállal varrott fűtési zóna

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI
IDŐ: akár 8 órán át is képes
fűteni egy akkumulátor
töltéssel

M12 HH BL2-0 (S)

M12 HH BL2-0 (M)

M12 HH BL2-0 (L)

M12 HH BL2-0 (XL)

M12 HH BL2-0 (2XL)

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

M12 HBW-0 (S)

M12 HBW-0 (M)

M12 HBW-0 (L)

M12 HBW-0 (XL)

M12 HBW-0 (2XL)

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Töltővel szállítva

−

−

−

−

−

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

0

Méret

S

M

L

XL

XXL

Töltővel szállítva

−

−

−

−

−

Külső réteg: 53% pamut 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut 40% poliészter

Külső réteg: 53% pamut 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut 40% poliészter

Külső réteg: 53% pamut 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut 40% poliészter

Külső réteg: 53% pamut 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut 40% poliészter

Méret

S

M

L

XL

XXL

Anyag

Külső réteg: 53% pamut 47%
poliészter, belső réteg: 60%
pamut 40% poliészter

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

Súly akkumulátorral (kg)

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

Súly akkumulátorral (kg)

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

Szállítva

−

−

−

−

−

Szállítva

−

−

−

−

−

Cikkszám

4933451611

4933451612

4933451613

4933451614

4933451615

Cikkszám

4933451165

4933451166

4933451167

4933451168

4933451169

EAN kód

4002395142972

4002395142989

4002395142996

4002395140206

4002395140213

EAN kód

4002395138340

4002395138357

4002395138364

4002395138371

4002395138388
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M12 HJ LADIES

CWBLM

M12™ NŐI FŰTHETŐ KABÁT

WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZETSZÜRKE

ºº 4 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt

™
ºº A WorkSkin kiváló hőmérséklet és nedvesség elvezetést tesz lehetővé

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

egészen a zsebekig
Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor
töltéssel használható M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akkumulátorral
Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás :
magas, közepes, alacsony
Robosztus kivitel - Szél- és vízálló réteg és termálgyapjú bélés az
időjárás elleni védelem és a meleg benntartása érdekében
NŐI FAZON - Szűkebb kialakítás, hogy a fűtőzónák közelebb legyenek a
testhez
M12™ akkumulátor vezérlő 2.1 A USB csatlakozással, a rejtett
akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő
töltéséhez
Gépben mosható és szárítható
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik
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a kényelmes munkavégzés érdekében
Gyors felszívódású izzadási zónák
Nagy igénybevételnek ellenálló anyag a hosszabb élettartam érdekében
Hátul hosszított szabás
Varrás nélküli vállkialakítás csökkenti a pántok és szíjak okozta kopást
Mosógépben és szárítógépben tisztítható

hr.
USB TÖLTŐ: Tölti a
hordozható elektromos
egységeket, töltéskijelző
kijelzi a hátralevő működési
időt

BÉLÉS: A korszerűsített
MOSÁS/SZÁRÍTÁS: Az
bélés kisebb súly, maximális összes modell gépben
hőtartás
mosható és szárítható

SZÉLNEK/ESŐNEK
ELLENÁLL: Belső szélfogó
felhajtók, kötött polár bélés

3 HŐ FOKOZAT: Magas,
közepes, alacsony az
optimális kényelemért

FŰTÉSI ZÓNÁK: 4 karbon
szállal varrott fűtési zóna

KIMAGASLÓ MŰKÖDÉSI IDŐ:
egy töltéssel akár 8 órán át
is képes fűteni

CWBLM (S)

CWBLM (M)

CWBLM (L)

CWBLM (XL)

CWBLM (2XL)

Méret

S

M

L

XL

XXL

Anyag

100% poliészter (Fő anyag:
100% poliészter (Fő anyag:
100% poliészter (Fő anyag:
100% poliészter (Fő anyag:
100% poliészter (Fő anyag:
210 g poliészter, izzadási zóna 210 g poliészter, izzadási zóna 210 g poliészter, izzadási zóna 210 g poliészter, izzadási zóna 210 g poliészter, izzadási zóna
anyaga: gyorsan száradó háló) anyaga: gyorsan száradó háló) anyaga: gyorsan száradó háló) anyaga: gyorsan száradó háló) anyaga: gyorsan száradó háló)

0

Súly (kg)

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

−

Szállítva

−

−

−

−

−

XL

XXL

Cikkszám

4933459434

4933459675

4933459676

4933459677

4933459678

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

EAN kód

4058546010959

4058546028473

4058546028480

4058546028497

4058546028503

1.1

1.2

1.2

1.3

−

−

−

−

−

4933451601

4933451602

4933451603

4933451604

4933451605

4002395142279

4002395142286

4002395142293

4002395142903

4002395142910

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)

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

−

−

−

−

Akkumulátorral együtt szállítva 0

0

0

0

Töltővel szállítva

−

−

−

−

Méret

S

M

L

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

Súly akkumulátorral (kg)

1.1

Szállítva
Cikkszám
EAN kód
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WGJCBL

WGJHBL

GRIDIRON™ KABÁT

GRIDIRON™ KAPUCNIS KABÁT

ºº Az optimális munkahelyi kényelem biztosítására lett tervezve
™
ºº A GridIron ripstop poliészter 3x tovább tart, mint egy 340 grammos

ºº Az optimális munkahelyi kényelem biztosítására lett tervezve
™
ºº A GridIron ripstop poliészter 3x tovább tart, mint egy 340 grammos

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

vászonszövet
FreeFlex™ mobiltás - nagyobb mozgásszabadságot biztosít
Szél- és vízálló anyag
100 gramm felső hőszigetelés
Szegecselt, megerősített zsebszélek és fémcipzárak
Hátul hosszított szabás
Dupla mandzsetta, bordával kötött belső
4 nagyméretű külső zseb, 1 praktikus ceruzazseb és 1 belső cipzáras
zseb

WGJCBL (S)

WGJCBL (M)

WGJCBL (L)

WGJCBL (XL)

WGJCBL (2XL)

Méret

S

M

L

XL

XXL

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

Súly (kg)

1.1

1.2

1.2

1.2

Szállítva

−

−

−

Cikkszám

4933459699

4933459700

EAN kód

4058546028718

4058546028725
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vászonszövet
FreeFlex™ mobilitás - nagyobb mozgásszabadságot biztosít
Szél- és vízálló anyag
100 gramm felső hőszigetelés
Szegecselt, megerősített zsebszélek és fémcipzárak
A felszerelhető kapucnival teljes látómezőt biztosít
A bordás mandzsetták és derékrészek kint tartják a hideg levegőt
2 nagyméretű külső zseb, 1 praktikus ujjzseb és 1 belső cipzáras zseb

WGJHBL (S)

WGJHBL (M)

WGJHBL (L)

WGJHBL (XL)

WGJHBL (XXL)

Méret

S

M

L

XL

XXL

Anyag

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

100% poliészter

1.3

Súly (kg)

1.1

1.2

1.2

1.2

1.3

−

−

Szállítva

−

−

−

−

−

4933459701

4933459702

4933459703

Cikkszám

4933459435

4933459436

4933459437

4933459438

4933459439

4058546028732

4058546028749

4058546028756

EAN kód

4058546010966

4058546010973

4058546010980

4058546010997

4058546011000

57

#MILWAUKEETOOL

MUNKAVÉDELMI
KESZTYŰ

FLEXIBILIS
VÉDŐKESZTYŰ

®
ºº Armortex megerősített tenyér és ujjhegy. Megnövelt tartósság és

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

kézvédelem.
Smartswipe™ csukló - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk
eltávolítása vagy piszkos ujjhegy használata nélkül
Műbőr tenyérrész. Fokozott szellőzés, tartósság és kopásállóság
Párnázott tenyérrész memóriahabbal.
Megerősített ujjvégek. Fokozott tartósság, ami nem zavarja a
kézügyességet
Tépőzár - A biztos illeszkedésért
A CE 2. kategória, EN 420 és EN 388-2221 követelményeinek megfelelve

SMARTSWIPE™ csukló, tenyér és ujjvédő
Rugalmas és elasztikus kesztyű
Könnyűsúlyú, légáteresztő fonákrész
Megerősített hüvelykujj varrás
Nagy kézügyességet biztosító ujjvégek
Beépített izzadtságtörlő
A CE Category 2, EN 420 és EN 388 követelményeinek megfelelve
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UJJVÉG NÉLKÜLI
KESZTYŰ

SZERSZÁMTÁSKA
VILLANYSZERELŐKNEK

ºº Úgy lett kialakítva, hogy nagy kézügyességet biztosítson kis tárgyak

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

kezeléséhez
Megerősített tenyér és hüvelykujj varrás.
Könnyűsúlyú, légáteresztő fonákrész
Nedvesség elvezető bélés egész napos kényelemért
Beépített izzadtságtörlő
Tépőzár - A biztos illeszkedésért
A CE 2. kategória, EN 420 és EN 388 követelményeinek megfelelve

Erős kialakítás: 1680 D kategóriájú tartós nylon
Dupla varrás, akár 4x erősebb varratok
Beépített fogantyú: lehetővé teszi a könnyű szállítást
Szilárd alap: ha a táska tele van, akkor sem dől el
Beépített övtartók: a táskát övtartóként is viselheti
Középen elhelyezett fém D gyűrű: így a táska a vállpánttal egyenletesen
helyezkedik el
ºº Fém mérőszalag tartó csipesz: a mérőszalag biztonságosan tárolható és
könnyen hozzáférhető

Méret 8 / M

Méret 9 / L

Méret 10 / XL

Méret 11 / XXL

Méret 8 / M

Méret 9 / L

Méret 10 / XL

Méret 11 / XXL

Méret 8 / M

Méret 9 /L

Méret 10 / XL

Méret 11 / XXL

Méret

M

L

XL

XXL

Méret

M

L

XL

XXL

Méret

M

L

XL

XXL

Cikkszám

48228112

Cikkszám

48229731

48229732

48229733

48229734

Cikkszám

48229711

48229712

48229713

48229714

Cikkszám

48229741

48229742

48229743

48229744

EAN kód

045242509157

EAN kód

045242479436

045242479443

045242479450

045242479467

EAN kód

045242508693

045242508709

045242508716

045242508723

EAN kód

045242508730

045242508747

045242508754

045242508761
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SZERSZÁMÖV
VILLANYSZERELŐKNEK

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Erős kialakítás: 1680D kategóriájú tartós nylon
Dupla varrás, akár 4x erősebb varratok
Bevarrt fogantyúk: a könnyű szállításért
Puha, lélegző öv a tökéletes kényelemért
Fém akasztókkal szállítva
Fém mérőszalag tartó csipesz: a mérőszalag biztonságosan tárolható és
könnyen hozzáférhető

ÉPÍTŐIPARI
SZERSZÁMÖV

HÁTIZSÁK

ºº Erős kialakítás: 1680D kategóriájú tartós nylon
ºº Dupla varrás, akár 4x erősebb varratok
ºº Párnázott 4 ponton rögzíthető heveder: a súly eloszlik az egész napos

ºº Erős kialakítás, 1680D kategóriájú tartós nylon
ºº Kemény és vastag anyagból, kemény alap, a táska nem dől el, minden

kényelemért.
ºº Puha, lélegző öv: tökéletes kényelem.
ºº Beépített fogantyú a könnyű szállításért
ºº Fém akasztókkal szállítva
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időjárási viszontagság ellen védett

ºº Puha, lélegző vállpántok: tökéletes kényelem
ºº Nagy tároló - 35 zsebbel
ºº Lehajtható első zseb a könnyebb hozzáférésért és nagyobb egységek

tárolásáért. Vizes palack tartó zseb

ºº Függőleges elválasztó, megnöveli a tároló helyet ugyanakkor lehetővé

teszi az ömlesztett tárolást

ºº Laptop tartó zseb: biztonságos tárolása akár a laptopnak, tabletnek

vagy egyéb személyes tárgyaknak

ºº Külső hurkok lehetővé teszik a könnyű tárolást

Szerszámöv villanyszerelőknek

Építőipari szerszámöv

Hátizsák

Cikkszám

48228110

Cikkszám

48228120

Cikkszám

48228200

EAN kód

045242333936

EAN kód

045242333974

EAN kód

045242333943
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PACKOUT™ TÁROLÓ
LÁDA

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

A PACKOUT ™ moduláris tárolórendszer része
Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében
113 kg terhelési kapacitás
Ipari minőségű kihúzható fogantyú
Nagy méretű Ø 228 mm kerék minden terepre
IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló
tömítés
Fém, megerősített sarkak
Fém, megerősített zárópont
Belső elválasztófalak
A ONE-KEY™ TICK™ rögzítési helye
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PACKOUT™ TÁROLÓ
LÁDA

™
ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
ºº Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében
ºº IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

tömítés
Fém, megerősített sarkak
Fém, megerősített zárópont
Belső elválasztófalak
A ONE-KEY™ TICK™ rögzítési helye
Megerősített fém felső fogantyú a könnyebb hordozhatóság érdekében
(csak a nagy ládán)

LEGSOKOLDALÚBB.
LEGTARTÓSABB.
A Milwaukee® forradalmasítja a szerszámok
szállítási, rendszerezési és tárolási
módját az ipar számára, az új PACKOUT ™
moduláris tároló rendszerrel. A felhasználók
igényeire lett tervezve, hogy képesek
legyenek kicserélni és összekapcsolni nagy
teherbírású szerszámkészletek, rendszerezők
és tároló készletek széles választékát több
különböző konfigurációban.

PACKOUT™ 2 tároló láda

PACKOUT™ 3 tároló láda

Méretek (mm)

560 x 410 x 480

Méretek (mm)

560 x 410 x 290

560 x 410 x 170

Teherbírás (kg)

113

Cikkszám

4932464079

4932464080

Cikkszám

4932464078

EAN kód

4058546220242

4058546220259

EAN kód

4058546220235

PACKOUT™ 1 tároló láda

ÉPÍTSE FEL
RENDSZERÉT

PACKOUT ™ RENDSZER ELEMEI
62
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PACKOUT™
RENDSZEREZŐ
DOBOZ NAGY

PACKOUT™
RENDSZEREZŐ
DOBOZ KÖZEPES

PACKOUT™
SZERSZÁMTÁSKA

™
ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
ºº Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében
ºº Belül 10 kivehető és felszerelhető tároló található, melyek a kényelmes

™
ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
ºº Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében
ºº Belül 5 kivehető és felszerelhető tároló található, melyek a kényelmes

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hozzáférés érdekében könnyen felszerelhetők a munkaterületen
megtalálható anyagokra
ºº IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló
tömítés
ºº A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók tartalma szállítás
közben összekeveredjen

hozzáférés érdekében könnyen felszerelhetők a munkaterületen
megtalálható anyagokra
ºº IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló
tömítés
ºº A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók tartalma szállítás
közben összekeveredjen

PACKOUT™ rendszerező doboz nagy

A PACKOUT ™ moduláris tárolórendszer része
1680 ballisztikus anyag felépítés
Ütésálló öntött alap
Fém alkatrészek
Tartós, formázott fogantyú

PACKOUT™ rendszerező doboz közepes
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FASTBACK™
ÖSSZECSUKHATÓ
KÉS

ºº Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a

könnyebb alkalmazásért
Rozsdamentes acél penge
Hegyes vég - könnyű átszúrást és vágást tesz lehetővé
A penge automatikus blokkolása nyitott helyzetben
Nyakba akasztónak kialakított lyuk
Övcsipesz - kockázat nélküli könnyű hozzáférés, hogy a ruhában nem
okoz kárt
ºº Kompakt, zsebben hordható
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Szerszámtáska
25 cm

Szerszámtáska
40 cm

Szerszámtáska
50 cm

Fastback™ összecsukható kés

Méretek (mm)

500 x 380 x 120

Méretek (mm)

250 x 380 x 120

Méretek (mm)

250 x 280 x 320

250 x 400 x 320

250 x 500 x 320

Cikkszám

48221990

Cikkszám

4932464082

Cikkszám

4932464083

Zsebek száma

28

31

32

EAN kód

045242296842

EAN kód

4058546220273

EAN kód

4058546220280

Cikkszám

4932464084

4932464085

4932464086

EAN kód

4058546220297

4058546220303

4058546220310
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HARDLINE™
ÖSSZECSUKHATÓ
KÉS

FASTBACK™
ÖSSZECSUKHATÓ,
KINYITHATÓ PENGÉJŰ
UNIVERZÁLIS KÉS

FASTBACK™
ÖSSZECSUKHATÓ
KÉS PENGETARTÓVAL

KOMPAKT
FASTBACK™
ÖSSZECSUKHATÓ
KÉS

ºº D2 Prémium acél penge a jobb korrózióállóságért. Nagy szilárdság és

ºº Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a

ºº Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a

ºº Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

kopásállóság jellemzi. Az él tovább marad éles
Fogazott 75 mm-es penge és lyukasztóhegy – Ideális az anyagok
átszakításához, a hegy pedig irányított lyukasztást biztosít
Csapágyazott pattintós nyitás: csak 2 kézzel csukható össze
Acélkeretes retesz rögzíti a pengét nyitott helyzetben
Üvegtöltetes nejlon markolat rozsdamentes acéllal
A penge automatikus blokkolása nyitott helyzetben
Nyakba akasztónak kialakított lyuk
Megfordítható övcsat - bal vagy jobb oldalra történő rögzítés

könnyebb alkalmazásért
Beépített horog. Lehetővé teszi a vágást a penge kinyitása nélkül
Szerszám nélküli pengecsere. Rövidebb leállás a pengecsere miatt
Kábel csupaszító. Szükségtelenné teszi más szerszám használatát
Vékony, keskeny forma. Könnyen elfér a zsebben
Övtartó a könnyű tárolásért

könnyebb alkalmazásért
Beépített horog. Lehetővé teszi a vágást a penge kinyitása nélkül
Szerszám nélküli pengecsere. Rövidebb leállás a pengecsere miatt
Kábel csupaszító. Szükségtelenné teszi más szerszám használatát
Vékony, keskeny forma. Könnyen elfér a zsebben
Övtartó a könnyű tárolásért
4 extra penge tárolására
45°-os retesz a könnyű hozzáféréshez nehezen hozzáférhető helyeken

könnyebb alkalmazásért
Szerszám nélküli pengecsere. Rövidebb leállás a pengecsere miatt
Kompakt, könnyű kialakítás. Könnyen elfér a zsebben.
Övtartó a könnyű tárolásért
Nyakba akasztónak kialakított lyuk
Hagyományos pengékkel használható

Hardline™ összecsukható
kés-sima

Hardline™ összecsukható
kés-fogazott

Vágópenge típusa

Sima

Fogazott

Cikkszám

48229901

Cikkszám

48221903

Cikkszám

48221906

Cikkszám

48221994

48221998

EAN kód

045242367047

EAN kód

045242292547

EAN kód

045242359196

EAN kód

045242477043

045242359165
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FASTBACK™ összecsukható kés

FASTBACK™ összecsukható kés pengetartóval

Kompakt FASTBACK™ összecsukható kés
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VISSZAHÚZHATÓ
PENGÉJŰ
UNIVERZÁLIS KÉS

VISSZAHÚZHATÓ
PENGÉJŰ
BIZTONSÁGI KÉS

BIZTONSÁGI KÉS

TÖRHETŐ PENGÉJŰ
KÉS CSAVAROS
RÖGZÍTÉSSEL

ºº Oldalsó felületen csúsztatható penge aktiváló. Csökkenti a veszélyét

ºº Önvisszahúzó mechanizmus: A gomb elengedésével, vagy amint

ºº A vágási sérülések csökkentésére a süllyesztett pengének

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

annak, hogy a penge véletlenül kicsússzon.
Kábel csupaszító. Szükségtelenné teszi más szerszám használatát.
Szerszám nélküli penge csere. Rövidebb leállás a penge cseréje miatt.
Penge tárolása. Mágneses penge tárolás – 5 db pengéhez.
Heavy Duty. Teljesen fém ház csúszásmentes gumibevonattal a
nagyobb kényelemért és a jobb tárolásért.

ºº
ºº

elveszti a kapcsolatot a vágandó anyaggal a penge visszahúzódik
Két penge állás lehetővé teszi a vágás mélységének állítását
Penge tároló 5 db penge tárolásához
Szerszám nélküli penge csere. Időt spórol meg a pengék cseréjénél. A
hüvelykujjal állítható szerkezet lehetővé teszi a pengék gyors cseréjét.
Heavy Duty: Tartós, teljesen fém test
Kábelcsupaszító: Nem szükséges másik szerszámot keresni. Akár az Ø
5 mm² kábeleket is elvágja.

Visszahúzható pengéjű univerzális kés

köszönhetően megakadályozza az érintkezést az ujjakkal
ºº Csökkenti a dobozokban, csomagokban a sérült árút
ºº A kettős horog kialakítás kétszer hosszabb ideig tart, mint a szimpla
penge vágó

Visszahúzható pengéjű biztonsági kés

Fém zár* a max. tartósságért és hosszú élettartamért
Csavaros rögzítés*, ami lehetővé teszi a gyors penge állítást
Csúsztatható automatikus zár** a gyorsabb penge állításért
Szelvényenként törhető penge**
Gumibevonatú és vegyszernek ellenálló fogantyú, csúszásmentes fogás
Mikro karbid penge a hosszabb élettartamért, a tiszta vágásokért
* 18/25 mm törhető pengéjű kés
**9 mm törhető pengéjű kés

Törhető pengéjű kés Törhető pengéjű kés Törhető pengéjű kés
9 mm
18 mm
25 mm

Biztonsági kés

Cikkszám

48221910

Cikkszám

48221915

Cikkszám

48221916

Szélesség (mm)

9

18

25

EAN kód

045242204625

EAN kód

045242296873

EAN kód

045242495337

Törési pontok száma

13

8

7
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Cikkszám

48221960

48221961

48221962

EAN kód

045242296811

045242296798

045242296828
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¡¡ Keresse meg a Milwaukee® ONE-KEY™ leltár bármely elemét. Egyszerűen illessze össze
a TICK™ -et a kiválasztott elemével, és használja a ONE-KEY™ beépített eszközkövetést,
hogy megtalálja a hiányzó terméket
¡¡ Teljesen kompatibilis az összes ONE-KEY™ beépített eszközkövető funkcióval
¡¡ Értesítéseket küld a végfelhasználónak, amikor a CR 2032 akkumulátor lemerült
¡¡ IP67 - Ellenáll a legkeményebb munkahelyi körülményeknek
¡¡ Ragassza, csavarozza, szegecselje, vagy kösse bármire

MINDENT NYOMON KÖVET.
MINDENT TÚLÉL.

BTM-1

BTM-4

BTM-10

BTM-50

Mennyiség

1

4

10

50

Akkumulátor élettartam
(folyamatos üzemmód) (óra)

8760

8760

8760

8760

Javasolt környezeti működtetés
hőmérséklet (° C)

-30-tól 60-ig

-30-tól 60-ig

-30-tól 60-ig

-30-tól 60-ig

Hatótávolság (m)

30

30

30

30

IP osztály

IP67

IP67

IP67

IP67

Súly akkumulátorral (kg)

0,023

0,023

0,023

0,023

Cikkszám

4932459347

4932459348

4932459349

4932459350

RÖGZÍTHETŐ BÁRHOVÁ

MŰGYANTA

SZEGECS

CSAVAR

KÁBELKÖTŐ

KOMPATIBILIS EZEKKEL
AZ ESZKÖZÖKKEL IS

ÉPÍTKEZÉSEN

GYÁRBAN

FARMON

NYARALÁSON

AZ IDŐJÁRÁS
VISZONTAGSÁGAINAK
ELLENÁLLÓ

VíZ- ÉS PORÁLLÓ

ÜTÉSÁLLÓ
70

KAPCSOLÓDÁS. KÖVETÉS. KEZELÉS.
TÖLTSE LE AZ INGYENES
ALKALMAZÁST!
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TÖBB MINT 50 VIDEÓ
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

ÉLENJÁRÓ.
LEGERŐSEBB.
LEGSTRAPABÍRÓBB.

EGY RENDSZER

AZ ÖSSZES
AKKUMULÁTORRAL
HASZNÁLHATÓ

TELJESÍTMÉNY-KÖZPONTÚ.
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT.
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ.

72

120

TÖBB MINT

GÉP
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DRIVEN TO OUTPERFORM.™
Az M18 FUEL™ rendszert a világ legigényesebb mesterembereinek terveztük.
A páratlan teljesítményt nyújtó összes M18 FUEL™ terméket három kizárólagos
Milwaukee® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és
szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot
biztosítanak a munkaterületen.
Egyszerűen fogalmazva, az M18 FUEL™ a legjobb, teljes körű technológiát kínálja,
védi és táplálja vezeték nélküli eszközeit.

2
TELJESÍTMÉNY-KÖZPONTÚ.
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT.
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ.

1

REDLINK PLUS™
INTELLIGENS
ELEKTRONIKA

ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja
ºº
ºº

a működési időt és biztosítja az
akkumulátor hosszú élettartamát
Fejlett digitális túlterhelésvédelem
A teljes kommunikációs rendszer
túlterhelés védelemmel

POWERSTATE™

SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR

ºº Milwaukee tervezésű szénkefe nélküli motor
ºº Nagyobb hatékonyságot nyújt
ºº Hosszabb ideig működik és maximális
®

teljesítményt biztosít

TELJESKÖRŰ KOMPATIBILITÁS

EGY RENDSZER

TÖBB
MINT

120 GÉP

3

REDLITHIUM-ION™
AKKUMULÁTOR

ºº A teljes kommunikációs rendszer
túlterhelés védelemmel

ºº Lemerülés-biztos konstrukció mely
ºº
ºº

120

hosszabb terhelhetőséget és nagyobb
termelékenységet biztosít
Töltésszintjelző megmutatja az
akkumulátor töltöttségi szintjét
Akár –20° C fokon is használható

EGY RENDSZER
TÖBB MINT

GÉP

* A megelőző Milwaukee® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől a géptől és az alkalmazástól függenek.
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MIÉRT REDLITHIUM-ION™?
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátorok tovább tartanak, gyorsabban “gondolkodnak” és keményebben
dolgoznak*. A kémia, akkumulátor dizájn és áramköri kialakítás sajátos egybeépítése elsőrendű teljesítményt
biztosít a legkeményebb körülmények között. A REDLITHIUMION™ akkumulátorok több munkavégzést
biztosítanak a napi munkavégzés során és az akkumulátor élettartama alatt.

TOVÁBB TART, GYORSABBAN GONDOLKODIK
ÉS ERŐSEBBEN DOLGOZIK*

NEM MINDEN LÍTIUM-ION
AKKUMULÁTOR EGYFORMA*.

HIGH DEMAND 9.0 Ah

MÉG TÖBB ERŐ

NEM MINDEN LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOR
JELENT HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐT*
REDLITHIUM-ION™ MŰKÖDÉSI IDŐ ELŐNYE
TÖLTÉSSZINT JELZŐ

ZÁRT CSATLAKOZÓ
RETESZ

Megmutatja az akkumulátor
töltöttségi szintjét

Megakadályozza
víz bejutását az
akkumulátorba

HOSSZABB MUNKAVÉGZÉS EGYETLEN AKKUMULÁTOR TÖLTÉSSEL
NAPONTA KEVESEBB LEÁLLÁSI IDŐ

HOSSZABB
MŰKÖDÉSI IDŐ

VÍZELVEZETŐ

SZABADALMAZTATOTT
REDLINK™
INTELLIGENS
ELEKTRONIKA

Elvezeti a vizet az
elektronikától és az
akkumulátorból

Megvédi az akkumulátort
a sérülésektől, optimális
teljesítményt biztosít, és
figyeli az egyes cellákat a
maximális élettartamért

5 X STANDARD LITHIUM 3.0 AH

AKKUMULÁTORRAL EGYENÉRTÉKŰ
Standard
lítium

TÖBB MINT

357

BEVONAT AZ
ELEKTRONIKÁN
Megvédi az elektronikát
a víztől és a párától

ÜTKÖZÉST
FELFOGÓ
ELVÁLASZTÓK

VÁGÁS
NEM MINDEN LÍTIUM-ION
AKKUMULÁTOR JELENT TÖBB ERŐT *

TÖBB MINT

20
PERCES

2 X 4 FENYŐBEN

CSISZOLÁS

AKÁR

AKÁR

KIVÁGÁSA 2X6-OS

VÁGÁS

TÖBB MINT

EGÉSZ

VÁGÁS

VILÁGÍTÁS

REDLITHIUM-ION™ MŰKÖDÉSI IDŐ ELŐNYE

Megvédik a cellákat és az
akkumulátort a vibráció és a
leejtés által okozott sérüléstől

HŐMÉRSÉKLET
FIGYELŐ
CELLARÁCS
Erős szerkezet, hatékony
energiaátvitel

NAGYOBB NYOMATÉK
NAGYOBB SEBESSÉG
 OSSZABB IDEIG TARTÓ MUNKAVÉGZÉS
H
SZÉLSŐSÉGES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

NAGYOBB
TELJESÍTMÉNY
Kimeneti
teljesítmény (W)

EGYENKÉNTI
CELLATARTÓ
A teljes burkolat védi a
cellákat, az erős kialakítás
maximális tartósságot
biztosít

MILWAUKEE®
Hagyományos
lítium

150
65 MM-ES KÖR

FENYŐBEN

300+
38X89 MMES FÁBAN

Nyomaték (Nm)

NEM MINDEN LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOR
JELENT HOSSZABB ÉLETTARTAMOT *
REDLITHIUM-ION™
AKKUMULÁTOR
CELLÁK

GUMI
BEVONATÚ
HÁZ

Akár hosszabb működési
idő és kiemelkedő
teljesítmény

Megvédi a cellákat és az
akkumulátort az ütések
által okozott sérülésektől,
maximális élettartamot
biztosít

REDLITHIUM-ION™ ÉLETHOSSZIG TARTÓ ENERGIA ELŐNYE
LEVÁLTJA A KISEBB AKKUMULÁTOROKAT

96+

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

HOSSZABB
AKKUMULÁTOR
ÉLETTARTAM

VÍZ

ELEKTRONIKA

TERMIKUS

NAPOS

2X12-BEN

=

ÜTÉS
Több munkavégzést tesz lehetővé mint a hagyományos lítium-ion vagy NiCd
akkumulátorok egész élettartama alatt. Kevesebb akkumulátor vásárlása
mellett több munkát tud elvégezni M12™ vagy M18™ szerszámgépével.
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* A megelőző Milwaukee® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől a géptől és az alkalmazástól függenek.
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EGYSZERŰSÍTETT ESZKÖZKEZELÉS

EGYÉNI BEÁLLÍTÁSOK

KÖVETÉS

KEZELÉS

A kategóriájában első, ingyenes ONE-KEY™ program a
munkaterület mindegyik pontján leegyszerűsíti a szerszámés eszközmenedzsmentet. Építse fel szerszámainak
digitális katalógusát, tartson lépést az átadásokkal és
szervizszükséglettel, vagy akár valós időben ossza meg
ezeket az adatokat a helyszíni személyzettel; mindezt egy
könnyen kezelhető és felhőalapú felületen.

KAPCSOLATON KERESZTÜLI MŰKÖDTETÉS

MINDENT NYOMON KÖVET.
MINDENT TÚLÉL.

Használja ki jobban szerszámait, mint azelőtt bármikor.
Szabja személyre, kövesse és kezelje bármelyik ONE-KEY™
kompatibilis szerszámot.
BIZTONSÁG
Zárolja távolról a szerszámot

NYOMKÖVETÉS

NYOMKÖVETÉS
Kövesse nyomon bárhonnan
a szerszámot

TESTRESZABÁS

JELENTÉS KÉSZíTÉS

Szabja személyre szerszámát
a teljesítmény beállításával

Tekintse át a használatra és
teljesítményre vonatkozó adatokat

KAPCSOLÓDÁS. KÖVETÉS. KEZELÉS.

Keresse meg a Milwaukee® ONE-KEY™ leltár
bármely elemét. Egyszerűen illessze össze a
TICK™ -et a kiválasztott elemével, és használja
a ONE-KEY™ integrált eszközkövetést, hogy
megtalálja a hiányzó terméket.
78

TÖLTSE LE AZ INGYENES ONE-KEY™ MOBIL-ALKALMAZÁST
AZ APPLE VAGY GOOGLE PLAY ÁRUHÁZBÓL
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M18 ONEPD

M18 FPD

HD18 PD

M18 BLPD

ONE-KEY™ FUEL™ ÜTVEFÚRÓCSAVAROZÓ

M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓCSAVAROZÓ

M18™ HEAVY DUTY ÜTVEFÚRÓCSAVAROZÓ

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

™
ºº M18 FPD – ONE-KEY technológiával
™
®
™
ºº Csatlakozzon Bluetooth -on keresztül a Milwaukee ONE-KEY

ºº
ºº
ºº
ºº

®
ºº A Milwaukee nagy teljesítményű 4 pólusú motorja megdöbbentő

ºº Kategóriájában a legkompaktabb ütvefúró-csavarozó, csupán 187 mm

ºº

ºº Szénkefe nélküli motor akár 50%-kal hatékonyabb és akár 2x hosszab

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

alkalmazáshoz
Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson
keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési
sebességeket, visszarúgás gátló funkciókat és LED lámpát
Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális
gép beállításokat az ismételhető pontosságért
Programozzon / mentsen el profilokat a páratlan vezérelhetőségért
Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre
a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket
kapjon
Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen
való gyors kiválasztás érdekében
A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön
komplett gép / berendezés állományának teljes kezeléséért
Több teljesítmény – páratlan 135 Nm nyomaték
Nagyobb sebesség – akár 2000 percenkénti fordulatszám
Elektronikus tengelykapcsoló 13 nyomaték beállítással

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Nagyobb teljesítmény - páratlan 135 Nm nyomaték
Nagyobb fordulatszám – akár 2000 percenkénti fordulatszám
Kisebb méret - csak 197 mm hosszú
Milwaukee ® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli
motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal nagyobb
teljesítmény
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer
Töltésszintjelző
LED világítás
Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

85 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
A teljesen fém hajtóműház maximális teljesítményt és hosszú működést
biztosít
Heavy Duty 13 mm teljesen fém tokmány az optimális bittartásért
A kalapács mechanizmus 28000 percenkénti ütésszámot biztosít a
falazatba történő hatékonyabb fúráshoz
A 24 fokozatú nyomatékállítás biztosítja az optimális szabályozást
3 fokozatú üzemmód-kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára a
gyors és könnyű váltást a fúrás, csavarozás és ütvefúrás között
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző és LED fény
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

hosszú

élettartam

ºº 60 Nm nyomaték, a legjobb erő súly arány
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Teljesen fém hajtóműház és 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és

befogásért

ºº Optimalizált sebesség a gyorsabb fúrásért (0 - 450 / 0 - 1800 ford/perc)
ºº Töltésszintjelző és LED lámpa
ºº 3 fokozatú üzemmód kapcsoló lehetővé teszi a gyors és könnyű átváltást

a fúrás, csavarozás és az ütvefúrás között

ºº Egyedi akkumulátor cellafigyelő optimalizálja a működési időt és

biztosítja az akkumulátor tartósságát

®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18

akkumulátorokkal működik

M18 ONEPD-0X

M18 ONEPD-502X

M18 FPD-0X

M18 FPD-502X

M18 BLPD-0

M18 BLPD-202C M18 BLPD-502C

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

5.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

−

40 perc

100 perc

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 550

0 - 550

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 550

0 - 550

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 450

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 2000

0 - 2000

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 2000

0 - 2000

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 1800

Tokmány mérete (mm)

13

13

Tokmány mérete (mm)

13

13

Tokmány mérete (mm)

13

Max. fúrási átmérő fában (mm)

45

45

Max. fúrási átmérő fában (mm)

45

65

Max. fúrási átmérő fában (mm)

55

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

16

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

16

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 32,000

0 - 32,000

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 32,000

0 - 32,000

Max. ütésszám (ütés/perc)

28,000

Max. nyomaték (Nm)

135

135

Max. nyomaték (Nm)

135

135

Max. nyomaték (Nm)

85

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.5

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.5

Súly akkumulátorral (kg)

2.5

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

−

Cikkszám

4933451910

4933451147

Cikkszám

4933451446

4933451061

Cikkszám

4933446925

EAN kód

4002395282197

4002395138166

EAN kód

4002395164059

4002395810406

EAN kód

4002395005666
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

HD18 PD-0

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

13

13

13

Max. fúrási átmérő fában (mm)

38

38

38

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

13

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 16

16

16

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 28,800

0 - 28,800

0 - 28,800

Max. nyomaték (Nm)

60

50

60

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.8

2.1

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933448446

4933448447

4933448472

EAN kód

4002395259205 4002395259212 4002395259465
81
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M18 BPD

M18 ONEDD

M18 FDD

M18 BLDD

M18™ KOMPAKT ÜTVEFÚRÓCSAVAROZÓ

ONE-KEY™ FUEL™
FÚRÓCSAVAROZÓ

M18 FUEL™ FÚRÓCSAVAROZÓ

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE
NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ

ºº Kompakt ütvefúró-csavarozó csupán 198 mm hosszú, kiváló a szűk

™
ºº M18 FDD – ONE-KEY technológiával
®
®
™
ºº Csatlakozzon Bluetooth -on keresztül a Milwaukee ONE-KEY

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

helyeken végzett feladatokhoz
Milwaukee ® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít,
optimalizálva az erő súly arányt
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Teljesen fém hajtóműház maximális teljesítmény, hosszú élettartam
13 mm egyhüvelyű racsnis fém tokmány: gyors bit csere
18 fokozatú nyomatékszabályozás a maximális rugalmasságért
3 munkamód lehetővé teszi a fúrás, csavarozás és ütvefúrás közti gyors
és könnyű átváltást
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző és LED fény
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

alkalmazáshoz

™
ºº Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY alkalmazáson

keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához

ºº Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

sebességeket, visszarúgás gátló funkciókat és LED lámpát
Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális
gép beállításokat az ismételhető pontosságért
Programozzon / mentsen el profilokat a páratlan vezérelhetőségért
Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre
a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket
kapjon
Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen
való gyors kiválasztás érdekében
A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön
komplett gép / berendezés állományának teljes kezeléséért
Több teljesítmény – páratlan 135 Nm nyomaték
Nagyobb sebesség – akár 2000 percenkénti fordulatszám
Elektronikus tengelykapcsoló 13 nyomaték beállítással

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Nagyobb teljesítmény - páratlan 135 Nm nyomaték
Nagyobb fordulatszám – akár 2000 ford./perc fordulatszámot biztosít
Kisebb méret - csak 190 mm hosszú
Milwaukee ® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli
motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal nagyobb
teljesítmény
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer
Töltésszintjelző
LED világítás
Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº Kategóriájában a legkompaktabb fúrócsavarozó, csupán 174 mm hosszú
ºº Szénkefe nélküli motor, akár 50%-kal hatékonyabb és akár 2x hosszabb

motorélettartam

ºº 60 Nm nyomaték, legjobb erő-súly arány
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Teljesen fém hajtóműház és 13 mm fém tokmány a gyors bitcseréért és

szerszámbefogásért

ºº Optimalizálja a fordulatokat a gyorsabb fúrásért és befejezésért (0 - 450

/ 0 – 1800 ford/perc)

ºº Töltésszintjelző és LED fény
ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a gép működési idejét és

biztosítja annak tartósságát

®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18

akkumulátorokkal működik

M18 BPD-0

M18 BPD-202C M18 BPD-402C

M18 ONEDD-0X

M18 ONEDD-502X

M18 FDD-0X

M18 FDD-502X

M18 BLDD-0

M18 BLDD-202C M18 BLDD-502C

Feszültség (V)

18

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

5.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

−

40 perc

80 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

−

40 perc

100 perc

0 - 450

0 - 450

0 - 450

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 550

0 - 550

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 550

0 - 550

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 2000

0 - 2000

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 2000

0 - 2000

13

13

13

Tokmány mérete (mm)

13

13

Tokmány mérete (mm)

13

13

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

Max. fúrási átmérő fában (mm)

38

38

38

Max. fúrási átmérő fában (mm)

45

45

Max. fúrási átmérő fában (mm)

45

45

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

13

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő fában (mm)

38

38

38

Max. nyomaték (Nm)

135

135

Max. nyomaték (Nm)

135

135

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

13

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.5

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.5

Max. nyomaték (Nm)

60

50

60

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.7

2.0

Cikkszám

4933451911

4933451149

Cikkszám

4933451445

4933451064

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

EAN kód

4002395282807

4002395138180

EAN kód

4002395164042

4002395810437

Cikkszám

4933448440

4933448441

4933448458

EAN kód

4002395259144 4002395259151 4002395259328

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 16

16

16

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 28,800

0 - 28,800

0 - 28,800

Max. nyomaték (Nm)

50

50

60

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.9

2.1

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933443500

4933443515

4933443520

EAN kód

4002395003143 4002395003167 4002395003174
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 BDD

M18 FRAD

M18 FRADH

M18™ KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

M18 FUEL™ SUPER
HAWG® KÉTSEBESSÉGES
SAROKCSAVAROZÓ

M18 FUEL™ SUPER
HAWG® KÉTSEBESSÉGES
SAROKCSAVAROZÓ QUIK-LOK ™
TOKMÁNNYAL

ºº Kompakt fúrócsavarozó, csupán 185 mm hosszú, kiválóvá teszi a szűk

™
ºº POWERSTATE szénkefe nélküli motor terhelés alatt állandó

™
ºº POWERSTATE szénkefe nélküli motor, terhelés alatt állandó

ºº

ºº

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

84
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helyeken végzett feladatokhoz
Milwaukee ® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít,
optimalizálva az erő súly arányt
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Teljesen fém hajtóműház
13 mm fém kulcsnélküli tokmány
17 fokozatú nyomaték szabályozás, plusz fúrási fokozat a maximális
rugalmasságért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Fényes LED a munkaterület megvilágításához
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

teljesítményt biztosít 152 mm-es furatoknál
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rendkívül hosszú működési idő, akár 75 db. furat készítése fába
65 mm-es fafúróval
Leállás esetén mechanikus tengelykapcsoló védi a szerszámot
Teljesen fém hajtóműház és 13 mm-es kulcsos tokmány a tartósságért
Töltésszintjelző és LED fény
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

teljesítményt biztosít, akár 152 mm-es furatok

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rendkívül hosszú működési idő, akár 75 db. furat készítése fába
65 mm-es fafúróval
Leállás esetén mechanikus tengelykapcsoló védi a szerszámot
Teljesen fém hajtóműház és 7/16˝ QUIK-LOK™ tokmány a tartósságért
Töltésszintjelző és LED fény
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 BDD-0

M18 BDD-202C M18 BDD-402C

Feszültség (V)

18

18

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)
Tokmány mérete (mm)

−

40 perc

80 perc

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

0 - 450

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 350

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 350

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 950

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 950

0 - 450

0 - 450

M18 FRAD-0

M18 FRADH-0

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

Tokmány mérete (mm)

13

Szerszám befogás

7/16˝ Hex

13

13

13

Max. fúrás fába auger fúróval (mm)

40

Max. fúrás fába auger fúróval (mm)

40

Max. fúrási átmérő fában (mm)

38

38

38

Max. fúrás fába öntolásos fúróval (mm)

117

Max. fúrás fába öntolásos fúróval (mm)

117

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

13

Max. fúrás fába lyukfűrésszel (mm)

152

Max. fúrás fába lyukfűrésszel (mm)

152

Max. nyomaték (Nm)

50

50

60

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.8

2.0

Súly akkumulátorral (kg)

6.4

Súly akkumulátorral (kg)

6.2

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szállítva

−

Cikkszám

4933443530

4933443555

4933443565

Cikkszám

4933451289

Cikkszám

4933451290

EAN kód

4002395003198 4002395003204 4002395003228

EAN kód

4002395157471

EAN kód

4002395157488

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 CRAD

C18 RAD

M18 ONEFHIWF34

M18 ONEFHIWF12

M18 FUEL™ SAROKCSAVAROZÓ

M18™ KOMPAKT
SAROKCSAVAROZÓ

ONE-KEY™ FUEL™ 3/4 ˝ NAGY
NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2 ˝ NAGY
NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

ºº Vezetékes gépek erejét nyújtja, sebessége 1200 fordulat/perc fában

ºº Optimalizált teljesítmény: 1500 ford/perc, 20 Nm
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

™
™
ºº Az M18 FUEL nagy nyomatékú, ONE-KEY technológiával ellátott

™
™
ºº Az M18 FUEL nagy nyomatékú, ONE-KEY technológiával ellátott

ºº
ºº

ºº

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

történő fúráskor
Milwaukee ® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™
motor
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány
Kiemelkedően hosszú működési idő: akár 150 furat készítése 22 mm-es
auger bittel 50 x 100 mm fába
Akár 10%-kal könnyebb és kisebb, mint a vezető hordozható
versenytársak
Töltésszintjelző és LED lámpa
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Kiváló fordulatszám-teljesítmény arány a gyors alkalmazásokhoz
10 mm-es egyhüvelyű tokmány kiváló befogást és max. sokoldalúságot
biztosít
100 mm-es kompakt fej a nehezen hozzáférhető helyekhez
Multifunkciós fogantyú kialakítás a kényelmesebb munkavégzésért
10 + 1 fokozatú elektronikus tengelykapcsoló a teljes irányításért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 CRAD-0

ºº

ºº
ºº

ºº

ºº
ºº

ütvecsavarozó 1627 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es
kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a szűk helyeken
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd
750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek
eltávolításakor
A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték
következetes ismételhetőségét
A ONE-KEY™ szerszámvezérlés lehetővé teszi a vezeték nélküli
testreszabást a nagyobb termelékenység és a következetes eredmények
elérése érdekében
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is
3
/4˝ biztosítógyűrűs befogás
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

C18 RAD-0

ºº

ºº
ºº

ºº

ºº
ºº

ütvecsavarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es
kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a szűk helyeken
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd
750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek
eltávolításakor
A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték
következetes ismételhetőségét
A ONE-KEY™ szerszámvezérlés lehetővé teszi a vezeték nélküli
testreszabást a nagyobb termelékenység és a következetes eredmények
elérése érdekében
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is
1
/2 ˝ biztosítógyűrűs befogás
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 ONEFHIWF34-0X

M18 ONEFHIWF34-502X

M18 ONEFHIWF12-0X

M18 ONEFHIWF12-502X

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1500

Tokmány mérete (mm)

13

Tokmány mérete (mm)

10

Max. fúrás fába auger fúróval (mm)

26

Max. nyomaték (Nm)

20

Ütésszám (ütés/perc)

Max. fúrás fába öntolásos fúróval (mm)

51

Max. fúrási átmérő fában (mm)

28

0-800/0-1300/0-1800/01800
0-850/0-1850/0-2400/02400

0-800/0-1300/0-1800/01800
0-850/0-1850/0-2400/02400

0-550/0-1400/0-1750/01750
0-950/0-1750/0-2100/02100

0-550/0-1400/0-1750/01750
0-950/0-1750/0-2100/02100

Max. fúrás fába lyukfűrésszel (mm)

102

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

8

Súly akkumulátorral (kg)

1.9

Súly akkumulátorral (kg)

4.1

Szállítva

−

Szállítva

−

Cikkszám

4933427189

Cikkszám

4933447730

EAN kód

4002395239085

EAN kód

4002395263516

86

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)
Ütésszám (ütés/perc)

Szerszám befogás

3

/4˝ négyszög

Szerszám befogás

1

Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)

1627

1627

Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)

130/400/1356/1356

130/400/1356/1356

Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)

2034

2034

Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)

1898

1898

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.5

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.3

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933459729

4933459730

Cikkszám

4933459726

4933459727

EAN kód

4058546029012

4058546029029

EAN kód

4058546028985

4058546028992

/4˝ négyszög

3

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

/2˝ négyszög

1

/2˝ négyszög
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M18 ONEFHIWP12

M18 FHIWF12

M18 FHIWP12

M18 FMTIWF12

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2 ˝ NAGY
NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL

M18 FUEL™ 1/2 ˝ NAGY
NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M18 FUEL™ 1/2 ˝ NAGY
NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL

M18 FUEL™ 1/2 ˝ KÖZEPES
NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

™
™
ºº Az M18 FUEL nagy nyomatékú, ONE-KEY technológiával ellátott

™
ºº Az M18 FUEL nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1356 Nm rögzítő

ºº Az M18 FUEL

™
ºº Az M18 FUEL közepes nyomatékú ütvecsavarozó 610 Nm nyomatékot

ºº
ºº

ºº
ºº

ºº

ºº
ºº

ütvecsavarozó 1017 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 206 mm-es
kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a szűk helyeken
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
4. fokozat: 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd
750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek
eltávolításakor
Az beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték
következetes ismételhetőségét
A ONE-KEY™ szerszámvezérlés lehetővé teszi a vezeték nélküli
testreszabást a nagyobb termelékenység és a következetes eredmények
elérése érdekében
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is
1
/2 ˝ befogás a maximális hatásfok érdekében
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb
hozzáférést biztosít a szűk helyeken
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd
750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek
eltávolításakor
1
/2 ˝ biztosítógyűrűs befogás
Az új LED fény 40 százalékkal erősebb a korábbi modellnél
Milwaukee ® POWERSTATE ™ szénkefe nélküli motor
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá
használat közben növeli a kényelmet
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

™
nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1017 Nm rögzítő
nyomatékot biztosít 206 mm-es kompakt méretben, ami jobb
hozzáférést biztosít a szűk helyeken
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
4. fokozat: 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd
750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek
eltávolításakor
1
/2 ˝ befogás a maximális hatásfok érdekében
Az új LED fény 40 százalékkal erősebb a korábbi modellnél
Milwaukee ® POWERSTATE ™ szénkefe nélküli motor
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá
használat közben növeli a kényelmet
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

szolgáltat, csupán 170 mm hosszú

®
™
ºº Milwaukee DRIVE CONTROL lehetővé teszi a különböző

sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE

motor: hosszabb élettartam és több erő

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer
1
/2 ˝ négyszög biztosítógyűrű
Töltésszintjelző és LED lámpa
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes Milwaukee ® M18™
akkumulátorral működik

M18 ONEFHIWP12-0X

M18 ONEFHIWP12-502X

M18 FHIWF12-0X

M18 FHIWF12-502X

M18 FHIWP12-0X

M18 FHIWP12-502X

M18 FMTIWF12-0X

M18 FMTIWF12-502X

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

0-550/0-1400/0-1750/01750
0-950/0-1750/0-2100/02100

0-550/0-1400/0-1750/01750
0-950/0-1750/0-2100/02100

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

510/2100/2400

510/2100/2400

Ütésszám (ütés/perc)

420/2700/3000

Szerszám befogás

1

1

Max. nyomaték (Nm)

130/550/610

130/550/610

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.4

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933459189

4933459185

EAN kód

4002395289240

4002395289202

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)
Ütésszám (ütés/perc)

0-950/0-1500/0-1800/0- 0-950/0-1500/0-1800/01800
1800
0-1150/0-2100/0-2400/0- 0-1150/0-2100/0-2400/02400
2400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)
Ütésszám (ütés/perc)

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)
Ütésszám (ütés/perc)

0-950/0-1500/0-1800/0- 0-950/0-1500/0-1800/01800
1800
0-1150/0-2100/0-2400/0- 0-1150/0-2100/0-2400/02400
2400

Szerszám befogás

1

/2˝ négyszög

Szerszám befogás

1

/2˝ négyszög

Szerszám befogás

1

Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)

190/400/1017/1017

190/400/1017/1017

Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)

130/400/1356/1356

130/400/1356/1356

Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)

190/400/1017/1017

190/400/1017/1017

Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)

1491

1491

Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)

1898

1898

Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)

1491

1491

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.2

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.3

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.2

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933459724

4933459725

Cikkszám

4933459695

4933459696

Cikkszám

4933459692

4933459693

EAN kód

4058546028961

4058546028978

EAN kód

4058546028671

4058546028688

EAN kód

4058546028640

4058546028657

88

/2˝ négyszög

1

/2˝ négyszög

1

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

/2˝ négyszög

1

/2˝ négyszög

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

/2˝ négyszög

420/2700/3000
/2˝ négyszög

89

#MILWAUKEETOOL
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M18 FMTIWP12

HD18 HIWF

HD18 HIW

M18 ONEIWF12

M18 FUEL™ 1/2 ˝ KÖZEPES
NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL

M18™ HEAVY DUTY
ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M18™ HEAVY DUTY
ÜTVECSAVAROZÓ

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2 ˝
ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

™
ºº Az M18 FUEL közepes nyomatékú ütvecsavarozó 610 Nm nyomatékot

ºº A legerőteljesebb 18 voltos akkumulátoros ütvecsavarozó

ºº A legerőteljesebb 18 voltos ütvecsavarozó kategóriájában
®
ºº A Milwaukee nagy teljesítményű 4 pólusú motorja megdöbbentõ

™
ºº M18 FIW – ONE-KEY technológiával
®
®
™
ºº Csatlakozzon Bluetooth eszközön keresztül a Milwaukee ONE-KEY

ºº

ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

™
ºº Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY alkalmazáson

1
ºº /2 ˝ meghajtás lapos fejű rögzítőcsappal, hogy a dugókulcs ne essen le
ºº Kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, mint acél megmunkálás,

ºº Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési

ºº
ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

szolgáltat, csupán 170 mm hosszú
Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a különböző
sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást
Milwaukee ® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™
motor: hosszabb élettartam és több erő
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer
1
/2 ˝ négyszög ütközőcsap
Töltésszintjelző és LED lámpa
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes Milwaukee ® M18™
akkumulátorral működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

kategóriájában
A Milwaukee ® nagy teljesítményű 4 pólusú motorja megdöbbentő
610 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
1
/2 ˝ négyszög befogógyűrű
Kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, mint acél megmunkálás,
rögzítések, ipari kivitelezés és gépjárműipari szerelések
Könnyű súly és ergonómikus kialakítás
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

610 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

rögzítések, ipari kivitelezés és gépjárműipari szerelések
Könnyû súly és ergonomikus kialakítás
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

alkalmazáshoz

keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához

sebességeket és LED lámpát

ºº Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális

gép beállításokat az ismételhető pontosságért

ºº Programozzon / mentsen el profilokat a páratlan vezérelhetőségért
ºº Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre

a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket
kapjon
ºº Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen
való gyors kiválasztás érdekében
™
ºº A ONE-KEY alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön
komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18
akkumulátorokkal működik

M18 FMTIWP12-0X

M18 FMTIWP12-502X

HD18 HIWF-0

HD18 HIWF-402C

HD18 HIW-0

HD18 HIW-402C

M18 ONEIWF12-0X

M18 ONEIWF12-502X

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 1700/2100/2400

1700/2100/2400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1900

0 - 1900

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1900

0 - 1900

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

900/1400/1900/2500

900/1400/1900/2500

Ütésszám (ütés/perc)

2300/2700/3000

2300/2700/3000

Szerszám befogás

1

1

/2˝ négyszög

Szerszám befogás

1

/2˝ négyszög

Ütésszám (ütés/perc)

1300/2100/2550/3200

Szerszám befogás

1

1

/2˝ négyszög

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 2200

0 - 2200

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 2200

0 - 2200

Szerszám befogás

1

1

Max. nyomaték (Nm)

430/550/610

430/550/610

Max. nyomaték (Nm)

610

610

Max. nyomaték (Nm)

610

610

Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)

300

300

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.4

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.0

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.0

Max. nyomaték (Nm)

40/120/220/300

40/120/220/300

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.8

Cikkszám

4933459188

4933459183

Cikkszám

4933441794

4933441789

Cikkszám

4933416195

4933441260

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

EAN kód

4002395289233

4002395288588

EAN kód

4002395002313

4002395002290

EAN kód

4002395236879

4002395001330

Cikkszám

4933459198

4933451374

EAN kód

4002395289936

4002395160525

90

/2˝ négyszög

/2˝ négyszög

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

/2˝ négyszög

1

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

/2˝ négyszög

1300/2100/2550/3200
/2˝ négyszög
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M18 ONEIWP12

M18 FIWF12

M18 FIWP12

M18 BIW12

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2 ˝
ÜTVECSAVAROZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL

M18 FUEL™ ½˝ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M18 FUEL™ ½˝ ÜTVECSAVAROZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL

M18™ KOMPAKT 1/2 ˝
ÜTVECSAVAROZÓ

™
ºº M18 FIW – ONE-KEY technológiával
™
®
™
ºº Csatlakozzon Bluetooth eszközön keresztül a Milwaukee ONE-KEY

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

1
ºº Kompakt /2 ˝ ütvecsavarozó csupán 155 mm hosszú, kiváló a nehezen

ºº
ºº

ºº
ºº

®
ºº Milwaukee nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít,

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

alkalmazáshoz
Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson
keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési
sebességeket és LED lámpát
Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális
gép beállításokat az ismételhető pontosságért
Programozzon/mentsen el profilokat a páratlan vezérelhetőségért
Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre
a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket
kapjon
Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen
való gyors kiválasztás érdekében
A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön
komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

motor
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
1. fokozat: a pontos munkához
2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások
során
4. fokozat: optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között,
automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző és LED világítás
Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

motor
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
1. fokozat: a pontos munkához
2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások
során
4. fokozat: optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között,
automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző és LED világítás
Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez

optimalizálva az erő súly arányt

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő

tartósságért és maximum nyomatékért

1
ºº /2 ˝ négyszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát

ºº Töltésszintjelző és LED fény
™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18
akkumulátorokkal működik

M18 ONEIWP12-0X

M18 ONEIWP12-502X

M18 FIWF12-0X

M18 FIWF12-502X

M18 FIWP12-0X

M18 FIWP12-502X

M18 BIW12-0

M18 BIW12-402C

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

900/1400/1900/2500

900/1400/1900/2500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1700/2000/2500/2000

1700/2000/2500/2000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1700/2000/2500/2000

1700/2000/2500/2000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2450

0 - 2450

Ütésszám (ütés/perc)

1300/2100/2550/3200

1300/2100/2550/3200

Ütésszám (ütés/perc)

2400/2600/3100/2600

2400/2600/3100/2600

Ütésszám (ütés/perc)

2400/2600/3100/2600

2400/2600/3100/2600

Szerszám befogás

1

Szerszám befogás

1

1

/2˝ négyszög

Szerszám befogás

1

1

/2˝ négyszög

Szerszám befogás

1

/2˝ négyszög

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3350

0 - 3350

Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)

300

300

Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)

300

300

Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)

300

300

Max. nyomaték (Nm)

240

240

Max. nyomaték (Nm)

40/120/220/300

40/120/220/300

Max. nyomaték (Nm)

40/120/300/120

40/120/300/120

Max. nyomaték (Nm)

40/120/300/120

40/120/300/120

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.9

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.8

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.8

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.8

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933443590

4933443607

Cikkszám

4933459197

4933451372

Cikkszám

4933451448

4933451071

Cikkszám

4933451449

4933451068

EAN kód

4002395003266

4002395003280

EAN kód

4002395289929

4002395160501

EAN kód

4002395164080

4002395810550

EAN kód

4002395164097

4002395810475

92

/2˝ négyszög

/2˝ négyszög

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

/2˝ négyszög

1

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

/2˝ négyszög

1

/2˝ négyszög
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M18 BIW38

M18 BRAIW

M18 ONEID

M18 FID

M18™ KOMPAKT 3/8 ˝
ÜTVECSAVAROZÓ

M18™ KOMPAKT SAROK
ÜTVECSAVAROZÓ

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

M18 FUEL™ ÜTVECSAVAROZÓ

3
ºº Kompakt /8 ˝ ütvecsavarozó csupán 152 mm hosszú, kiváló a szűk

ºº Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken

™
ºº M18 FID – ONE-KEY technológiával
®
®
™
ºº Csatlakozzon Bluetooth -on keresztül a Milwaukee ONE-KEY

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

helyeken végzett feladatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő
tartósságért és maximum nyomatékért
3
/8 ˝ négyszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző és LED fény
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

történő munkavégzéshez
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és
maximum nyomatékért
Kompakt 53 mm-es fej kialakítás
Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális
kényelemért
3
/8 ˝ négyszög tokmánybefogás
2 sebesség fokozat (0 - 1500 / 0 – 2250 ford/perc ) a még több
alkalmazásért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli
az akkumulátor tartósságát
Töltésszintjelző és LED lámpa
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

alkalmazáshoz
Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson
keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési
sebességeket és LED lámpát
Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális
gép beállításokat az ismételhető pontosságért
Programozzon / mentsen el profilokat a páratlan vezérelhetőségért
Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre
a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket
kapjon
Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen
való gyors kiválasztás érdekében
Bizonyos gép profilok önmetsző csavar módokat tartalmaznak
A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön
komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
1. fokozat: a pontos munkához
2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások
során
4. fokozat: optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között,
automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
1
/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
Töltésszintjelző és LED világítás

M18 BIW38-0

M18 BIW38-402C

M18 ONEID-0X

M18 ONEID-502X

M18 FID-0X

M18 FID-502X

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

80 perc

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2450

0 - 2450

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1500 / 0 - 2250

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 850/1500/2100/3000

850/1500/2100/3000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 850/2100/3000/0-3000

850/2100/3000/0-3000

Szerszám befogás

3

3

/8˝ négyszög

Szerszám befogás

3

/8˝ négyszög

Ütésszám (ütés/perc)

1450/2400/2900/3700

1450/2400/2900/3700

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3350

0 - 3350

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 2400 / 0 - 3400

Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)

203

203

Ütésszám (ütés/perc)

1800/2900/3700/0-3700

1800/2900/3700/0-3700

Max. nyomaték (Nm)

210

210

Max. nyomaték (Nm)

40 / 76

Max. nyomaték (Nm)

26/80/150/203

26/80/150/203

Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)

203

203

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.9

Súly akkumulátorral (kg)

1.8

Szerszám befogás

1

Max. nyomaték (Nm)

26/80/203/0-203
1

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.7

Szerszám befogás

Cikkszám

4933443600

4933443620

Cikkszám

4933447899

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.7

EAN kód

4002395003273

4002395003327

EAN kód

4002395006670

Cikkszám

4933459196

4933451370

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

EAN kód

4002395289912

4002395159888

Cikkszám

4933451447

4933451066

EAN kód

4002395164066

4002395810451

94

/8˝ négyszög

M18 BRAIW-0

motor

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

/4˝ Hex

/4˝ Hex

1

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

/4˝ Hex

26/80/203/0-203
1

/4˝ Hex
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M18 FQID

M18 BLID

M18 BID

M18 BRAID

M18 FUEL™ SURGE™ 1/4 ˝ HEX
HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ÜTVECSAVAROZÓ

M18™ KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ

M18™ KOMPAKT SAROK
ÜTVECSAVAROZÓ

™
™ 1
ºº Az M18 FUEL SURGE /4˝ HEX hidraulikus ütvecsavarozó

ºº Kompakt ütvecsavarozó csupán 137 mm hosszú 99 mm fejmagassággal
ºº Szénkefe nélküli motor technológia 170 Nm nyomatékot szolgáltat, 2800

ºº Kompakt ütvecsavarozó csupán 140 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken

ºº Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken

ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

kategóriájában a leghalkabb ütvecsavarozó
A FLUID-DRIVE™ hidraulikus erőátvitel csökkenti a fém-a-fémen
ütközést, csendesebb működést, egyenletesebb teljesítményt és
megnövelt tartósságot tesz lehetővé
Fában történő csavarozásnál ugyanolyan teljesítményt biztosít mint a
hagyományos szénkefe nélküli ütvecsavarozók
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor 0-3000 ford./perc állandó
teljesítményt biztosít, mely gyorsabb csavarozást tesz lehetővé
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
A Milwaukee ® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és nyomatékállítást
Önmetsző csavarozás üzemmódot terveztünk az önmetsző csavarok
kezdéskor való vándorlásának, valamint a túlhajtás, törés és a
menetkiszakítás csökkentésére
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
1
/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és pontos bitcseréért
Töltésszintjelző és LED lámpa

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

percenkénti fordulattal és 3600 percenkénti ütésszámmal
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű
Erősfényű LED a munkaterület megvilágításához
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a gép működési idejét és
biztosítja annak tartósságát
Egykezes bit behelyezés rögzítő zárral
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

végzett feladatokhoz
Milwaukee ® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít,
optimalizálva az erő-súly arányt
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő
tartósságért és maximum nyomatékért
1
/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző és LED fény
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

történő munkavégzéshez

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és

maximum nyomatékért

ºº Kompakt 53 mm fej kialakítás
ºº Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális

kényelemért

1
ºº /4˝ Hex tokmány a gyors egy kézzel történő bitcseréért
ºº 2 sebesség fokozat a még több alkalmazásért
ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és

megnövekedett tatósságot biztosít

ºº Töltésszintkijelző és LED lámpa
™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18
akkumulátorokkal működik

M18 FQID-0X

M18 FQID-502X

M18 BLID-0

M18 BLID-502C

M18 BID-0

M18 BID-202C

M18 BID-402C

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva 0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

100 perc

Töltővel szállítva

−

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

900/2100/3000/3000 900/2100/3000/3000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2800

0 - 2800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1500 / 0 - 2250

Ütésszám (ütés/perc)

1800/2900/4000/4000 1800/2900/4000/4000

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3600

0 - 3600

Töltővel szállítva
−
40 perc
80 perc
Üresjárati fordulatszám (ford/
0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750
perc)
Ütésszám (ütés/perc)
0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 2400 / 0 - 3400

Max. nyomaték (Nm)

50

50

Szerszám befogás

1

1

/4˝ Hex

/4˝ Hex

Szerszám befogás

1

Szerszám befogás

1

1

/4˝ Hex

Max. nyomaték (Nm)

170

170

180

Max. nyomaték (Nm)

41 / 81

Max. csavar átmérő

M14

M14

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.7

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.4

1.7

Súly akkumulátorral (kg)

1.8

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.7

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933448452

4933448457

4933443580

Cikkszám

4933447891

Cikkszám

4933459187

4933451790

EAN kód

4002395259267

4002395259311

4002395003242

EAN kód

4002395006663

EAN kód

4002395289226

4002395277636

96

/4˝ Hex

/4˝ Hex

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

/4˝ Hex

/4˝ Hex

Szerszám befogás

1

1

Max. nyomaték (Nm)

180

180

Cikkszám
EAN kód

4933443570
4002395003235

4933443585
4002395003259

1

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 BRAID-0

/4˝ Hex
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M18 FSGC

M18 FSG

M18 CHM

M18 CHPX

M18 FUEL™ CSAVAROZÓ
GIPSZKARTONHOZ
CSAVAROZÓTÁRRAL

M18 FUEL™ CSAVAROZÓ
GIPSZKARTONHOZ

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FÚRÓVÉSŐ KALAPÁCS

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
SDS-PLUS KALAPÁCS

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº A világ első 18 V 5 kg-os SDS-Max kalapácsa a maximális

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº
ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal több erő
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a
csavarra való ráhelyezéskor kap energiatáplálást, és ez páratlan
működési időt biztosít
Gyorskioldó 1/4˝ Hex tokmány a gyors bitcseréért
Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
Eltávolítható csavarozótár lehetővé teszi a használó számára, hogy
gépet önálló csavarozó gépként használja
A csavarozótár intuitív konstrukciója lehetővé teszi a gipszkarton por
könnyű tisztítását
A gép leejtése ellen megerősített csavaradagoló tartozék véd
REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és
biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal több erő
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a
csavarra való ráhelyezéskor kap energiatáplálást, és ez páratlan
működési időt biztosít
Gyorskioldó 1/4˝ Hex tokmány a gyors bitcseréért
Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és
biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
LED világítás
Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

sokoldalúságért és hordozhatóságért – a vezetékes gépekkel azonos
teljesítménnyel
Milwaukee ® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™
motor vezetékes fúrási teljesítményt biztosít
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
Nagy teljesítményű 9.0 Ah REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 5 x több
működési időt, akár 35 %-kal nagyobb teljesítményt, akár 2 x több
akkumulátor élettartamot biztosít, és -20 °C-ig jobban működik, mint
más lítium-ion rendszerek
Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, a
csapágyak megfelelő felfekvése és a jobb hűtés érdekében
Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes
vésés érdekében
Alacsony 5.5 m/s² rezgésszintű konstrukció növeli a hosszabb,
megszakítás nélküli működési időt
Biztonsági tengelykapcsoló védi a kezelőt és a gépet, ha a fúró beszorul
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 FSG-0X

M18 FSGC-202X

M18 CHM-0C

M18 CHM-902C

motor

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
A nagy teljesítményű motor a vezetékes gépek erejét nyújtja
Erőteljes ütőmechanizmus 4,0 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8.6 m/s²
vibráció szint mellett, köszönhetően a kettős Anti vibrációs rendszernek*
Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
4 munkamód: ütvefúrás, kalapács, fúrás, variolock
FIXTEC – kulcsnélküli tokmánycsere
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző
M18-28CPDEX-0 porelszívóval használható
*szabadalmaztatás alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik
M18 CHPX-0X

M18 CHPX-502X M18 CHPX-902X

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

9.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

9.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Töltővel szállítva

26 perc

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

95 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

95 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 4500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 4500

Szerszám befogás

SDS-Max

SDS-Max

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

Facsavarok (mm)

6

Facsavarok (mm)

6

Ütés energia (EPTA)(J)

6.1

6.1

Ütés energia (EPTA)(J)

4.0

4.0

4.0

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

13

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

13

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 3000

0 - 3000

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

30

30

Szerszám befogás

1

/4˝ Hex

Szerszám befogás

1

/4˝ Hex

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 450

0 - 450

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

13

Súly akkumulátorral (kg)

2.0

Súly akkumulátorral (kg)

1.6

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

40

40

Max. fúrási átmérő betonban (mm) 28

28

28

Szállítva

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)

65

65

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 5000

0 - 5000

Cikkszám

4933459199

Cikkszám

4933459201

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

100

100

8.6

8.6

EAN kód

4002395289943

EAN kód

4002395289967

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

10.6

10.6

7.1

7.1

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)

9.6

9.6

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )
8.6
Véséskor keletkező rezgések szintje
7.1
(m/s² )
Súly akkumulátorral (kg)
−

4.3

4.6

Súly akkumulátorral (kg)

−

6.6

Szállítva

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933451431

Cikkszám

4933451362

4933451361

EAN kód

4002395163304 4002395160587 4002395162192

EAN kód

4002395159208

4002395158591
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

0 - 5000

Heavy Duty koffer Heavy Duty koffer Heavy Duty koffer
4933451380

4933451469
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M18-28 CPDEX

M18 CHX

M18 CDEX

M18 CHXDE

M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY
PORELSZÍVÓ

M18 FUEL™ SDS-PLUS KALAPÁCS

M18 FUEL™ SDS-PLUS
PORELSZÍVÓ

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
SDS-PLUS KALAPÁCS
KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ
PORELSZÍVÓVAL

ºº Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan

™
ºº M18 CHX - M18 FUEL SDS-Plus kalapács
™
ºº M18 CDE - M18 FUEL SDS-Plus porelszívó

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

indítható a gép ki- és bekapcsolójával
HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony
összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,75%
Nagy porgyűjtő doboz
A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható,
max. 16 mm hosszú és 90 mm mély
Kompatibilis az M18 CHPX és M28 CHPX kalapácsokkal
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor: akár 2x hosszabb motorélettartam és akár 25%-kal több erő
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8,9 m/s²
vibráció szint mellett, köszönhetően a kettős Anti vibrációs rendszernek
Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
4 fokozatú üzemmód kapcsoló: ütvefúrás, kalapács, fúrás, variolock a
sokoldalúságért
FIXTEC rendszer– kulcsnélküli tokmánycsere
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző
M18 CDE porelszívóval használható
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M18-28 CPDEX-0

ºº
ºº
ºº
ºº

indítható a gép ki- és bekapcsolójával
HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony
összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,7%
Nagy porgyűjtő doboz
A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható
M18 CHPX nagy teljesítményű SDS-Plus kalapáccsal használható
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 CHX-0X

M18 CHX-502X

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

59 perc

Max. fúrószár átmérő (mm)

16

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

Max. fúrószár átmérő (mm)

16

Szállítva

Szerszámkoffer

Max. fúrási mélység (mm)

90

Ütés energia (EPTA)(J)

2.5

2.5

Max. fúrási mélység (mm)

90

Cikkszám

4933448185

Max. fúrószár hossz (mm)

160

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

30

Max. fúrószár hossz (mm)

160

EAN kód

4002395262755

Löket hossz (mm)

100

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Löket hossz (mm)

100

Súly akkumulátor nélkül (kg)

1.6

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

26

26

Súly akkumulátor nélkül (kg)

1.6

Szállítva

−

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 4900

0 - 4900

Szállítva

−

Cikkszám

4933446810

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

8.9

8.9

Cikkszám

4933447450

EAN kód

4002395005505

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

9.5

9.5

EAN kód

4002395006243

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.5

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933451430

4933451381

EAN kód

4002395162697

4002395160594

100

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 CDEX-0

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 CHXDE-502C
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M18 CHPXDE

HD18 H

HD18 HX

M18 BH

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
SDS-PLUS KALAPÁCS
KÜLÖN CSATLAKOZTATHATÓ
PORELSZÍVÓVAL

M18™ HEAVY DUTY 4 FOKOZATÚ
SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

M18™ HEAVY DUTY 4 FOKOZATÚ
SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

M18™ KOMPAKT SDS KALAPÁCS

™
ºº M18 CHPX - M18 FUEL nagy teljesítményű SDS-plus kalapács
™
ºº M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel Heavy Duty porelszívó

ºº Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº Osztályában kiváló erő – súly arány 2,5 kg, 1,2 J EPTA ütőenergia
®
ºº Milwaukee nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít,

ºº Erőteljes ütőmechanizmus: 2,4 J ütőenergiát szolgáltat
ºº Teljesen fém hajtóműház – a hajtómű jobb illeszkedéséhez, a hosszabb

ºº Erőteljes ütőmechanizmus: 2,4 J ütőenergiát szolgáltat
ºº Teljesen fém hajtóműház
ºº 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

élettartamért
4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és
forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
Forgásmegállító és ütésmegállító funkció
Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően
maximális komfortot biztosít
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 CHPXDE-502C

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
Forgásmegállító és ütésmegállító funkció
FIXTEC – kulcsnélküli tokmány csere
Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően
maximális komfortot biztosít
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
Két munkamód: a sokoldalúságért válassza a fúrókalapács vagy fúrás
üzemmódot
Alacsony vibráció 10,3 m/s²
Optimális ütvefúrás akár 4-10 mm-es furatok (max 16 mm)
Forgásirányváltás, még több lehetőség a befejező munkálatokhoz
43 mm nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE porelszívóval
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Fényes LED a munkaterület megvilágításához
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

HD18 HX-0

HD18 HX-402C

M18 BH-0

M18 BH-402C

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

59 perc

Töltővel szállítva

80 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszám befogás

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

Cikkszám

4933448180

Ütés energia (EPTA)(J)

2.4

Ütés energia (EPTA)(J)

2.4

2.4

Ütés energia (EPTA)(J)

1.2

1.2

EAN kód

4002395262748

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

30

Max. fúrási átmérő fában (mm)

16

16

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

24

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

24

24

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

16

16

Max. ütésszám (ütés/perc)

4200

Max. ütésszám (ütés/perc)

4200

4200

Max. ütésszám (ütés/perc)

7000

7000

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

12.2

12.2

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

10.3

10.3

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

7.4

7.4

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.5

Súly akkumulátorral (kg)

3.5

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )
12.2
Véséskor keletkező rezgések szintje
7.4
(m/s² )
Súly akkumulátorral (kg)
−

Szerszámkoffer

4933443330

4933443468

−

4933443320

Cikkszám

Szállítva

Cikkszám

4933441280

4002395003747

4002395004355

4933408320

4002395003730

EAN kód

Cikkszám

EAN kód

EAN kód

4002395239689

4002395001378

102

HD18 H-402C

optimalizálva az erő súly arányt

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

3.7

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 FMDP

M18 CAG125XPDB

M18 CAG115XPDB

M18 CAG125XPD

M18 FUEL™ MÁGNESTALPAS
FÚRÓÁLLVÁNY

M18 FUEL™ RAPIDSTOP™
SAROKCSISZOLÓ 125 MM

M18 FUEL™ RAPIDSTOP™
SAROKCSISZOLÓ 115 MM

M18 FUEL™ 125 MM
SAROKCSISZOLÓ

®
™
ºº Milwaukee által tervezett és gyártott szénkefe nélküli POWERSTATE

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº
ºº

ºº
ºº

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika
™
ºº REDLITHIUM-ION akkumulátor
ºº Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes

ºº
ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor vezetékes fúrási teljesítményt biztosít, és ez a fúróállvány adja a
legerősebb tartóerőt 1/4˝ acélon, illetve egy akkutöltéssel 40 db.
18 mm-es furat készíthető 1/4˝ acélban
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást és
automatikusan kikapcsolja a fúrógép energiaellátását a legjobb
felhasználó védelemért
A 8890 N tartóerővel rendelkező, segédenergia nélküli állandó mágnes
megakadályozza az esetleges mágnes kikapcsolódást
Kétsebességes hajtómű a megfelelő fúrási fordulatszámért (400 és
690 ford/perc) – magfúrók és csigafúrók használatakor
Maximális fúrási kapacitás: 38 mm magfúrók használatakor és 13 mm
egyenes szárú csigafúrók esetén
Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon adapter a gyors és könnyű
tartozékcseréhez
Mágnessel rögzített kenőanyagtartály, a függőleges fúráshoz

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor az akár 10x hosszabb élettartamért
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás
kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági
relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes
sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú, nagyméretű kapcsolóval
Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
125 mm kulcsnélküli védőburkolat
FIXTEC anya a szerszámnélküli tárcsacseréhez
Rezgésgátló oldalsó fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző

Feszültség (V)

M18 CAG125X- M18 CAG125X- M18 CAG125XPDB-0X
PDB-502X
PDB-902X
18
18
18

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

Töltővel szállítva

−

59 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

400 / 690

Marás maximális szélessége (mm)

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor az akár 10x hosszabb élettartamért
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás
kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági
relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes
sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
115 mm kulcsnélküli védőburkolat
FIXTEC anya a szerszámnélküli tárcsacseréhez
Rezgésgátló oldalsó fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét

motor az akár 10x hosszabb élettartamért

sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt

ºº 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
ºº 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek

köszönhetően

ºº Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú nagyméretű alsó kapcsolóval
ºº Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a

csiszolóba, meghosszabbodott motorélettartam

ºº Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági

relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását

ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
ºº Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18

akkumulátorokkal működik

M18 CAG115XPDB-0X

M18 CAG115XPDB-502X

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

5.0

9.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

59 perc

95 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

400 / 690

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

8500

8500

8500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

8500

8500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

8500

8500

38

38

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

125

Tárcsa átmérő (mm)

115

115

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

Marás maximális mélysége (mm)

50

50

Max. vágási mélység (mm)

33

33

33

Max. vágási mélység (mm)

28

28

Max. vágási mélység (mm)

33

33

Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)

13

13

Tengelymenet

M 14

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)

8890

8890

Súly akkumulátorral (kg)

2.7

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.5

146

Kapcsoló

Hosszú alsó kapcsoló

Hosszú alsó kapcsoló

Kapcsoló

Hosszú alsó kapcsoló Hosszú alsó kapcsoló

Súly akkumulátorral (kg)

−

13.0

<2

<2

FIXTEC

Igen

Igen

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Fékezési idő (s)

Fékezési idő (s)

Szállítva

3.0
Hosszú alsó
kapcsoló
<2

−

146

2.7
Hosszú alsó
kapcsoló
<2

Súly akkumulátorral (kg)

Löket hossz (mm)

−
Hosszú alsó
kapcsoló
<2

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

4933451012

Igen

Igen

4933451636

Igen

Igen

Cikkszám

FIXTEC szorító anya

FIXTEC szorító anya

Igen

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

4002395136650

Igen

Igen

4002395142330

Igen

Igen

EAN kód

Feszültség alatti biztonsági relé

Feszültség alatti biztonsági relé

Szállítva

Heavy Duty koffer Heavy Duty koffer Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933451441

4933448864

Cikkszám

4933451427

Cikkszám

4933451426

4933451010

EAN kód

4002395164004

4002395263479

EAN kód

4002395162666 4002395145812 4002395162819

EAN kód

4002395162659

4002395136636

M18 FMDP-0C

M18 FMDP-502C

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

104

Kapcsoló

4933451544

4933451471

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 CAG115XPD

M18 CAG125X

M18 CAG115X

HD18 AG-125

M18 FUEL™ 115 MM
SAROKCSISZOLÓ

M18 FUEL™ 125 MM
SAROKCSISZOLÓ

M18 FUEL™ 115 MM
SAROKCSISZOLÓ

M18™ HEAVY DUTY 125 MM
SAROKCSISZOLÓ

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

®
ºº A Milwaukee csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erõt

ºº
ºº
ºº

ºº

ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor az akár 10x hosszabb élettartamért
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes
sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
115 mm kulcsnélküli védőburkolat
100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek
köszönhetően
Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú nagyméretű alsó kapcsolóval
Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a
csiszolóba, meghosszabbodott motorélettartam
Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági
relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor a 10x hosszabb élettartamért
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, ami a vezetékes
sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
125 mm kulcsnélküli védőburkolat
100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek
köszönhetően
A legkarcsúbb fogantyú kialakítás, ami elérhető a piacon
Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 CAG115XPD-0X

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor a 10x hosszabb élettartamért
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, ami a vezetékes
sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
115 mm kulcsnélküli védőburkolat
100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek
köszönhetően
A legkarcsúbb fogantyú kialakítás, ami elérhető a piacon
Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
ºº A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló

ergonomiáért

ºº Nem reteszelhető kapcsoló
ºº Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító

védőburkolat

ºº Több pozícióba állítható fogantyú
ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát

ºº Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18
akkumulátorokkal működik

M18 CAG125X-0X

M18 CAG125X-502X

M18 CAG115X-0X

M18 CAG115X-502X

HD18 AG-125-0

HD18 AG-125-402C

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

8500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

8500

8500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

8500

8500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

9000

9000

Tárcsa átmérő (mm)

115

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

Tárcsa átmérő (mm)

115

115

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

Max. vágási mélység (mm)

28

Max. vágási mélység (mm)

33

33

Max. vágási mélység (mm)

28

28

Max. vágási mélység (mm)

33

33

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Súly akkumulátorral (kg)

2.5

Súly akkumulátorral (kg)

2.2

FIXTEC

Nem

Nem

FIXTEC

Igen

Nem

Nem

Igen

FIXTEC

Feszültség alatti biztonsági relé

Feszültség alatti biztonsági relé

2.5
Csúsztatható
kapcsoló
Igen

−

Kapcsoló

−
Csúsztatható
kapcsoló
Igen

Súly akkumulátorral (kg)

Hosszú alsó kapcsoló

2.5
Csúsztatható
kapcsoló
Igen

Súly akkumulátorral (kg)

Kapcsoló

−
Csúsztatható
kapcsoló
Igen

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Igen

Szerszámkoffer

Heavy Duty koffer

Igen

−

Szállítva

Feszültség alatti biztonsági relé

Szállítva

Cikkszám

4933451439

4933448866

Heavy Duty koffer

4933441507

4933451440

Heavy Duty koffer

4933441502

Cikkszám

Szállítva

Cikkszám

EAN kód

4002395163380

4002395263486

4933448861

4002395002184

4002395163397

4933451438

4002395002177

EAN kód

Cikkszám

EAN kód

EAN kód

4002395163373

4002395263462

106

FIXTEC
Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Kapcsoló

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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HD18 AG-115

M18 FAP

M18 BMS12

M18 BMS20

M18™ HEAVY DUTY 115 MM
SAROKCSISZOLÓ

M18 FUEL™ POLÍROZÓ

M18™ KOMPAKT FÉMVÁGÓ OLLÓ

M18™ KOMPAKT FÉMVÁGÓ OLLÓ

®
ºº A Milwaukee csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº Pontos egyenes vágás, max. 1,2 mm-es vágási mélységgel
ºº 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a szűk

ºº Pontos egyenes vágás, max. 2,0 mm-es vágási mélységgel
ºº 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a szűk

ºº

ºº
ºº
ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli

ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló
ergonomiáért
Nem reteszelhető kapcsoló
Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító
védőburkolat
Több pozícióba állítható fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik
HD18 AG-115-0
HD18 AG-115-402C

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
A világon az első vezetéknélküli polírozó 8 fokozat beállítással –
változtatható sebesség 360 – 2200 ford/perc
A kiemelkedő üzemidő egy teljes gépkocsi polírozását teszi lehetővé
egyetlen feltöltéssel*
Állandó sebességű elektronika lágy indítással
Maximális polírozó tartozék átmérője 180 mm
Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
Gumiborítású fogaskerékház a nagyobb fokú kényelem érdekében,
különösen függőlegesen tartott szerszám esetében
Lock-on funkció a hosszabb ideig tartó kényelmes polírozás érdekében
3 állású markolat
Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól
akkumulátor csere után
*közepes-jó festékfelületen, enyhe karcok esetében

nehezen elérhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

az akkumulátor tartósságát
Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
Változtatható sebesség
Övcsipesz
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18
akkumulátorokkal működik

nehezen elérhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

az akkumulátor tartósságát
Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
Változtatható sebesség
Övcsipesz
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18
akkumulátorokkal működik

M18 FAP180-0

M18 FAP180-502X

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

80 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

9000

9000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

360 - 2200

360 - 2200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2500

Tárcsa átmérő (mm)

115

115

Tárcsa átmérő (mm)

180

180

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

1.2

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

2.0

Max. vágási mélység (mm)

28

28

Tengelymenet

M 14

Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)

2.0

Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)

3.2

Tengelymenet

M 14

M 14

Minimum vágási sugár (mm)

180

Minimum vágási sugár (mm)

180

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.4

Súly akkumulátorral (kg)

2.3

Súly akkumulátorral (kg)

2.6

FIXTEC

Nem

Nem

Szállítva

−

Szállítva

−

Feszültség alatti biztonsági relé

Nem

Nem

Cikkszám

4933447925

Cikkszám

4933447935

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Súly akkumulátorral (kg)

M 14
Talp polírozó géphez, polírozó
Talp polírozó géphez, szivacs - fehér, polírozó szivacs
- narancssárga, báránygyapjú
porvédő, döntött
fogantyú, AVS oldalsó polírozó korong, AVS oldalsó
fogantyú
fogantyú, porvédő, döntött
fogantyú
−
2.2

EAN kód

4002395006731

EAN kód

4002395006748

Cikkszám

4933411210

4933441300

Változtatható sebesség

Igen

Igen

EAN kód

4002395235681

4002395001415

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

Lágyindítás funkció

Igen

Igen

Szállítva

−

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933451549

4933451550

EAN kód

4002395144518

4002395144525

108

Szállítás terjedelem

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 BMS12-0

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 BMS20-0
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M18 CBS125

HD18 BS

M18 FDG

M18 FMCS

M18 FUEL™ SZALAGFŰRÉSZ MÉLY
VÁGÁSHOZ

M18™ HEAVY DUTY FÉM
SZALAGFŰRÉSZ

M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ

M18 FUEL™ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº Kompakt kialakítás, könnyű súly 4,8 kg a fej felett és a szűk helyeken

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE

®
™
ºº Milwaukee által tervezett és gyártott szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor az akár 10x hosszabb élettartamért és az akár 2x hosszabb
működési időért összehasonlítva más akkumulátoros gépekkel
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Nagy vágási kapacitás: akár 125 x125 mm anyagátmérő
5 fokozatú változtatható szalagsebesség 0-116 m/perc
Szerszám nélküli szalag befogás a gyors és könnyű szalag cseréért
Masszív fém kampó a gyors és könnyű tárolásért
Karcsú, teljesen fém motorház kialakítás és LED fény a munkaterület
megvilágításához a vágási vonal legjobb láthatóságáért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

végzett munkákhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
85 mm vágási kapacitás – vágja a villanyszerelõk, vízvezeték szerelõk és
gépészek által használt leggyakoribb anyagokat
Állítható saru – gyorsan állítható, és lehetõvé teszi a síkban vágást a
plafonhoz és a falhoz közeli beépített anyagok vágásánál
Fűrészlap kilökő rendszer - a fűrészlap gyors cseréje, egy gomb
lenyomásával cserélhető
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét és
beépített LED fény szolgál a munkaterület megvilágítására
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor a vezetékes gépek teljesítményével, akár 20 percig tartó csiszolás
5.0 Ah akkumulátorral és akár 10%-kal hosszabb élettartam
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Univerzális szerszám befogás, kompatibilis az összes 6 és 8 mm-es
tartozékkal
Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú
Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
Gumi burkolat a könnyű kezelhetőségért
Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus
újraindulását
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik
6 és 8 mm-es befogóval, 15 és 17 mm-es nyitott végű kulccsal és 2x
porvédővel szállítva

motor

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika
™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

M18 CBS125-0

M18 CBS125-502C

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Hideg vágások – csökkenti a szikrázást a munkaterület biztonságának
növeléséért
Szerszám nélküli mélységállítás, gyors és könnyű vágási mélység állítást
tesz lehetővé 0 mm-től - 57 mm-ig
Kompakt és könnyű konstrukció a legkényelmesebb használatért
Beépített akasztókampó a használatok közötti könnyű tárolásért
Gépen tárolt imbuszkulcs a könnyű hozzáférésért és a kulcs
elvesztésének megakadályozásáért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik
150 mm-es 34 fogazatú fémvágó tárcsával szállítva

HD18 BS-0

HD18 BS-402C

M18 FDG-0X

M18 FDG-502X

M18 FMCS-0X

M18 FMCS-502X

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Üresjárati fordulatszám (m/perc)

0 - 116

0 - 116

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

146

146

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

27,000

27,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

3900

3900

Vágási kapacitás (mm)

125 x 125

125 x 125

Vágási kapacitás (mm)

85 x 85

85 x 85

Befogógyűrű mérete (mm)

6/8

6/8

Fűrészlap átmérő (mm)

150

150

Hossz (mm)

1139.83

1139.83

Hossz (mm)

898.52

898.52

Csiszoló tartozékok átmérője (mm)

50

50

Befogótüske mérete (mm)

20

20

Súly akkumulátorral (kg)

−

7.3

Súly akkumulátorral (kg)

−

4.8

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.1

Max. vágási mélység (mm)

57

57

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.8

Cikkszám

4933447150

4933448195

Cikkszám

4933419122

4933441415

Cikkszám

4933459190

4933459107

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

EAN kód

4002395006038

4002395262779

EAN kód

4002395238224

4002395001644

EAN kód

4002395289257

4002395287017

Cikkszám

4933459192

4933459193

EAN kód

4002395289271

4002395289288
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M18 BMT

M18 FMS190

M18 FMS254

M18 SMS216

M18™ KOMPAKT MULTITOOL

M18 FUEL™ 190 MM-ES GÉRVÁGÓ

M18 FUEL™ 254 MM-ES GÉRVÁGÓ

M18™ 216 MM-ES HEAVY DUTY
GÉRVÁGÓ

ºº Akár 50%-kal gyorsabb, sokoldalú akkumulátoros megoldás vágási és

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE

®
ºº Milwaukee háznélküli motor, 2700 percenkénti fordulatszámot

ºº
ºº
ºº
ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelem a gépben és az akkumulátorban
ºº Tartós és pontos - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággyal

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

felületkezelési alkalmazásokhoz a vezetékes gépek erejével
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
12 fokozatú változtatható sebesség (12,000 - 18,000 ford/perc) és
3.4°-os jobbra/balra történő oszcillációs mozgás, lehetővé teszi a gyors
befejezését a profi alkalmazásoknak akár a fémben, fában vagy
műanyagban
FIXTEC szerszámnélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Egyedi porelszívó szett, a munkaterület tisztán tartásához
Fényes LED a munkaterület megvilágításához

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor: akár 2x hosszabb motor élettartam és akár 25%-kal nagyobb
teljesítmény
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
A 190 mm-es fűrészlap pontos vágási kapacitást biztosít
Gyors és pontos ferdevágás beállítás
Nagy csúszó határoló elemek maximális támasztást adnak az anyagnak
vágás közben
Akár 299 számú vágás 38 mm x 89 mm puhafában egyetlen 5.0 Ah
akkuval egész napi használatot tesz lehetővé az akku feltöltése nélkül
Könnyű és hordozható csak 12.7 kg súllyal
Beépített hord fogantyú

ºº
ºº
ºº
ºº

motor
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Gyors és pontos vágás a 254 mm-es tárcsának köszönhetően
Ütközővel ellátott, gyors kioldású dupla ferdevágás állítás lehetővé teszi
a ferdevágás szögének egyszerű beállítását balra és jobbra
Nagy csúszótalp maximális támasztást ad a vágandó anyagnak
Mélységbeállítás
Akár 307 vágás 38x89 mm-es puha fába 9.0 Ah akkumulátorral lehetővé
teszi az egész napos munkavégzést további akkumulátor töltés nélkül
Beépített hordozófogantyú lehetővé teszi a könnyű szállítást a
munkaterületen és azon kívül

szolgáltat a gyors vágáshoz

a zavartalan vágásokért

ºº Vezetősín rögzítő - a fűrészfej hátsó állásban történő automatikus

rögzítése

ºº Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
ºº Acél reteszelhető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a

pontos ismétlődő vágásokat

ºº Rögzítő kar/gumírozott fogantyú
ºº Gérvágást kioldó rendszer - a gyors és zökkenőmentes vágási irány

váltásért

ºº Beépített LED a munkaterület megvilágításáért

M18 BMT-0

M18 BMT-421C

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

1 x 2.0 + 1 x 4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

80 perc

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°)

1.7

1.7

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

5000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

2700

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

12,000 - 18,000

12,000 - 18,000

Fűrészlap átmérő (mm)

190

Fűrészlap átmérő (mm)

254

Fűrészlap átmérő (mm)

216

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.7

Ferdeszög tartomány bal (°)

48

Ferdeszög tartomány bal (°)

48

Ferdeszög tartomány bal (°)

48

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Ferdeszög tartomány jobb (°)

48

Ferdeszög tartomány jobb (°)

48

Ferdeszög tartomány jobb (°)

-2

Cikkszám

4933446203

4933446210

Gérvágás kapacitása balra (°)

48

Gérvágás kapacitása balra (°)

50

Gérvágás kapacitása balra (°)

50

EAN kód

4002395004928

4002395004911

Gérvágás kapacitása jobbra (°)

48

Gérvágás kapacitása jobbra (°)

60

Gérvágás kapacitása jobbra (°)

50

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)

39.3 x 152.7

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)

205.23 x 51.3

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)

190 x 48

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)

55.4 x 152.7

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)

205.23 x 91.2

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)

190 x 60

Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)

39.3 x 215.5

Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)

289.3 x 51.3

Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm)

270 x 48

Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)

55.4 x 215.5

Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)

289.3 x 91.2

Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm)

270 x 60

Max. vágási mélység 0° gérben / ferdén 0° [mm]

90.9 x 21.8

Befogótüske mérete (mm)

30

Befogótüske mérete (mm)

30

Max. vágási mélység balra 45° gérben / ferdén 0° [mm]

90.9 x 20.3

Súly akkumulátorral (kg)

20.0

Súly akkumulátorral (kg)

14.5

Max. vágási mélység jobbra 45° gérben / ferdén 0° [mm]

90.9 x 17.8

Szállítva

−

Szállítva

−

Befogótüske mérete (mm)

30

Cikkszám

4933451729

Cikkszám

4933446780

Súly akkumulátorral (kg)

12.7

EAN kód

4002395279418

EAN kód

4002395005475

Szállítva

−

Cikkszám

4933459619

EAN kód

4058546027919
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M18 FMS190-0

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 FMS254-0

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 CCS66

M18 CCS55

HD18 CS

M18 ONESX

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ 66 MM
VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ 55 MM
VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

M18™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS
MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI
MÉLYSÉGGEL

ONE-KEY ™ FUEL™ SAWZALL®

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE szénkefe nélküli

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE szénkefe nélküli

®
ºº Erőteljes Milwaukee 3500/perces üresjárati fordulatszámú motor

™
ºº M18 CSX – ONE-KEY technológiával
®
®
™
ºº Csatlakozzon Bluetooth eszközön keresztül a Milwaukee ONE-KEY

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Egyedi cellafigyelő rendszer
A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár
3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
A fűrészlap a fűrész jobb oldalára van szerelve, így a keletkező por a
felhasználótól távolabb eső oldalon kerül elvezetésre
50° ferdevágás tartomány
Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában legkiválóbb
ütésállóság
Magnézium alaplap
A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
Praktikus akasztó, a gép biztonságos tárolásáért
Beépített töltésszintjelző és LED fény
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik
M18 CCS66-0X

M18 CCS66-502X M18 CCS66-902X

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer
50° ferdevágás tartomány
Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában legkiválóbb
ütésállóság
Magnézium alaplap
A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
Praktikus akasztó, a gép biztonságos tárolásáért
Beépített töltésszintjelző és LED fény
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 CCS55-0X

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

könnyedén vágja a faszerkezetű anyagokat
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Nagy, 50°-os ferdeszög állítási lehetõség
Felső és alsó magnézium védőkorong, mely az osztályában a
legnagyobb ütés elleni védelmet biztosítja
Kiváló rálátás a vágási vonalra
Az elektronikus motorféknek köszönhetõen a fûrészlap pillanatokon
belül megáll
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik
24 fogú fűrészlappal, párhuzamvezetővel, porelvezetővel és
imbuszkulccsal szállítva

M18 CCS55-502X M18 CCS55-902X

HD18 CS-0

HD18 CS-402B

alkalmazáshoz

™
ºº Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY alkalmazáson

keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához

ºº Az egyéni vágásszabályozás jobb vágási sebességvezérlést biztosít
ºº Az állítható lágyindítás pontosabb vágásindítást tesz lehetővé különféle

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

anyagok esetében, minimálisra csökkentve a penge vibrálását és
elősegítve a tisztább, gyorsabb vágást
A vágásoptimalizálás hosszabb penge élettartamot és könnyebb vágást
biztosít számos anyag esetében
Az automata fék leállítja a pengét, miután átvágta az anyagot
A beszúró vágás segítségével a penge lassabban kezdi el vágni az
anyagot, majd magától felgyorsul teljes sebességre
Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen
való gyors kiválasztás érdekében
A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön
komplett gép / berendezés állományának teljes kezeléséért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik
M18 ONESX-0X M18 ONESX-502X M18 ONESX-902X

Feszültség (V)

18

18

18

Feszültség (V)

18

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)
Akkumulátorral együtt
szállítva
Töltővel szállítva
Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)
Max. vágás gérben 90° (mm)

−

5.0

9.0

−

5.0

9.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

9.0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Töltővel szállítva

−

80 perc

59 perc

95 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

3500

3500

300

300

20

20

25

25

25

25

150

150

5000

5000

5000

66

66

66

Akkumulátor kapacitás (Ah)
Akkumulátorral együtt
szállítva
Töltővel szállítva
Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)
Max. vágás gérben 90° (mm)

0

2

2

0

2

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933419134

4933441400

Töltővel szállítva
−
Max. vágási mélység puhafába
300
(mm)
Max. vágási mélység acélba (mm) 20
Max. vágási mélység alumíniumba
25
(mm)
Max. vágási mélység színesfémbe
25
(mm)
Max. vágási mélység fémcsőbe
150
(mm)
Üresjárati löketszám (löket/perc) 0 - 3000

0 - 3000

0 - 3000

Cikkszám

4933459395

4933451384

4933459221

Cikkszám

4933451429

4933451376

4933451468

EAN kód

4002395238248

4002395001613

Löket hossz (mm)

28.6

28.6

28.6

EAN kód

4058546010560

4002395157921

4002395287963

EAN kód

4002395162680

4002395160549

4002395162185

Súly akkumulátorral (kg)

4.0

4.3

Cikkszám

−
Heavy Duty
koffer
4933459203

EAN kód

4002395289981 4002395275540

−

59 perc

95 perc

−

59 perc

95 perc

5000

5000

5000

Max. vágás gérben 90° (mm)

55

55

55

55

55

Max. vágás gérben 45° (mm)

39

39

Max. vágás gérben 45° (mm) 48

48

48

Max. vágás gérben 45° (mm) 41

41

41

Fűrészlap átmérő (mm)

165

165

Fűrészlap átmérő (mm)

190

190

190

Fűrészlap átmérő (mm)

165

165

165

Befogótüske mérete (mm)

15.87

15.87

Befogótüske mérete (mm)

30

30

30

Befogótüske mérete (mm)

15.87

15.87

15.87

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.8

Súly akkumulátorral (kg)

−

4.2

4.5

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.2

3.5

Szállítva

−

Szerszámtáska

Szállítva
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M18 CSX

M18 BSX

M18 FHZ

C18 HZ

M18 FUEL™ SAWZALL®

M18™ HEAVY DUTY SAWZALL®
SZABLYAFŰRÉSZ

M18 FUEL™ HACKZALL™

M18™ KOMPAKT UNIVERZÁLIS
HACKZALL™ FŰRÉSZ

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE szénkefe nélküli

®
ºº Milwaukee nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximum erőt biztosít

®
™
ºº A Milwaukee POWERSTATE szénkefe nélküli motor nagyobb

®
ºº Milwaukee nagy teljesítményű kompakt egykezes fűrész csupán

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor: akár 5x hosszabb élettartam és akár 30%-kal gyorsabb vágás
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Szabadalmaztatott hajtóművédő tengelykapcsoló - meghosszabbítja a
hajtómű és a motor élettartamát
FIXTEC fűrészlap leszorító és könnyű kulcsnélküli fűrészlap csere
Állítható alaplap az optimális használathoz
Beépített töltésszintjelző és LED fény
Praktikus, fém akasztó
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

miközben maximalizálja a teljesítmény-tömeg arányt
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Milwaukee ® szabadalmaztatott FIXTEC leszorítók a gyors és könnyű
kulcs nélküli fűrészlap cseréért
Kiegyensúlyozó mechanizmus a vibráció 15,2 m/s² szintjének
csökkentéséért
28,6 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketszám a rendkívüli gyors
vágásokért
Töltésszintkijelző
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt
biztosít
A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális
túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára,
valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés
alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
22 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketszám a jól kontrollálható
vágásért
Az állítható nyél lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy optimalizálja
a vágási pozíciót
A beépített LED lámpa javítja a láthatóságot rossz fényviszonyok között
Milwaukee ® szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors és hatékony
fűrészlapcseréért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

375 mm hosszú, ideális a szűk helyeken végzett vágásokhoz

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Kettős kiegyensúlyozás a hajtóműben csökkenti a vibrációt és növeli a

szerszám élettartamát

®
ºº Milwaukee szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors kulcsnélküli

fűrészlapcseréért

ºº 20 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketszám a jól kontrollálható

vágásért

ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát

ºº Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
ºº Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18
akkumulátorokkal működik

M18 CSX-0X

M18 CSX-502X

M18 CSX-902X

M18 BSX-0

M18 BSX-402C

M18 FHZ-0X

M18 FHZ-502X

C18 HZ-0

C18 HZ-402B

Feszültség (V)

18

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

9.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

59 perc

95 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

Max. vágási mélység puhafába (mm) 300

300

300

Max. vágási mélység puhafába (mm)

300

300

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 3000

0 - 3000

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 3000

0 - 3000

Max. vágási mélység acélba (mm) 20
Max. vágási mélység alumíniumba
25
(mm)
Max. vágási mélység színesfémbe
25
(mm)
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)150

20

20

Max. vágási mélység acélba (mm)

20

20

Löket hossz (mm)

22

22

Löket hossz (mm)

20

20

25

25

Max. vágási mélység alumíniumba (mm)

25

25

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.6

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.5

25

25

Max. vágási mélység színesfémbe (mm)

25

25

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

−

Szerszámtáska

150

150

Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)

150

150

Cikkszám

4933459887

4933459885

Cikkszám

4933416785

4933441340

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 3000

0 - 3000

0 - 3000

Üresjárati löketszám (löket/perc)

3000

3000

EAN kód

4058546030599

4058546030575

EAN kód

4002395237982

4002395001491

Löket hossz (mm)

28.6

28.6

Súly akkumulátorral (kg)

−

4.0

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933447275

4933447285

EAN kód

4002395006113

4002395006120

Löket hossz (mm)

28.6

28.6

28.6

Súly akkumulátorral (kg)

−

4.1

4.4

Szállítva

Heavy Duty koffer Heavy Duty koffer Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933451428

EAN kód

4002395162673 4002395160563 4002395162802
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4933451378

4933451470
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HD18 JSB

M18 BJS

M18 BP

M18 VC2

M18™ SZÚRÓFŰRÉSZ

M18™ SZÚRÓFŰRÉSZ

M18™ GYALU

M18 ™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

®
ºº Milwaukee 4 pólusú keretnélküli motor 2700 percenkénti fordulatot

®
ºº Milwaukee nagy teljesítményű motor 2800 percenkénti fordulatot

®
ºº A Milwaukee nagy teljesítményű négypólusú motorja 14000 percenkénti

ºº Erőteljes 18 voltos motor, 1300 l/perc/80 bar maximális légáramlattal,

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

biztosít a gyors vágásokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Lágyindítás és 2 sebességes váltókapcsoló a megfelelő sebességért
Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és
ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
Négyfokozatú ingaelőtolás állítás
Állítható fűrészpor elfújó
Pontos pengevezetés, a nagyon alacsonyan elhelyezett tűgörgős
csapágyakon lévő nagyméretű támasztógörgővel
Acélöntvény alaplap
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

biztosít a gyors vágásokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Milwaukee ® szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors és könnyű
kulcsnélküli fűrészlapcseréért
Kulcsnélküli 0 – 45°-os szögben állítható alaplap
5 fokozatú ingaelőtolás a megnövelt vágási teljesítményért
LED fény a munkaterület megvilágítására
Porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat
A levehető alaplapnak köszönhetően elkerülhetőek a karcolások puha
anyag vágása esetén
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

fordulatszámot biztosít
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Gyorsabb anyageltávolítás két dupla élű karbidpengével 82 mm
gyalulási szélességen
A 0 és 2 mm között állítható gyalulási mélység 20 közbenső pozícióval
lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy pontosan beállítsa egy
lépésben az eltávolítandó anyagmennyiséget
Akár 10,7 mm falcolási mélység
Bal- vagy jobboldali forgácskidobás lehetővé teszi a felhasználó
számára, hogy gyaluláskor távol tartsa a forgácsot az arcától
A hosszabbított elülső gyalutalp lehetővé teszi a szerszám pontos és
gyors felhelyezését a munkadarabra
A talpon elhelyezett kitámasztó megvédi a munkadarabot a véletlen
károsodástól
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

kiváló szívóteljesítményt biztosít mind a nedves, mind a száraz
tisztításhoz
A HEPA szűrő a levegőben megtalálható, akár 0,03 mikron méretű
részecskék 99,97% -át összegyűjti
Akár 30 perces üzemidő M18™ 9.0 Ah akkumulátorral
A belső tartozék és tömlő tároló lehetővé teszi, hogy az összes
eszközzel együtt szállítsák a szerszámot, elkerülve a kiegészítők
elvesztését
A DEK 26 kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a porszívó könnyen
csatlakoztatható legyen a szerszámhoz
Egymásra helyezhető szerszámdoboz kialakítás a hordozhatóság és a
könnyebb tárolás érdekében
Beépített fújó a törmelék munkaterületről való eltávolításához
A vízhatlan kapcsoló megakadályozza a kapcsoló károsodását a
szerszám élettartama során
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

HD18 JSB-0

HD18 JSB-402C

M18 BJS-0

M18 BJS-402C

M18 BP-0

M18 BP-402C

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

80 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

Töltővel szállítva

−

80 perc

Töltővel szállítva

−

Üresjárati löketszám (löket/perc)

2050 / 2700

2050 / 2700

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 2800

0 - 2800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

14,000

14,000

Kapacitás (szilárd) (l)

9.79

Max. vágási kapacitás fában (mm)

120

120

Max. vágási kapacitás fában (mm)

135

135

Vágószélesség (mm)

82

82

Kapacitás (folyékony) (l)

7.5

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

10

10

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

10

10

Max. vágási mélység (mm)

2

2

Tömlő átmérő (mm)

41

Gérvágás tartománya (°)

45

45

Löket hossz (mm)

25

25

Falc mélység (mm)

10.7

10.7

Tömlő hossza (m)

0.47

Löket hossz (mm)

26

26

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.5

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.7

Max. vákuum (mbar)

80

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.9

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Levegő mennyisége (l/perc)

1300

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933451391

4933451389

Cikkszám

4933451113

4933451114

Szűrő típusa

Nedves/Száraz

Cikkszám

4933417845

4933426660

EAN kód

4002395157990

4002395157976

EAN kód

4002395137374

4002395137381

Súly akkumulátorral (kg)

5.3

EAN kód

4002395241590

4002395002139

Szállítva

−

Cikkszám

4933464029

EAN kód

4058546219741
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M18 CV

M18 CN15GA

M18 CN16GA

M18 CN18GS

M18™ KOMPAKT KÉZI PORSZÍVÓ

M18 FUEL™ 15 GA DÖNTÖTT
FINISELŐ SZÖGBELÖVŐ

M18 FUEL™ 16 GA DÖNTÖTT
FINISELŐ SZÖGBELÖVŐ

M18 FUEL™ 18 GA BRAD
SZÖGBELÖVŐ

ºº Kiváló szívóerő fához, fémhez és kisebb törmelékhez
ºº HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskék 99,97%-t akár 0,3

ºº Kategóriájában a legjobb, következetes szögbelövő teljesítmény

ºº Kategóriájában a legjobb, következetes szögbelövő teljesítmény

ºº Kategóriájában a legjobb, következetes szögbelövő teljesítmény

ºº

ºº

ºº „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

mikronig
Reteszelhető kapcsoló
Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét
Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon
Akár 23 percig tartó folyamatos munkavégzés REDLITHIUM-ION™ 5.0
Ah akkumulátorral
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

keményfák esetében
„Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek
kilövése közötti felfutási időt
Alacsony karbantartási igény –nincs gázpatron, nem kell tisztítani
Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a
sebesség érdekében
Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje
minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését,
ha nincs már több szög a tárban
Egy feltöltéssel akár 700 szöget képes belőni REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
akkumulátor használatával
Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés
érdekében
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 CV-0

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

keményfák esetében
„Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek
kilövése közötti felfutási időt
Alacsony karbantartási igény –nincs gázpatron, nem kell tisztítani
Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a
sebesség érdekében
Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje
minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését,
ha nincs már több szög a tárban
Egy feltöltéssel akár 800 szöget képes belőni REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
akkumulátor használatával
Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés
érdekében
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

kilövése közötti felfutási időt

ºº Alacsony karbantartási igény – nincs gázpatron, nem kell tisztítani
ºº Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a

sebesség érdekében

ºº Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje

minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve

ºº A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését,

ha nincs már több szög a tárban

™
ºº Egy feltöltéssel akár 1200 szöget képes belőni REDLITHIUM-ION 2.0

Ah akkumulátor használatával

ºº Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
ºº LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés

érdekében

®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18

akkumulátorokkal működik

M18 CN16GA-0X

M18 CN16GA-202X

M18 CN18GS-0X

M18 CN18GS-202X

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Kapacitás (szilárd) (l)

2.5

Tároló dőlése (°)

34

Tároló dőlése (°)

20

20

Tároló dőlése (°)

0

0

Tömlő átmérő (mm)

32

Szegátmérő (mm)

1.8

Szegátmérő (mm)

1.6

1.6

Szegátmérő (mm)

1.2

1.2

Tömlő hossza (m)

1.2

Szög típusa (mm)

32 / 63

Szög típusa (mm)

32 / 63

32 / 63

Szög típusa (mm)

16 / 54

16 / 54

Max. vákuum (mbar)

84.8

Szögtár kapacitása

110

Szögtár kapacitása

110

110

Szögtár kapacitása

110

110

Levegő mennyisége (l/perc)

1019.33

Lövési frekvencia (óra)

900

Lövési frekvencia (óra)

900

900

Lövési frekvencia (óra)

900

900

Szűrő típusa

Száraz

Súly akkumulátorral (kg)

3.3

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.3

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.1

Súly akkumulátorral (kg)

1.9

Szállítva

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

−

Cikkszám

4933459633

Cikkszám

4933451958

4933451570

Cikkszám

4933451959

4933451573

Cikkszám

4933459204

EAN kód

4058546028053

EAN kód

4002395282289

4002395140718

EAN kód

4002395282296

4002395140749

EAN kód

4002395289998

120

M18 CN15GA-0X

keményfák esetében

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 BBL

M18 AF

M18 BHG

M18™ KOMPAKT
AKKUMULÁTOROS PORELFÚJÓ

M18™ VENTILÁTOR

M18™ KOMPAKT HŐLÉGFÚVÓ

ºº Kompakt géptest - törmelékek és egyéb szennyeződések tisztítása szűk

ºº Váltó-/egyenáramú kivitel, ami lehetővé teszi a felhasználó számára,

ºº Nagy teljesítményű fűtőtekercs lehetővé teszi hogy a gép elérje a

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

helyeken
A teljesítmény szabályozása - 3 fokozatú fordulatszám szabályozóval
Sokoldalú tartozékok - fúvóka (228,6 mm), univerzális pumpa
Levehető fúvóka könnyű, kényelmes tárolás
Reteszelhető kapcsoló
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hogy M18™ REDLITHIUM-ION™ áramforrásról működtesse vagy
váltóáramról, amikor rendelkezésre áll
Három sebesség beállítás az optimalizált levegőáramért, akár 1290
méter/óráig
Hatékony levegő cirkuláció keringteti a levegőt 3,6 x 4 méteres szobán
belül
Az állítható fej lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különféle
magasságokban, illetve pozíciókban 120°-os tartományban használja a
ventilátort
Három óra működési idő: 3-as sebességen és M18™ REDLITHIUM-ION™
4.0 Ah akkucsomaggal
Kompakt konstrukció beépített hordozó fogantyúval a hordozhatóság
maximalizálása érdekében
Gumi lábak biztosítják a stabilitást és nem okoznak felületi karcolásokat
Rögzítési pontok biztosítják a falra szerelés lehetőségét a használó
számára, ha szükséges
AC adapterrel szállítva
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

470 °C-ot

ºº Üzemi hőmérséklet elérése hat másodperc alatt lehetővé teszi a

felhasználó számára az alkalmazás gyors befejezését

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát

ºº Praktikus, fém akasztó
ºº Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18
akkumulátorokkal működik

M18 BHG-0

M18 BHG-502C

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

80 perc

Levegő mennyisége (m³/perc)

0 - 2.9

1-es légáram sebesség (m³/óra)

760

Hőmérséklet tartomány (°C)

470

470

Levegőáramlási sebesség (km/óra)

0 - 42.8

2-es légáram sebesség (m³/óra)

1000

Levegő mennyisége (l/perc)

170

170

Ventilátor fordulatszám (ford/perc)

0 - 18,700

3-as légáram sebesség (m³/óra)

1290

Megengedett környezeti hőmérséklet (°) -18 - +52

-18 - +52

Hossz fúvóka nélkül (mm)

375

Súly akkumulátorral (kg)

2.7

Súly akkumulátorral (kg)

−

1.4

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

Szállítva

−

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Cikkszám

4933451022

Cikkszám

4933459771

4933459772

Cikkszám

4933446216

EAN kód

4002395136971

EAN kód

4058546029432

4058546029449

EAN kód

4002395004942

M18 BBL-0

122

M18 AF-0

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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C18 PCG/600

C18 PCG/400

C18 PCG/310

M18 GG

M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAGÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML
TUBUSSAL

M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAGÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML
ÁTTETSZŐ TUBUSSAL

M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAGÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML
KARTUSTARTÓVAL

M18™ HEAVY DUTY
ZSÍRZÓPISZTOLY

ºº Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a jelenleg

ºº Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a jelenleg

ºº Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a jelenleg

ºº Erőteljes 18 voltos motor több mint, 562 bar nyomással
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

elérhető Milwaukee ® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló
kioldott állapotban van
6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a
visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített
LED fény a munkaterület megvilágítására
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

elérhető Milwaukee ® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló
kioldott állapotban van
6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a
visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített
LED fény a munkaterület megvilágítására
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

elérhető Milwaukee ® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló
kioldott állapotban van
6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a
visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED lámpa
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

adagolható

ºº Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,9 kg
ºº Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
ºº Beépített tömlő tárolás, vállheveder és LED töltésszint jelző - a kezelő

kényelméért és a kevesebb állásidőért

ºº Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpatronnal és

szivattyúzással

ºº Zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml
ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18
akkumulátorokkal működik
ºº 1219 mm nagynyomású flexibilis zsirzócső rugós biztosítékkal

C18 PCG/600A-201B

C18 PCG/600T-201B

M18 GG-0

M18 GG-201C

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

1

1

Akkumulátorral együtt szállítva

1

Akkumulátorral együtt szállítva

1

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Töltővel szállítva

40 perc

40 perc

Töltővel szállítva

40 perc

Töltővel szállítva

40 perc

Töltővel szállítva

−

40 perc

Max. kinyomó erő (N)

4500

4500

Max. kinyomó erő (N)

4500

Max. kinyomó erő (N)

4500

Nyomás (bar)

562

562

Fordulatszám szabályozás

6

6

Fordulatszám szabályozás

6

Fordulatszám szabályozás

6

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.9

Szállítás terjedelem

600 ml-es alumínium tubus 600 ml-es áttetsző tubus

Szállítás terjedelem

400 ml-es áttetsző tubus

Szállítás terjedelem

310 ml-es kartustartó

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Súly akkumulátorral (kg)

2.3

2.3

Súly akkumulátorral (kg)

2.3

Súly akkumulátorral (kg)

2.3

Cikkszám

4933440493

4933440490

Szállítva

Szerszámtáska

Szerszámtáska

Szállítva

Szerszámtáska

Szállítva

Szerszámtáska

EAN kód

4002395000357

4002395000340

Cikkszám

4933441305

4933441808

Cikkszám

4933441812

Cikkszám

4933441310

EAN kód

4002395001422

4002395002375

EAN kód

4002395002368

EAN kód

4002395001439
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C18 PCG/400T-201B

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Osztályában a legjobb működési idővel - töltésenként akár 7 tubus is

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

C18 PCG/310C-201B

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 JSR

M18 JSR DAB+

M18 RC

M12-18 JSSP

M18™ RÁDIÓ

M18™ RÁDIÓ DAB+

M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ

M12™ - M18™ BLUETOOTH®
HANGSZÓRÓ

ºº Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott AM/

ºº Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott

™
ºº Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18

ºº

ºº

ºº

®
ºº Fejlett Bluetooth technológia
®
ºº Bluetooth vezeték nélküli hatótávolság akár 30 m távolságra
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes Milwaukee M12 és

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja
Dupla hangszóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot ad mély,
pontos basszussal
Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10
előprogramozott állomás
A fém hangszórórácsok és készülék végekre helyezett ütéselnyelő
elemek – védenek leejtések, és munkahelyi víz és törmelékek ellen
Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
Milwaukee ® M18™ akkumulátorról vagy váltóáramú hálózatról táplálható.
M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési
idő
A mobil készülékeket időjárás viszontagságai ellen tömített
készülékkamra védi
AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett
USB bemenettel

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

DAB+/FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja
DAB+ rendszer a legjobb hangminőséget és olyan kiegészítő
információkat ad, mint dal címe, énekes / együttes, show, pontos idő…
Kettős hangszóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot biztosít
mély és pontos basszussal
Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10
előprogramozott állomás
A fém hangszórórácsok és készülék végekre helyezett ütéselnyelő
elemek – védenek leejtések, és munkahelyi víz és törmelékek ellen
Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
Milwaukee ® M18™ akkumulátorról vagy váltóáramú hálózatról táplálható.
M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési
idő
A mobil készülékeket időjárás viszontagságai ellen tömített
készülékkamra védi
AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett
USB bemenettel
2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A Milwaukee ®
akkumulátorokat külön kell megvásárolni

M18 JSR-0

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
Digitális Bluetooth®: akár 30 méterről is lejátszik a telefonjáról,
számítógépéről vagy tablettjéről
AC/DC verzió: Milwaukee ® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról
működtethető
Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot
és tiszta jeleket biztosít
Jó minőségű hangszóró és 40 W erősítő gazdag, kiváló hangzással
Az időjárás viszontagságai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszót
és az egyéb audió eszközöket
Megerősített ráccsal és fém fogantyúkkal a munkaterületen előforduló
sérülések ellen
Equalizer és 10 állomás beállítása
AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett
USB bemenettel
2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A Milwaukee ®
akkumulátorokat külön kell megvásárolni
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 JSR DAB+-0

ºº
ºº
ºº
ºº

M18™ akkumulátorral működik
IP54 víznek és pornak ellenálló
Erőteljes, tiszta hangzás
2.1A USB töltő, telefon, tablet és média lejátszó töltésére
Kiváló minőségű mélysugárzó

M18 RC-0

M12-18 JSSP-0

Feszültség (egyenáram) (V)

18

Feszültség (egyenáram) (V)

18

Feszültség (egyenáram) (V)

18

Feszültség (V)

12, 18

Feszültség (váltóáram) (V)

220 - 240

Feszültség (váltóáram) (V)

220 - 240

Feszültség (váltóáram) (V)

220 - 240

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Méretek (mm)

360 x 165 x 165

Hangolási tartomány AM (kHz)

522 - 1629

Hangolási tartomány AM (kHz)

−

Méretek (mm)

300 x 307 x 370

Hangszóró teljesítmény (W)

40

Hangolási tartomány FM (MHz)

87.50 - 108.00

Hangolási tartomány FM (MHz)

87.50 - 108

Hangszóró teljesítmény (W)

40

Súly akkumulátorral (kg)

2.3

Méretek (mm)

402 x 197 x 197

Hangolási tartomány DAB+ (MHz)

174.928 - 239.20

Súly (kg)

7.7

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

4.9

Méretek (mm)

402 x 197 x 197

Szállítva

−

Cikkszám

4933459275

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

4.9

Cikkszám

4933446639

EAN kód

4058546002411

Cikkszám

4933451250

Szállítva

−

EAN kód

4002395005420

EAN kód

4002395167753

Cikkszám

4933451251

EAN kód

4002395167760
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M18 FPP2A

M18 FPP2B

M18 BPP2C

M18 BPP2D

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

M18™ ERŐCSOMAG

M18™ ERŐCSOMAG

™
ºº M18 FPD - M18 FUEL ütvefúró-

™
ºº M18 FPD - M18 FUEL ütvefúró-

™
ºº M18 BPD - M18 kompakt ütvefúró-

™
ºº M18 BDD - M18 kompakt

csavarozó
™ 1
ºº M18 FID - M18 FUEL /4˝ Hex
ütvecsavarozó

csavarozó
™ 1
ºº M18 FIWF12 - M18 FUEL /2 ˝
ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel

M18 FPP2A-502X

csavarozó
™
ºº M18 BID - M18 kompakt
ütvecsavarozó

M18 FPP2B-502X

fúrócsavarozó

ºº M18 BID - M18

™

kompakt

ütvecsavarozó

M18 BPP2C-402C

M18 BPP2D-402C

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Töltővel szállítva

59 perc

Töltővel szállítva

59 perc

Töltővel szállítva

80 perc

Töltővel szállítva

80 perc

Szállítva

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933451075

Cikkszám

4933451077

Cikkszám

4933443552

Cikkszám

4933447126

EAN kód

4002395810543

EAN kód

4002395810567

EAN kód

4002395003419

EAN kód

4002395005901

M18 BLPP2A

M18 BLPP2B

M18 FPP6A

M18 PP6B

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

M18™ ERŐCSOMAG

™
ºº M18 BLDD - M18 kompakt szénkefe

™
ºº M18 BLPD - M18 kompakt szénkefe

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

nélküli fúrócsavarozó
™
ºº M18 BLID - M18 kompakt szénkefe
nélküli ütvecsavarozó

nélküli ütvefúró-csavarozó
™
ºº M18 BLID - M18 kompakt szénkefe
nélküli ütvecsavarozó

M18 BLPP2A-502C

M18 FPD - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
M18 FID - M18 FUEL™ 1/4˝ Hex ütvecsavarozó
M18 CCS55 - M18 FUEL körfűrész
M18 CSX - M18 FUEL™ SAWZALL®
M18 CAG125XPD - M18 FUEL™ sarokcsiszoló 125 mm
M18 TLED - M18™ LED lámpa

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

M18 BPD - M18™ kompakt ütvefúró-csavarozó
M18 BIW12 - M18 ™ 1/2 ˝ ütvecsavarozó
HD18 AG-125 - M18™ Heavy Duty sarokcsiszoló 125 mm
HD18 CS - M18™ Heavy Duty körfűrész fához és műanyaghoz
HD18 SX - M18™ Heavy Duty SAWZALL® szablyafűrész
M18 TLED - M18™ LED lámpa

M18 FPP6A-502B

M18 BLPP2B-502C

M18 PP6B-502B

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Töltővel szállítva

100 perc

Töltővel szállítva

100 perc

Töltővel szállítva

59 perc

Töltővel szállítva

100 perc

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámtáska

Szállítva

Szerszámtáska

Cikkszám

4933448720

Cikkszám

4933448451

Cikkszám

4933451243

Cikkszám

4933451038

EAN kód

4002395259489

EAN kód

4002395259250

EAN kód

4002395167654

EAN kód

4002395136919
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KERTI SZERSZÁMOK

M18 FBL

M18 CLT

M18 CHT

M18 FUEL™ LOMBFÚVÓ

M18 FUEL™ SZEGÉLYNYÍRÓ

M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ

®
™
ºº A Milwaukee POWERSTATE szénkefe nélküli motor nagyobb

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt
biztosít
A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális
túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára,
valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés
alatt
Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a szűk helyekről is
eltávolítja a törmeléket és a szennyeződéseket
Legfeljebb 12,74 m³/perc légmennyiség 193 KM/H sebességgel a
törmelék eltávolításához
Beállítható sebesség kapcsoló a teljes teljesítményszabályozás
érdekében
Reteszelhető kapcsoló
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motor: hosszabb élettartam és akár 20%-kal több erő
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés
védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
Teljes fojtás 1 másodperc alatt
Elég erős, hogy kivágja a vastagabb bokrokat is
Akár 1 órás munkavégzés M18™ 9.0 Ah akkumulátorral
2 sebbesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó
kapcsolóval
135° védőburkolat
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 FBL-0
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motor - hosszabb élettartam és 20 %-kal nagyobb teljesítmény

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
20 mm-es ágak elvágásához elegendő erő
600 mm-es késnek köszönhetően egy menetben több felületet képes
vágni növelve a termelékenységet
Akár 2 órás munkavégzés M18™ 9.0 Ah akkumulátorral
A versenytársak azonos gépeivel összehasonlítva akár 30%-kal
gyorsabb vágást tesz lehetővé
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 CLT-0

M18 CHT-0

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Levegő mennyisége 1 [m³ | perc]

8.75

Vágóhuzal átmérő (mm)

2.4

Üresjárati fordulatszám (m/perc)

3400

Levegő mennyisége 2 [m³ | perc]

12.7

Vágószélesség (cm)

38.6

Hossz (mm)

610

Levegőáramlási sebesség 1 (km/óra)

133

Súly akkumulátorral (kg)

5.6

Fűrészfogosztás (mm)

20

Levegőáramlási sebesség 2 (km/óra)

193

Szállítva

−

Vágási kapacitás [mm]

20

Ventilátor fordulatszám (ford/perc)

14,000

Cikkszám

4933459345

Vágóél köszörülési szöge [°]

< 30

Súly akkumulátorral (kg)

4.4

EAN kód

4058546010065

Súly akkumulátorral (kg)

5.0

Szállítva

−

Szállítva

−

Cikkszám

4933459825

Cikkszám

4933459346

EAN kód

4058546029975

EAN kód

4058546010072
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FORCE LOGIC™

M18 HCCT109/42

M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™
HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ
109 KN

M18™ FORCE LOGIC™
HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ

™
ºº FORCE LOGIC hidraulikus kábelkrimpelő 109 kN
®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

™
ºº FORCE LOGIC hidraulikus kábelkrimpelő 53 kN erővel krimpeli a

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

motor
A legjobban kiegyensúlyozott gép
42 mm-es szorítópofa és 350°-kal elfordítható fej könnyű pozícionálást
és hozzáférést biztosít, még nagyméretű csatlakozók számára is
A szerszámpofákon a piros vonal jelölések jelzik a pontosságot a
krimpelés helyén
PFM™ (Előrejelző erőfigyelés): a csatlakozónak megfelelően
automatikusan módosítja a kimeneti teljesítményt, így mindig biztosítja
az optimális préserőt, és zöld fénnyel jelez
Lehetővé teszi csatlakozók krimpelését akár 400 mm²-ig
Univerzális szerszámfogadás a piacon található legszokásosab
szerszámok (C szerszámok) fogadására
A gép megjegyzi és tárolja az összes elvégzett krimpelést. Lehetővé
teszi a jelentéskészítést a ONE-KEY™ alkalmazáson vagy a ONE-KEY™
adapteren keresztül
Krimpelési művelet előtti akkuellenőrzés automatikusan biztosítja, hogy
elegendő töltés legyen az akkuban minden krimpelés befejezéséhez
Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés, por,
és nedvesség)

csatlakozókat kevesebb, mint 3 másodperc alatt

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

motor növeli a hatékonyságot, hosszabb ideig tart és maximális
teljesítményt nyújt
Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott
gép, a legkönnyebb irányíthatóság
Kompakt, egyenes, karcsú pofakonstrukció és 350Ø-kal elfordítható fej
könnyű krimpeléseket tesz lehetővé – szűk helyeken is
Forradalmi kialakítású pofa tartja a csatlakozót a kábel és a csatlakozó
legjobb beállítása érdekében
PFM™ (Előrejelző erőfigyelés): a csatlakozónak megfelelően
automatikusan módosítja a kimeneti teljesítményt, így mindig biztosítja
az optimális préserőt, és zöld fénnyel jelez
Lehetővé teszi csatlakozók krimpelését akár 300 mm² -ig
Univerzális szerszámfogadás a piacon található legszokásosabb 60 kN
szerszámok (C szerszámok) fogadására
A gép megjegyzi és tárolja az összes elvégzett krimpelést. A ONE-KEY™
alkalmazás lehetővé teszi a jelentéskészítést a ONE-KEY™ adapteren
vagy ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül

M18 HCCT-201C

M18 HCCT109/42-522C
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Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

1 x 5.0 + 1 x 2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

1

Töltővel szállítva

59 perc

Töltővel szállítva

40 perc

Szűkítési préserő (kN)

109

Szűkítési préserő (kN)

53

Szűkítési tartomány (mm² )

16 - 400

Szűkítési tartomány (mm² )

16 - 300

Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)

42

Szűkítési présidő (s)

<3

Súly akkumulátorral (kg)

5.6

Szűkítések száma per akkutöltés

> 250 a 70 mm²rézcsatlakozón

Szállítva

Szerszámkoffer

Préselési tartomány

30,000

Cikkszám

4933459273

Súly akkumulátorral (kg)

3.7

EAN kód

4058546002398

Szállítva

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933451194

EAN kód

4002395138821

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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KRIMPELŐ BETÉTEK
Típus

NF C 20-130
réz csősarukhoz és
összekötőkhöz

DIN 46235 réz
csősarukhoz
és összekötőkhöz ( DIN
46267)

Betét formája

Hex

Hex

Réz csősaruk
és összekötők
hatszögpréselésére

Hex

Réz csősaruk
és összekötők
(DIN 46234,
DIN 46230,
DIN 46341)

Félkör

Alumínium
csősaruk és
összekötők
hatszögpréselésére (DIN
46329, 46267,
DIN EN 50182)

Hex

Réz és
alumínium
csősarukhoz
és összekötőkhöz

Kerek

Kábelérvég
hüvely

Trapéz

C formájú
kapocs

Ovális

H formájú
kapocs

Ovális

Előpréselt, ovális
formájú kábelsarukhoz,
dupla krimpeléshez

Ovális

134

Kábelsaru méret (mm² )
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
16
25
35
50
70
95
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
400/300
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
16
25
35
50
70
10
10-35
25-50
35-70
70
95
120
2x50
2x70
2x95
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M18 HCC75R

M18 HCCT109/42
Leírás
Cikkszám
NF13 Cu 16
4932459453
NF13 Cu 25
4932459454
NF13 Cu 25
4932459455
NF13 Cu 50
4932459456
NF13 Cu 70
4932459457
NF13 Cu 95
4932459458
NF13 Cu 120
4932459459
NF13 Cu 150
4932459460
NF13 Cu 185
4932459461
NF13 Cu 240
4932459462
NF13 Cu 300
4932459463
NF13 Cu 400
4932459464
DIN13 Cu 16
4932459465
DIN13 Cu 25
4932459466
DIN13 Cu 35
4932459467
DIN13 Cu 50
4932459468
DIN13 Cu 70
4932459469
DIN13 Cu 95
4932459470
DIN13 Cu 120
4932459471
DIN13 Cu 150
4932459472
DIN13 Cu 185
4932459473
DIN13 Cu 240
4932459474
DIN13 Cu 300
4932459475
DIN13 Cu 400
4932459476
R13 Cu 16
4932459494
R13 Cu 25
4932459495
R13 Cu 35
4932459496
R13 Cu 50
4932459497
R13 Cu 70
4932459498
R13 Cu 95
4932459499
R13 Cu 120
4932459500
R13 Cu 150
4932459501
R13 Cu 185
4932459502
R13 Cu 240
4932459503
R13 Cu 300
4932459504
R13 Cu 400
4932459505
Q13 CU 16
4932459477
Q13 CU 25
4932459478
Q13 CU 35
4932459479
Q13 CU 50
4932459480
Q13 CU 70
4932459481
Q13 CU 95
4932459482
DIN13 AL 16/25
4932459506
DIN13 AL 35
4932459507
DIN13 AL 50
4932459508
DIN13 AL 70
4932459509
DIN13 AL 95/120
4932459510
DIN13 AL 150
4932459511
DIN13 AL 185
4932459512
DIN13 AL 240
4932459513
DIN13 AL 300
4932459514
RU13 Cu/Al16
4932459483
RU13 Cu35/AL25
4932459484
RU13 Cu50/AL35
4932459485
RU13 Cu70/AL50
4932459486
RU13 Cu95/AL70
4932459487
RU13 Cu120/AL95 4932459488
RU13 Cu150/AL120 4932459489
RU13 Cu185/AL150 4932459490
RU13 Cu240/AL185 4932459491
RU13 Cu300/AL240 4932459492
RU13 Cu400/AL300 4932459493
AEH13 Cu 16
4932459515
AEH13 Cu 25
4932459516
AEH13 Cu 35
4932459517
AEH13 Cu 50
4932459518
AEH13 Cu 70
4932459519
AEH13 Cu 95
4932459520
AEH13 Cu 120
4932459521
AEH13 Cu 150
4932459522
AEH13 Cu 185
4932459523
AEH13 Cu 240
4932459524
C13 Cu 16
4932459525
C13 Cu 25
4932459526
C13 Cu 35
4932459527
C13 Cu 50
4932459528
C13 Cu 70
4932459529
C13 Cu 10
4932459530
C13 Cu 10-35
4932459531
C13 Cu 25-50
4932459532
C13 Cu 35-70
4932459533
HAH13 Cu 70
4932459534
HAH13 Cu 95
4932459535
HAH13 Cu 120
4932459536
DP13 Cu 2x50
4932459537
DP13 Cu 2x70
4932459538
DP13 Cu 2x95
4932459539

EAN kód
4058546011147
4058546011154
4058546011161
4058546011178
4058546011185
4058546011192
4058546011208
4058546011215
4058546011222
4058546011239
4058546011246
4058546011253
4058546011260
4058546011277
4058546011284
4058546011291
4058546011307
4058546011314
4058546011321
4058546011338
4058546011345
4058546011352
4058546011369
4058546011376
4058546011550
4058546011567
4058546011574
4058546011581
4058546011598
4058546011604
4058546011611
4058546011628
4058546011635
4058546011642
4058546026769
4058546026776
4058546011383
4058546011390
4058546011406
4058546011413
4058546011420
4058546011437
4058546026783
4058546026790
4058546026806
4058546026813
4058546026820
4058546026837
4058546026844
4058546026851
4058546026868
4058546011444
4058546011451
4058546011468
4058546011475
4058546011482
4058546011499
4058546011505
4058546011512
4058546011529
4058546011536
4058546011543
4058546026875
4058546026882
4058546026899
4058546026905
4058546026912
4058546026929
4058546026936
4058546026943
4058546026950
4058546026967
4058546026974
4058546026981
4058546026998
4058546027001
4058546027018
4058546027025
4058546027032
4058546027049
4058546027056
4058546027063
4058546027070
4058546027087
4058546027094
4058546027100
4058546027117

Leírás
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 185
DIN22 AL 240
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
-

M18 HCCT
Cikkszám
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
4932451780
4932451781
4932451782
4932451783
4932451784
4932451785
4932451786
4932451787
4932451788
4932451789
-

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ TÁVVEZÉRLŐVEL
EAN kód
4002395276837
4002395276844
4002395276851
4002395276868
4002395276875
4002395276882
4002395276899
4002395277506
4002395277513
4002395277520
4002395277544
4002395277551
4002395277568
4002395277575
4002395277582
4002395277599
4002395278206
4002395278213
4002395278220
4002395278237
4002395278244
4002395278251
4002395278268
4002395278275
4002395278282
4002395278299
4002395278909
4002395278916
4002395278923
4002395278930
4002395278947
4002395278954
4002395278961
4002395278978
4002395278985
4002395278992
4002395279609
4002395279616
4002395279623
4002395279630
4002395279647
4002395279654
4002395279661
4002395279678
4002395279685
4002395279692
4002395276912
4002395276929
4002395276936
4002395276943
4002395276950
4002395276967
4002395276974
4002395276981
4002395276998
4002395277605
-

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

ºº 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

™
hidraulikus földalatti
kábelvágó kevesebb mint 10 másodperc alatt elvágja a kábeleket
Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™
motor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és élettartamot
biztosít
Elvágja az alumínium és réz kábeleket 75 mm-ig
A vezeték nélküli távvezérlő a kölcsönösen kizáró Bluetooth®kapcsolaton keresztül kommunikál az eszközzel, eltávolítja a fizikai
csatlakozást az eszközre, és lehetővé teszi a szakember számára, hogy
távoli vágásokat végezzen vezeték nélkül
A zöld LED jelzőfény a vezeték nélküli távvezérlőn pozitív jelzést ad arra,
hogy a szerszám a vágást végzi
Könnyen átkapcsolható a sima és távvezérlő vágási mód között
A kiegyensúlyozott kialakítás, fogantyú és horog lehetővé teszi a
legegyszerűbb beállítást a boltívekben
A nyitott pofa kialakítás a legegyszerűbb hozzáférést biztosítja az
árkokhoz
Milwaukee® ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a géphasználat
megtekintését, ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és
vezeték nélkül információkat szinkronizál a felhőbe
REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és
biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™
akkumulátorokkal működik

Eltávolítja a fizikai csatlakozást az eszközre, és lehetővé
teszi a szakember számára, hogy távoli vágásokat végezzen
vezeték nélkül

M18 HCC75R-502C
Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Töltővel szállítva

59 perc

Vágóerő (kN)

77,8

Max. vágási átmérő (mm)

75

Vágási idő (s)

<10

Súly akkumulátorral (kg)

7.9

Szállítva

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933459271

EAN kód

4058546002374

A kiegyensúlyozott kialakítás, fogantyú és horog lehetővé
teszi a legegyszerűbb beállítást a boltívekben

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

A nyitott pofa kialakítás a legegyszerűbb hozzáférést
biztosítja az árkokhoz
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M18 HCC75

M18 HCC45

M18 HCC ACSR-SET

M18™ FORCE LOGIC™
HIDRAULIKUIS FÖLDALATTI
KÁBELVÁGÓ

M18™ FORCE LOGIC™
HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ
ºº 53 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

™
ºº 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC hidraulikus földalatti

™
ºº A 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC hidraulikus kábelvágó

ºº

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

ºº

kábelvágó kevesebb mint10 másodperc alatt elvágja a kábeleket
Milwaukee ® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™
motor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és élettartamot
biztosít
Elvágja a réz és alumínium kábeleket akár 75 mm átmérőig
Az egyenes kialakítás biztosítja a legkönnyebb hozzáférést árkokban
Felső fogantyúelrendezés kiegyensúlyozott vágásbeállítást biztosít
340°-kal elfordítható fej
Milwaukee ® ONE-KEY™technológia lehetővé teszi a géphasználat
megtekintését, ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és
vezeték nélkül információkat szinkronizál a felhőbe
REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és
biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 HCC-0 ACSR-SET

M18 HCC-201C ACSR-SET

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0

1

Töltővel szállítva

−

40 perc

Vágóerő (kN)

53

53

Max. vágási átmérő (mm)

22.5

22.5

Vágási idő (s)

<3

<3

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.7

Szállítás terjedelem

ACSR préspofa

ACSR préspofa

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933451198

4933451196

EAN kód

4002395138869

4002395138845

kevesebb, mint 9 másodperc alatt elvágja az ACSR/ACSS kábeleket

motor

ºº Elvágja a réz és alumínium kábeleket akár 44 mm átmérőig
ºº Szabadalmaztatás alatt álló pofakonstrukció két újjal való nyitást tesz

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

lehetővé, fokozza a beállítás egyszerűségét, miközben a legkönnyebb
műveletet biztosítja 3-as osztályú kesztyűk használatával
Automatikusan zárja a pofát - biztosítva az érintés nélküli pofazárást és
a legkönnyebb közepes távolságú vágásokat
350°-kal elfordítható fej
Milwaukee ® ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a géphasználat
megtekintését, ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és
vezeték nélkül információkat szinkronizál a felhőbe
REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és
biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 HCC75-0C

M18 HCC75-502C

M18 HCC45-0C

M18 HCC45-522C

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

1 x 5.0 + 1 x 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

59 perc

Töltővel szállítva

−

59 perc

Vágóerő (kN)

77,8

77,8

Vágóerő (kN)

77,8

77,8

Max. vágási átmérő (mm)

75

75

Max. vágási átmérő (mm)

44

44

Vágási idő (s)

<10

<10

Vágási idő (s)

<9

<9

Súly akkumulátorral (kg)

−

7.9

Súly akkumulátorral (kg)

−

6.0

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933459268

4933459269

Cikkszám

4933459265

4933459266

EAN kód

4058546002343

4058546002350

EAN kód

4058546002312

4058546002329
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™
hidraulikus kábelvágó
kevesebb, mint 3 másodperc alatt elvágja a kábeleket
Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™
motor nagyobb hatékonyságot biztosít, hosszabb ideig tart és
maximális teljesítményt nyújt
Elvágja a ACSR és ACSS kábeleket akár 22,5 mm átmérőig
Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott
gép, a legkönnyebb irányíthatóság
Optimális vágópenge geometria és szabadalmaztatott szétnyílás-gátló
konstrukció szerelésre kész vágásokat biztosít
Kompakt, egyenes, karcsú vágópofa konstrukció és 350°-kal
elfordítható fej könnyű vágásokat tesz lehetővé – szűk helyeken is
Vágás befejezésekor a pofa automatikusan nyit
Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés,
por, és nedvesség)
Beépített függesztő kampó, amely kompatibilis a kezekkel a javított
munkahelyi biztonságért
Töltésszintjelző és LED fény
REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és
biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™
akkumulátorokkal működik

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Cikkszám
Kábel vágó pofa és kés/penge készlet acél vágásához. Aluminium kábel ACSS,
acéllal erősített sodrony, és ACSR aluminiumsodrony, acéllal erősítve, azaz 477
ACSR. Az elhúzó kábelt feszítő elem, Ø9,5 mm vastagságig. Nem alkalmas
páncélozott kábelhez.

49162773

Csere kábelvágó penge acélhoz.Vezetőhuzal / közüzemi fokozatú megfeszített
kábel max vastagsága Ø 9,5 mm. Nem alkalmas páncélozott kábelhez.

48440412

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 HCC CU/AL-SET

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP

ºº 53 kN erővel rendelkező M18

ºº A FORCE LOGIC

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

™
FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelvágó
kevesebb, mint 3 másodperc alatt elvágja a kábeleket
Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™
motor
Elvágja a réz és alumínium kábeleket akár 35 mm átmérőig
Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott
gép, a legkönnyebb irányíthatóság
Optimális vágópenge geometria és szabadalmaztatott szétnyílás-gátló
konstrukció szerelésre kész vágásokat biztosít
Kompakt, egyenes, karcsú vágópofa konstrukció és 350°-kal
elfordítható fej könnyű vágásokat tesz lehetővé – szűk helyeken is
Vágás befejezésekor a pofa automatikusan nyit
Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés,
por, és nedvesség)
Beépített függesztő kampó, amely kompatibilis a kezekkel a javított
munkahelyi biztonságért
Töltésszintjelző és LED fény
REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és
biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

™
hidraulikus lyukasztógép a legkompaktabb és
legkönnyebb gép a piacon 60 kN lyukasztóerővel
A lyukasztás legkönnyebb módja – gyors, pontos, kör alakú és
sorjamentes furatok
A legpontosabb gép az iparág legjobb szerszám beállító rendszere
következtében
Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott
gép
Gyorscsatlakozó lehetővé teszi a tüske és vágólap könnyű beállítását a
szerszám súlyának hordozása nélkül
A lyukasztógép akár Ø100 mm-es furatokat lyukaszt 3,0 mm-es lágyacél
vagy 2,5 mm-es rozsdamentes acél lemezbe
Kompatibilis a piacon rendelkezésre álló leggyakoribb lyukasztó
tüskékkel és vágólapokkal
Furatok fémlemezbe készítésének legkönnyebb, kevésbé megerőltető
és nem elhasználódó módja
Töltésszintjelző és LED fény
REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és
biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 HKP-201C

M18 HKP-201CA

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

1

1

Töltővel szállítva

40 perc

40 perc

Kivágóerő (kN)

60

60

Max. kivágási átmérő (mm)

100
2,5 rozsdamentes és 3,0
lágyacél

M18 HCC-0 CU/AL-SET

M18 HCC-201C CU/AL-SET

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

Töltővel szállítva

−

40 perc

Vágóerő (kN)

53

53

Max. vágási átmérő (mm)

35

35

Vágási idő (s)

<3

<3

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.7

Szállítás terjedelem

CU/AL préspofa

CU/AL préspofa

Súly akkumulátorral (kg)

2.3

2.3

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933451201

4933451199

Cikkszám

4933451202

4933451204

EAN kód

4002395138890

4002395138876

EAN kód

4002395138906

4002395138920

Max. anyagvastagság (mm)

Szállítás terjedelem

100
2,5 rozsdamentes és 3,0
lágyacél
11.1 mm (7/16˝) csap, 19mm
11.1 mm (7/16˝) csap, 19mm (3/4˝) csap, gyorscsatlakozó,
(3/4˝) csap, gyorscsatlakozó, gömbvégű kihúzó M16, M20,
gömbvégű kihúzó
M25, M32, M40 lyukasztók
és szerszámok

Cikkszám
Kábel vágó pofa és penge készlet réz és aluminium kábel vágásához. A réz / aluminium
4932430839
kábel 4 x 50 mm átmérőig², 1 x 100 mm².

Rézhez és alumíniumhoz való csere penge kábelvágóhoz.
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4932430840

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Leírás
Ø (mm)
Lyukasztó tüske M16 16.2
Lyukasztó tüske PG16 22.5
Lyukasztó tüske M20 20.4
Lyukasztó tüske PG21 28.3
Lyukasztó tüske M25 25.4
Lyukasztó tüske M32 32.5
Lyukasztó tüske M40 40.5
Lyukasztó tüske M50 50.5
Lyukasztó tüske M63 63.5
Menetes behúzószár 11,1mm (7/16˝)
Menetes behúzószár 19 mm (3/4˝)

Cikkszám
4932430841
4932430843
4932430842
4932430845
4932430844
4932430846
4932430847
4932430848
4932430849
49162680
49162681

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Leírás
Vezetőhüvely M16
Vezetőhüvely PG16
Vezetőhüvely M20
Vezetőhüvely PG21
Vezetőhüvely M25
Vezetőhüvely M32
Vezetőhüvely M40
Vezetőhüvely M50
Vezetőhüvely M63

Ø (mm)
16.2
22.5
20.4
28.3
25.4
32.5
40.5
50.5
63.5

Cikkszám
4932430913
4932430915
4932430914
4932430917
4932430916
4932430918
4932430919
4932430920
4932430921
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M18 BLHPT

M12 HPT

M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI HIDRAULIKUS PRÉS

M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS

ºº A szénkefe nélküli motor a FORCE LOGIC

a legkönnyebb és legkompaktabb gép: 1,8 kg
ºº Kategóriájában
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº

ºº Egy kézzel történő alkalmazás
ºº Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

™
présszerszámokban akár
10%-kal gyorsabb csőkötést és 20%-kal hosszabb működési időt
biztosít
Legkompaktabb egyenes kialakítás, 13%-kal kisebb súllyal az egyszerű
működtetésért
Egykezes működtetésű szerszám fej feletti alkalmazásokhoz és szűk
terekben való munkavégzéshez
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor
alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a
nem megfelelő, be nem fejezett préselés
FORCE LOGIC™ préskijelző
FORCE LOGIC™ hosszú élettartamú megbízhatóság: kategóriájában
vezető 40000 présciklus a kalibrálások között
Akár 108 mm-es réz és 110 mm-es csövek kötéséhez
Univerzális befogás, a piacon elérhető legtöbb préspofához
használható
REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer
Töltésszintjelző és LED világítás
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™
akkumulátorokkal működik

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető
a nem megfelelő, be nem fejezett préselés. Az előnyomásos
akkumulátortesztelés biztosítja az elegendő töltést a kiváló préseléshez
Szerviz-intervallum: korszerű elektronika számolja a présciklusokat
és jelzi a felhasználó számára, hogy a gép elérte a szervizelési
intervallumot
4 fokozat és pontos akkumulátor állapotjelző
Prés kijelző: kiváló vizuális megjelenítés
Kategóriájában vezető 40.000 présciklus kalibrálások között. A gép nem
áll le miután eléri a 40.000 présciklust
Kimagasló prés tartomány akár 35 mm-es fém vagy 40 mm-es csövek
kötéséhez
Egyedi cellafigyelő rendszer
Töltésszintjelző
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™
akkumulátorokkal működik

Préspofák
profilja
Préspofák
profilja

Alkamazható csőtípusok,
rendszerek

M

Geberit: Mapress
VSH: X-Press
Eurotubi
Raccorderie Metallique
Rubinetterie Bresciane
Sanha: Nirosan
Pegler Yorkshire

V

Viega
Comap
IBP
Sanha: Nirosan

TH

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

U

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

Feszültség (V)

Méret
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

Szükséges Cikkszám
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

M

M18 BLHPT-202C

M18 BLHPT-202C M-SET

M18 BLHPT-202C V-SET

M18 BLHPT-202C TH-SET

M18 BLHPT-202C U-SET

18

18

18

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

2

2

2

Alkamazható csőtípusok,
rendszerek
Geberit: Mapress
VSH: X-Press
Eurotubi
Raccorderie Metallique
Rubinetterie Bresciane
Sanha: Nirosan
Pegler Yorkshire

V

Viega
Comap
IBP
Sanha: Nirosan

TH

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

ACz

ACOME MT

U

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

Méret

Cikkszám

M12
M15
M18
M22
M28
M35
V12
V14
V15
V16
V18
V22
V28
V35
TH14
TH16
TH18
TH20
TH25
TH26
TH32
TH40
ACz 12
ACz 16
ACz 20
ACz 25
U14
U16
U18
U20
U25
U32
U40

4932430243
4932430245
4932430247
4932430249
4932430251
4932430253
4932430260
4932451660
4932430262
4932451661
4932430264
4932430266
4932430268
4932430270
4932430274
4932430276
4932430278
4932430280
4932430282
4932430283
4932430285
4932430287
4932459388
4932459389
4932459390
4932459391
4932430291
4932430293
4932430295
4932430297
4932430299
4932430301
4932430303

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

2

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

12

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Töltővel szállítva

40 perc

40 perc

40 perc

40 perc

40 perc

Akkumulátor típusa

Préselési tartomány

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2. 0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Max. préselési nyomás (kN)

32

32

32

32

32

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

2

2

2

2

108

108

108

108

Töltővel szállítva

40 perc

40 perc

40 perc

40 perc

40 perc

40 perc

Préselési tartomány

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

Súly akkumulátorral (kg)

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

Szállítás terjedelem

−

3 x M profilú préspofák
(15/22/28 mm)

3 x V profilú préspofák
(15/22/28 mm)

3 x V profilú préspofák
(14/16/22 mm)

3 x TH profilú préspofák
(16/20/32 mm)

3 x U profilú préspofák
(16/20/25 mm)

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933443085

4933443095

4933443100

4933459382

4933443105

4933443110

EAN kód

4002395003037

4002395003044

4002395003051

4058546010430

4002395003068

4002395003075

Max. sajtolási méret fémbe (mm)108
Max. sajtolási méret műanyagba
110
(mm)
Súly akkumulátorral (kg)
2.9

110

110

110

110

2.9
3 x V profilu préspofák
(15/22/28 mm)
Szerszámkoffer

2.9
3 x TH profilu préspofák
(16/20/32 mm)
Szerszámkoffer

2.9
3 x U profilu préspofák
(16/20/25 mm)
Szerszámkoffer

Szállítás terjedelem

−

Szállítva

Szerszámkoffer

2.9
3 x M profilú préspofák
(15/22/28 mm)
Szerszámkoffer

Cikkszám

4933451132

4933451133

4933451134

4933451135

4933451136

EAN kód

4002395138012

4002395138029

4002395138036

4002395138043

4002395138050
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 BLPXPL

HD18 PXP

C12 PXP

M18 FORCE LOGIC HIDRAULIKUS
CSŐTÁGÍTÓ

M18 AKKUMULÁTOROS
CSŐTÁGÍTÓ

M12 SZUPERKOMPAKT
AKKUMULÁTOROS Q&E
CSŐTÁGÍTÓ

™

™

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

ºº Automatikusan forgó fej 12 mm-től 40 mm-ig (6 bar) és 32 mm-ig (10 bar)

lehetővé teszi a pontos és egy kézzel történő csőtágítást

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

™

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Gyors bütykös mechanizmus, Q&E akár négyszer gyorsabb
Acél hajtóművek, beépített magnézium keret
Könnyen felszerelhető Q&E szerelvények
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
ºº Beépített töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12
akkumulátorokkal működik
ºº
ºº
ºº
ºº

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

MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!

MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!

MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!

™
ºº A FORCE LOGIC hidraulikus csőtágító a világon az első csőtágító az

ºº Automatikus fejek 12 mm-től 40 mm-ig (6 bar) és 32 mm-ig (10 bar)

ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Uponor ® Q&E PE-Xa csövekhez akár DN75-ig
Milwaukee ® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli
motor
Tágítható méretek DN40, DN50, DN63 és DN75 a 6 és 10 bar csövekből
Az intelligens konstrukció biztosítja az optimális egyensúlyt
Automatikus fejek lehetővé teszik a pontos és egy kézzel történő PEX
csőtágítást
Automatikusan forgó fejek lehetővé teszik a pontos és egy kézzel
történő csőtágítást
A csőtágító automatikusan visszaáll minden tágítás után
Oldalsó fogantyú és integrált megkötő pont a javított munkahelyi
biztonságért
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
LED fény a munkaterület megvilágítására
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

lehetővé teszik a pontos és egy kézzel történő csőtágítást

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Gyors bütykös mechanizmus, négyszer gyorsabb, mint a kézi csőtágítás
Acél hajtómű és beépített magnézium keret
Robosztus D fogantyú
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
ºº Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített
LED fény a munkaterület megvilágítására
™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18
akkumulátorokkal működik
ºº
ºº
ºº
ºº

M18 BLPXPL-502C
Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

HD18 PXP-H06202C

HD18 PXP-H10202C

18

18

Feszültség (V)

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

2.0

2.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

2

Töltővel szállítva

40 perc

40 perc

40 perc

Löket hossz (mm)

14

14

14

Sebesség (ford/perc)

60

60

60

Fejekkel együtt szállítva

16/ 20/ 25 mm

16/ 20/ 25 mm

15/18/22 mm

Súly akkumulátorral (kg)

1.9

1.9

1.9

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933441715

4933441730

4933427277

EAN kód

4002395002016

4002395002047

4002395240067

CSŐTÁGÍTÓ FEJEK, MAGYARORSZÁGON
NEM RENDELHETŐ!
Cső átmérő (mm)

Cső falvastagság

Cső nyomás (bar)

Alkalmas

Cikkszám

EAN kód

PXPH9-144/8

9.9

1.1

4/8

M12, M18

4932430102

4002395377633

PXPH12I-14

12

1.7/ 1.8/ 2

6-10

M12, M18

4932352716

4002395373741

PXPH15N-14

14 / 15

2.5

6-10

M12, M18

4932352727

4002395373857

PXPH16I-1406

16

1.5/ 1.8

6

M12, M18

4932430103

4002395377640

PXPH16I-1410

16

1.8/ 2.0/ 2.2

10

M12, M18

4932352717

4002395373758

PXPH18N-14

17 / 18

2.5

6-10

M12, M18

4932352728

4002395373864

PXPH20I-1406

20

1.9/ 2.0/ 2.3

6, (8 bar - Ø 2.3 mm)

M12, M18

4932352718

4002395373765

PXPH20I-1410

20

2.8

10

M12, M18

4932352719

4002395373772

PXPH20I-2506

20

1.9/ 2.0/ 2.3

6, (8 bar - Ø 2.3 mm)

M18

4932352733

4002395373918

PXPH20I-2510

20

2.8

10

M18

4932352748

4002395374069

PXPH22N-14

22

3

6-10

M12, M18

4932352729

4002395373871

PXPH25I-1406

25

2.3

6

M12, M18

4932352720

4002395373789

25

3.5

10

M12, M18

4932352721

4002395373796

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

PXPH25I-1410

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

2.0

PXPH25I-2506

25

2.3

6

M18

4932352722

4002395373802

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

2

PXPH25I-2510

25

3.5

10

M18

4932352749

4002395374076

Töltővel szállítva

100 perc

Töltővel szállítva

40 perc

40 perc

Löket hossz (mm)

55.5

Löket hossz (mm)

14

25

PXPH28N-14

28

4

6-10

M12, M18

4932352730

4002395373888

Fej típusa

Automatikusan forgó fej

Sebesség (ford/perc)

45

45

PXPH32I-1406

32

2.9

6

M12, M18

4932352723

4002395373819

32

2.9/ 4.4

6-10

M18

4932352724

4002395373826

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)
Akkumulátorral együtt szállítva

Súly akkumulátorral (kg)

10.1

Fejekkel együtt szállítva

16/20/25/32 mm

16/20/25/H32 mm

PXPH32I-25

Szállítva

Szerszámkoffer

Fej típusa

Automatikusan elforduló

Automatikusan elforduló

PXPH40I-2506

40

3.7

6

M18

4932352725

4002395373833

Cikkszám

4933451353

Súly akkumulátorral (kg)

3.5

3.5

EAN kód

4002395159024

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

PXPH 40I - 5606

40

3.7

6-10

M18 BLPXPL

4932451396

4002395160884

Cikkszám

4933441771

4933441774

PXPH 50I - 5606

50

4.6

6-10

M18 BLPXPL

4932451397

4002395160891

EAN kód

4002395001835

4002395001842

PXPH 63I - 5606

63

5.8

6-10

M18 BLPXPL

4932451398

4002395158102

PXPH 75I - 5606

75

6.8

6-10

M18 BLPXPL

4932451399

4002395158119

4932352726

4002395373840

Kenőzsír, Magyarországon nem rendelhető!
Kartus tartalma: 50 g. kúpos- és tágítófej kenéséhez.
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#MILWAUKEETOOL

LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓK

M12 BDC6
M12™ SZUPERKOMPAKT
LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 6 MM-ES
SPIRÁLIS KÁBELLEL

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12™
LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ
TARTOZÉKOK
a

b

c

ºº A legkönnyebb professzionális lefolyócsőtisztító kategóriájában
ºº Hibrid kivitel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító berendezések

előnyeit

ºº A villamos energiaforrástól való függetlenség nagy fokú rugalmasságot

és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak

ºº A szerszám része egy rendkívül hajlékony 6 mm-es spirál, amivel akár 50

mm-es lefolyócsőhöz is könnyedén hozzá lehet férni

ºº Rögzített dobburkolattal ellátott gép, amely védi a szerelvényt és a

használót a forgó dobtól

d

ºº Könnyen eltávolítható belső dob, amely megakadályozza a spirál

összetekeredését és magában tartja a szennyeződést

ºº Gyors csatlakozós szerkezet
ºº A beépített LED lámpa megvilágítja a mosogató és egyéb sötét helyek

alatti munkaterületet

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

™
ºº REDLITHIUM-ION akkumulátor
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12

akkumulátorokkal működik

144

M12 BDC6-0

M12 BDC6-202C

Feszültség (V)

12

12

a

Buzogányfejű acélkábel Ø 8 mm x 7.6 m spirál 48532571

045242364213

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

b

Csuklósfejű acélkábel Ø 8 mm X 7.6 m spirál

48532572

045242364206

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

a

Buzogányfejű acélkábel Ø 6 mm x 7.6 m spirál 48532573

045242471270

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

b

Csuklósfejű acélkábel Ø 6 mm x 7.6 m spirál

48532574

045242471287

Töltővel szállítva

−

40 perc

c

Buzogányfejű acélkábel + kábeltartó dob Ø
8 mm x 7.6 m spirál

48532581

045242480586

d

Csuklósfejű acélkábel + kábeltartó dob Ø 8
mm x 7. 6 m spirál

48532582

045242480593

c

Buzogányfejű acélkábel + kábeltartó dob Ø
6 mm x 76 m spirál

48532583

045242480609

d

Csuklósfejű acélkábel + kábeltartó dob Ø 6
mm x 7.6 mm spirál

48532584

045242480616

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 500

0 - 500

Max. lefolyó átmérő (mm)

50

50

Spirál átmérője (mm)

6

6

Kábel hossza (m)

7.6

7.6

Vödör kapacitása (l)

22.5

22.5

Súly akkumulátorral (kg)

−

4.2

Szállítva

Vödör

Vödör

Cikkszám

4933451634

4933451635

EAN kód

4002395141616

4002395141623

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Cikkszám

EAN kód
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M12 BDC8

M18 FDCPF8

M18 FDCPF10

M12™ SZUPERKOMPAKT
LOFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 8 MM-ES
SPIRÁLIS KÁBELLEL

M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ
8 MM

M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ
10 MM

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M18™
LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ
TARTOZÉKOK
a

b

c

d

ºº A legkönnyebb professzionális lefolyócsőtisztító kategóriájában
ºº Hibrid kivitel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító berendezések
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

előnyeit
A villamos energiaforrástól való függetlenség nagy fokú rugalmasságot
és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak
A szerszám része egy rendkívül hajlékony 8 mm-es spirál, amivel akár 60
mm-es lefolyócsőhöz is könnyedén hozzá lehet férni
Rögzített dobburkolattal ellátott gép, amely védi a szerelvényt és a
használót a forgó dobtól
Könnyen eltávolítható belső dob, amely megakadályozza a spirál
összetekeredését és magában tartja a szennyeződést
Gyors csatlakozós szerkezet
A beépített LED lámpa megvilágítja a mosogató és egyéb sötét helyek
alatti munkaterületet
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

motor maximális teljesítményt nyújt 15 m mélyre
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
A CABLE-DRIVE reteszelő rendszer fenntartja a kiválasztott előtolási
sebességet, és automatikusan beállítja a kompatibilis kábelméreteket a
legjobb kábelvezetéshez a betöltés és a megmunkálás során
Teljesen zárt dob a
 legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
A LED fény megvilágítja a munkafelületet a mosdók alatt és más sötét
helyeken
Más márkájú kábelekkel is használható
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

motor maximális teljesítményt nyújt 15 m mélyre

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
A CABLE-DRIVE reteszelő rendszer fenntartja a kiválasztott előtolási
sebességet, és automatikusan beállítja a kompatibilis kábelméreteket a
legjobb kábelvezetéshez a betöltés és a megmunkálás során
Teljesen zárt dob a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
A LED fény megvilágítja a munkafelületet a mosdók alatt és más sötét
helyeken
Más márkájú kábelekkel is használható
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

f

M12 BDC8-0

M12 BDC8-202C

M18 FDCPF10-0C

M18 FDCPF10-201C

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

a

M18PF buzogányfejű acélkábel 6 mm x 10.5 m spirál

48532671

045242482740

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

a

M18PF 8 mm x 10.5 m spirál

48532673

045242482764

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2.0

a

M18PF buzogányfejű acélkábel 6 mm x 15 m spirál

48532672

045242482757

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

1

a

M18PF 10 mm x 10.5 m spirál

48532675

045242482788

Töltővel szállítva

−

40 perc

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

40 perc

a

M18PF buzogányfejű acélkábel 8 mm x 15 m spirál

48532674

045242482771

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 500

0 - 500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 600

0 - 600

b

M18PF egyenes csőtisztító

48532681

045242503803

Max. lefolyó átmérő (mm)

60

60

Max. lefolyó átmérő (mm)

64

Max. lefolyó átmérő (mm)

75

75

c

M18PF hajlított csőtisztító

48532682

045242503810

Spirál átmérője (mm)

8

8

Spirál átmérője (mm)

8

Spirál átmérője (mm)

10

10

d

M18PF 4 pengés vágó 25 mm

48532683

045242503827

Kábel hossza (m)

7.6

7.6

Spirál hossza (m)

10.6

Spirál hossza (m)

10.6

10.6

e

M18PF “C” vágó 25 mm

48532684

045242503834

Vödör kapacitása (l)

22.5

22.5

Vödör kapacitása (l)

23

Vödör kapacitása (l)

23

23

f

M18PF tisztítófej készlet 5 darabos

48532685

045242503841

Súly akkumulátorral (kg)

−

4.8

Súly akkumulátorral (kg)

6.9

Súly akkumulátorral (kg)

6.9

6.9

Szállítva

Vödör

Vödör

Szállítva

Vödör

Szállítva

Vödör

Vödör

Cikkszám

4933451632

4933451633

Cikkszám

4933459683

Cikkszám

4933459684

4933459685

EAN kód

4002395140992

4002395141609

EAN kód

4058546028558

EAN kód

4058546028565

4058546028572

146

M18 FDCPF8-0C

e

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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Cikkszám EAN kód
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M18 FFSDC10

M18 FFSDC13

M18 FFSDC16

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ
10 MM

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ
13 MM

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ
16 MM

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M18 FS
DUGULÁSELHÁRÍTÓ
TARTOZÉKOK
a

b

c

d

f

e
®
ºº A Milwaukee által tervezett szénkefe nélküli POWERSTATE

®
ºº A Milwaukee által tervezett szénkefe nélküli POWERSTATE

®
ºº A Milwaukee által tervezett szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™
motor
maximális erőt képes leadni 30 m-re a csőbe
™
REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ szerszám nélküli drótcsatlakozó
rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára a drótméretek közötti
gyors átváltást, vagy egy második dob hozzáadását, mely 30 méterre
lenyúl
A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé tetőre,
lefolyóhoz, vagy alacsony belmagasságú helyre
Az integrált dobfék elektronikusan, kivételesen gyorsan lelassítja a
dobot a végfelhasználó biztonsága érdekében
Elektronikus lábpedál csúszásmentes bevonattal a maximális tartósság
érdekében
Teljesen zárt dob a
 legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
A SWITCH PACK™ dob kapacitása: 8 mm x 23 m belső kábel
A szerszámon tartozék tárolók találhatók
A készlet 1 x pántot, 1 x dobegységet, 2 x 16 mm x 15 m-es kábelt, 1 db
vágókészletet és eltávolító eszközt tartalmaz

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™
motor
maximális erőt képes leadni 30 m-re a csőbe
™
REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ szerszám nélküli drótcsatlakozó
rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára a drótméretek közötti
gyors átváltást, vagy egy második dob hozzáadását, mely 30 méterre
lenyúl
A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé tetőre,
lefolyóhoz, vagy alacsony belmagasságú helyre
Az integrált dobfék elektronikusan, kivételesen gyorsan lelassítja a
dobot a végfelhasználó biztonsága érdekében
Elektronikus lábpedál csúszásmentes bevonattal a maximális tartósság
érdekében
Teljesen zárt dob a
 legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
A SWITCH PACK™ dob kapacitása: 8 mm x 23 m belső kábel
A szerszámon tartozék tárolók találhatók
A készlet 1 x pántot, 2 x dobegységet, 2 x 13 mm x 15 m-es kábelt, 1 db
vágókészletet és eltávolító eszközt tartalmaz

M18 FFSDC10-0

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™
motor
maximális erőt képes leadni 30 m-re a csőbe
™
REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ szerszám nélküli drótcsatlakozó
rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára a drótméretek közötti
gyors átváltást, vagy egy második dob hozzáadását, mely 30 méterre
lenyúl
A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé tetőre,
lefolyóhoz, vagy alacsony belmagasságú helyre
Az integrált dobfék elektronikusan, kivételesen gyorsan lelassítja a
dobot a végfelhasználó biztonsága érdekében
Elektronikus lábpedál csúszásmentes bevonattal a maximális tartósság
érdekében
Teljesen zárt dob a
 legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
A SWITCH PACK™ dob kapacitása: 8 mm x 23 m belső kábel
A szerszámon tartozék tárolók találhatók
A készlet 1 x hátizsákot, 2 x dobegységet, 2 x 16 mm x 15 m-es kábelt, 1
db vágókészletet és eltávolító eszközt tartalmaz

M18 FFSDC13-0

M18 FFSDC16-0

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 250

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 250

Max. lefolyó átmérő (mm)

75

Max. lefolyó átmérő (mm)

100

Spirál átmérője (mm)

10

Spirál átmérője (mm)

13

Spirál átmérője (mm)

Kábel hossza (m)

15

Kábel hossza (m)

15

Kábel hossza (m)

Súly akkumulátorral (kg)

13.4

Súly akkumulátorral (kg)

13.4

Szállítva

−

Szállítva

Cikkszám

4933459707

EAN kód

4058546028794

148

g

M18 FFSDC16-502

Cikkszám

EAN kód

4932464277

4058546222222

18

a

Belső dob lefolyó tisztító géphez

Li-ion

Li-ion

b

M18FS buzogányfejű acélkábel 8 mm x 23 m spirál 48532772

045242513079

−

5.0

b

M18FS 10 mm x 15 m spirál

48532773

045242513086

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

b

M18FS 13 mm x 15 m spirál

48532774

045242513093

Töltővel szállítva

−

59 perc

b

M18FS 16 mm x 15 m spirál

48532775

045242513109

0 - 250

c

M18 FS tölcséres fúró

48532786

045242006106

75

d

M18 FS buborékfejes csőtisztító

48532787

045242006113

16

16

e

M18FS pengés vágó 38 mm

48532788

045242006120

15

15

f

M18 FS “C” vágó 38 mm

48532789

045242006137

Súly akkumulátorral (kg)

13.4

13.4

g

M18 FS tisztítófej készlet 5 darabos

48532790

045242006144

−

Szállítva

−

−

Cikkszám

4933459708

Cikkszám

4933459709

4933459710

EAN kód

4058546028800

EAN kód

4058546028817

4058546028824

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Feszültség (V)

18

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 250
Max. lefolyó átmérő (mm)

75

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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TRUEVIEW NAGY
TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS
™
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M18 ONESLDP
ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ
ºº Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 9000

Lumen közötti beállításával
™
technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű
módosítását és a fény távvezérlését akár 30 méteres távolságból
Programozza be az automatikus ütemezést, hogy eldönthesse, mely
napokon/időszakokban működjön a lámpa
Integrált M18™ töltő - legfeljebb 2 akkumulátort tölt egymás után
M18™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral vagy 2,5 m-es tápkábellel
működtethető
A váltakozó áramú fali csatlakozó lehetővé teszi több fényszóró
összekötését
A nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencse megvédi a lámpát a
nehéz munkakörülményektől
IP54 minősítés akkumulátor módban – por és fröccsenő víz ellen védett
TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes
fénykibocsátást, az optimalizált szín-hőmérsékletet, a színek és a
részletek pontos ábrázolását
A védett elemtartó ajtók segítik az akkumulátorok lopás elleni védelmét
(a zár nem a szállítási terjedelem tartalma)

ºº A ONE-KEY
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

M18 ONESLDP-0
Feszültség (váltóáram) (V)

100 - 240

Feszültség (egyenáram) (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

Rendszer

M18
Az összes Milwaukee® M18™
akkumulátorral használható

Akkumulátor kompatibilitás
Izzó típusa

LED

Max fényáram (Lumen)

9000/4800/2500/-

Max. működési idő M18 B9 akkumulátorral (óra) 3.5/7/14/Súly akkumulátorral (kg)

12.1

Szállítva

−

Cikkszám

4933459160

EAN kód

4002395287154

A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű
módosítását és a fény távvezérlését
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Integrált M18 ™ töltő - legfeljebb 2 akkumulátort tölt egymás
után

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencsék
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M18 ONESLSP

M18 SLSP

HOBL 7000

M18 HSAL

ONE-KEY™ LED
HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

M18™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ
LÁMPA

VEZETÉKES NAGY
TELJESÍTMÉNYŰ
CSARNOKMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ
LED LÁMPA ÉS TÖLTŐ

ºº A ONE-KEY

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº A világítás kategóriáján belül a legsokoldaúbb eszköz, fel lehet venni és

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás - 7700 lumen egyenletes fény a

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº 12 nagy teljesítményű LED és 3 fényerő beállítás – akár 3000 Lumen

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™
technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű
módosítását és a fény távvezérlését akár 30 méteres távolságból
Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 4400
Lumen közötti beállításával
Programozza be az automatikus ütemezést, hogy eldönthesse, mely
napokon/időszakokban működjön a lámpa
A TRUEVIEW ™ nagy teljesítményű lámpák a legfejlettebb LED
technológiákat ötvözik
180°-os és 360°-os elektronikus fényszabályozó a nagy terület és feladat
megvilágításáhozM18 ™ REDLITHIUM-ION ™ akkumulátorral vagy 2,5
m-es tápkábellel működtethető
A váltakozó áramú fali csatlakozó lehetővé teszi több fényszóró
összekötését
Akár 8 órányi üzemidő alacsony beállítás esetén, M18 ™ REDLITHIUMION ™ 5.0 Ah akkumulátorral működtetve
A nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencse megvédi a lámpát a
nehéz munkakörülményektől
IP54 minősítés akkumulátor üzemmódban - a lámpa védelmet nyújt a
por és ráfröccsenő víz ellen
A készlet biztonsági kábelt tartalmaz

ºº
ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

körbe lehet vinni a munkaterülete, akár fel is lehet akasztani és
bevilágítja a munkaterületet és mennyezet megvilágítására is
180°-os és 360°-os elektronikus fényszabályozó a nagy terület és feladat
megvilágításához
Nagy teljesítményű LED izzúk és 3 fokozatú fényerősség állítás akár
4400 Lumen fényerősséget is biztosít a teljes munkaterület
megvilágításáért
A lámpa felfüggeszthető csövekre, vezetékekre és egyéb dolgokra. A
beépített biztonsági kábellel rögzíthető a lámpa a leesés ellen, vagy ha
folyamatosan szeretne megvilágítani egy adott helyet, mondjuk egy
veszélyes területet a munkavégzés helyszínén
Működtethető akár M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ akkumulátorral vagy a 2,5
m-es kábel segítségével
Alacsony fokozaton, akár 8 órán keresztül működik M18™
REDLITHIUMION™ 5,0 Ah akkumulátorral
Ütésálló polikarbonát lencsék
IP54 víznek és pornak ellenálló
Csúszásmentes gumibevonatú fogantyú a könnyű egykezes szállításért

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

munkaterület legjobb megvilágítása érdekében (110 lumen/watt)
Az ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról
történő esésnek
Az integrált kábel terminál 90-277 V-os feszültséget fogad el, lehetővé
teszi több lámpa könnyű összekapcsolását és sorbakötését
A kábelvezető rendszer H07RNF 3 x 2,5 mm²-ig fogad el vezetékeket
A rugós kábelvezetés lehetővé teszi a szerelési magasság könnyű
beállítását 1,2 m-es acél lógó kábellel
A 4 méteres hálózati tápkábel lehetővé teszi a használatot közvetlenül
kicsomagolás után
A kúpos lencsetervezés és a kicsi alapterület lehetővé teszi az egyszerű
tárolást és legfeljebb 3 termék egymásra helyezését

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

M18 SLSP-0

M18 ONESLSP-0

ºº

fényerőt biztosít nagy fényerőn, amely erősebb, mint egy 500 wattos
halogén lámpa
3 ütésálló, állítható fej rendkívül tartós polikarbonát lencsével ellátva,
melyek függőlegesen 180°-ban elforgathatók, vízszintesen pedig
240°-ban különféle irányban dönthetők
Integrált M18™ töltő
Kettős áramforrás; vagy M18™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátor, vagy 2,5
m-es vezeték
Védőburkolat védi a lámpafejet és lencséket amikor a lámpa össze van
csukva tároláshoz vagy szállításhoz
1,1 – 2,15 m magasságra kihúzható állvány árnyék nélküli felülről
megvilágításhoz
Kis helyigény alacsony súlyponttal, illetve ütésálló megerősített nylon
lábak a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért
Hordozófogantyúk két helyen felszerelve a könnyű egykezes szállításért:
összecsukott állapotban egyenlő súlyelosztás
Alacsony töltésszint kijelzése – a fény villog alacsony akkumulátor
töltöttségnél

HOBL 7000

M18 HSAL-0

M18 HSAL-502B

220 - 240

220 - 240

Feszültség (váltóáram) (V)

220 - 240

Feszültség (váltóáram) (V)

220 - 240

Feszültség (váltóáram) (V)

90 - 277

Feszültség (váltóáram) (V)

Feszültség (egyenáram) (V)

18

Feszültség (egyenáram) (V)

18

Izzó típusa

LED

Feszültség (egyenáram) (V) 18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Súly (kg)

3.7

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Szállítva

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Cikkszám

4933464126

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

EAN kód

4058546220716

Rendszer

M18
Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral
használható
LED

Rendszer

Izzó típusa

M18
Az összes Milwaukee® M18™
akkumulátorral használható
LED

Akkumulátor kapacitás (Ah) −
Akkumulátorral együtt
0
szállítva
Töltővel szállítva
−

Max fényáram (Lumen)
Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral
(óra)
Súly akkumulátorral (kg)

4400 / 2100 / 1000 / -

Max fényáram (Lumen)

4400 / 2100 / 1000 / -

2/4/8/-

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)

2/4/8/-

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

5.4

Cikkszám

4933459157

Szállítva

−

Max. működési idő M18 B5
2.25 / 4.25 / 8 / akkumulátorral (óra)
Súly akkumulátorral (kg)
−
−

4002395287123

4933451514

Szállítva

EAN kód

Cikkszám
EAN kód

4002395162222

Cikkszám

4933451392

4933451898

EAN kód

4002395158607

4002395281473

Akkumulátor kompatibilitás
Izzó típusa
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5.4

Akkumulátor kompatibilitás

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Li-ion

Rendszer

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

5.0
2
100 perc

M18
Az összes Milwaukee® M18™
Akkumulátor kompatibilitás
akkumulátorral használható
Izzó típusa
LED

M18
Az összes Milwaukee® M18™
akkumulátorral használható
LED

Max fényáram (Lumen)

3000 / 1700 / 900 / -

3000 / 1700 / 900 / -

2.25 / 4.25 / 8 / 8.5
Szerszámtáska
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M18 ONERSAL

M18 SAL

M18 PAL

M18™ ONE-KEY™ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

M18™ ÁLLVÁNYOS
TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

M18™ FORGATHATÓ LÁMPA

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº 12 nagy teljesítményű LED 2000 Lumen fényerőt biztosít nagy fényerőn,

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás akár 1500 lumennel és akár 20

ºº Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 5400

Lumen közötti beállításával
™
technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű
módosítását és a fény távvezérlését akár 30 méteres távolságból
Az IP67 lehetővé teszi a használatot minden időjárási körülmények
között (heves eső, hó, poros környezet)
A megerősített lábfej kialakítása 3 különböző lábkiépítési lehetőséggel a
legjobb tartósságért és stabilitásért
Megerősített burkolat ellenáll az ütéseknek és az építési területen
uralkodó egyéb külső behatásoknak
TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes
fénykibocsátást, az optimalizált szín-hőmérsékletet, a színek és a
részletek pontos ábrázolását
Hely 2 akkumulátor részére a munkaidő meghosszabbításáért
Állítható magasság 0.5 m-től 1.65 m-ig
Összerakás után csak 55 cm a könnyű tárolásért és szállításért

ºº A ONE-KEY
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

M18 ONERSAL-0
Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

ºº

Rendszer

M18
Az összes Milwaukee® M18™
akkumulátorral használható

ºº
ºº

Akkumulátor kompatibilitás

ºº
ºº

Izzó típusa

LED

Max fényáram (Lumen)

5400/3000/1550/-

ºº
ºº

Max. működési idő M18 B9 akkumulátorral (óra) 7/12.5/26/Súly akkumulátorral (kg)

9.1

Szállítva

−

Cikkszám

4933459431

EAN kód

4058546010928

amely erősebb, mint egy 250 wattos halogén lámpa
Ütésálló, állítható lámpafej nagyon tartós polikarbonát lencsékkel. A fej
függőlegesen 230°-kal illetve vízszintesen 240°-kal elfordítható
Védőburkolat védi a lámpafejet és lencséket amikor a lámpa össze van
csukva tároláshoz vagy szállításhoz
1,1 – 2,2 m magasságra kihúzható állvány árnyék nélküli felülről
megvilágításhoz
IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
Kis helyigény alacsony súlyponttal, illetve ütésálló megerősített nylon
lábak a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért
Hordozófogantyúk két helyen felszerelve a könnyű egykezes szállításért:
összecsukott állapotban egyenlő súlyelosztás
Alacsony töltésszint kijelzése – a fény villog alacsony akkumulátor
töltöttségnél
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Hely 2 akkumulátor részére a munkaidő
meghosszabbításáért

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

M18 SAL-0

M18 SAL-502B

18

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

Rendszer
Izzó típusa

M18
Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
LED

Max fényáram (Lumen)

1500 / 600 / 300

Rendszer

Állítható magasság 0.5 m-től 1.65 m-ig

ºº

fej többféle felszerelési és megvilágítási lehetőséget biztosít, bármely
szögből
A kivételesen tartós és ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb
2,7 méter magasról történő esésnek
A kompakt M18™ lámpát a szervizelési és karbantartási munkálatok
helyszíni igényeihez tervezték
IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
Integrált fogantyú/rögzítő, melyet ollós emelőn történő hordozásra vagy
kikötésre terveztek
Az alacsony töltöttségi szint visszajelzője villogni kezd, ha az
akkumulátor töltöttsége alacsony szintre esik
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

Feszültség (V)

Akkumulátor kapacitás (Ah) −
Akkumulátorral együtt
0
szállítva
Töltővel szállítva
−

A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű
módosítását és a fény távvezérlését

órás üzemidővel, lehetővé teszi az500 W-os halogén cseréjét

ºº A két erőteljes mágnes, a rugós bilincs és az összehajtható, forgatható

100 perc

M18
Az összes Milwaukee® M18™
Akkumulátor kompatibilitás
akkumulátorral használható
Izzó típusa
LED

M18
Az összes Milwaukee® M18™
akkumulátorral használható
LED

Max fényáram (Lumen)

2000 / 1300 / 850 / -

2000 / 1300 / 850 / -

Max. működési idő M18 B5
4 / 6 / 10 / akkumulátorral (óra)
Súly akkumulátorral (kg)
−

7.3

Szállítva

−

Szerszámtáska

Cikkszám

4933451246

4933451896

EAN kód

4002395167708

4002395281459

4 / 6 / 10 / -

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 PAL-0

Akkumulátor kompatibilitás

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra) 4.5 / 10 / 20
Súly akkumulátorral (kg)

2.1

Szállítva

−

Cikkszám

4933464105

EAN kód

4058546220501
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M18 HAL

M18 AL

M12 AL

M18 SLED

M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
VILÁGÍTÁS

M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ
LÁMPA

M12™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ
LÁMPA

M18™ LED HORDOZHATÓ
REFLEKTOR

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº 12 nagy teljesítményű LED és 3 fényerő beállítás 3000 Lumen fényerőt

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº 8 db nagy teljesítményű LED 1500 Lumen fényerősséget biztosít - akár

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº Öt darab nagy teljesítményű LED izzó 1000 lumen biztosítására képes

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº Akár 650 méter hosszúságú és 1250 lumenes fénysugárral büszkélkedik

ºº 240°-ban forgatható világítófej és integrált csapszegfuratok a vízszintes

ºº Kompakt kialakítás, kiváló tartósság
ºº Praktikus beépített fogantyú - függőlegesen és vízszintesen is

ºº A tartós és nagy ütés állóságú polikarbonát lencsekonstrukció túléli a

ºº A 4 fokozatú fényerősség állítás (spot, fényszóró, vegyes és

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

biztosít - akár 30%-kal fényesebb, mint az 500 wattos halogén lámpa
vagy függőleges felfüggesztéshez

ºº Ütésálló, polikarbonát lencse és tartós keret védi a lámpát a

munkaterületen előforduló sérülések ellen

™
™
ºº Kettős áramforrás; vagy M18 REDLITHIUM-ION akkumulátor, vagy 2,5

m-es vezeték

30%-kal fényesebb, mint a 250 wattos halogén lámpa

függeszthető
ºº Rugalmasan szerelhető, max. 13 mm-es csőre függeszthető
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18
akkumulátorokkal működik

ºº Hordozófogantyúk a könnyű egykezes szállításért
ºº Alacsony töltésszint kijelzése – a fény villog alacsony akkumulátor

helyettesítve a 250 wattos halogén lámpákat

ºº
ºº
ºº

töltöttségnél
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18
akkumulátorokkal működik

ºº

M18 HAL-0

mostoha munkaterületi körülményeket is, illetve az eszköz gumi
bevonatát figyelembe véve a lámpa 2,7 méteres eséseket is túlél.
Az integrált mágnesek, szorítóelem segítségével több rögzítési
lehetőséget biztosít különböző felületeken
Tökéletes megoldás az állandóan helyváltoztató használatra – páratlan
fénykibocsátást biztosít
IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
Alacsony töltésszint kijelzése – a fény villog alacsony akkucsomag
töltöttségnél
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

M18 AL-0

a billenő fejnek köszönhetően

ºº
ºº

stroboszkóp) számos lehetőséget biztosít a munkaterület
megvilágításához
Problémák távolról történő azonosításában a Spot üzemmód segít
Fényszóró mód a közeli munkaterületek megvilágítására
IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
Ergonomikus fogantyú csúszásmentes gumibevonattal a nagyobb
kényelemért
Kampó a felfüggesztéshez
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M12 AL-0

M18 SLED-0

Feszültség (váltóáram) (V)

220 - 240

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

18

Feszültség (egyenáram) (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Rendszer

Rendszer

Akkumulátor kompatibilitás
Izzó típusa

Izzó típusa

M18
Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
LED

Max fényáram (Lumen)

1500 / - / 780

Izzó típusa

M12
Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható
LED

Rendszer

Rendszer

M18
Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható
LED

M18
Az összes Milwaukee® M18™
akkumulátorral használható
LED

Max fényáram (Lumen)

3000 / 1500 / 650 / -

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)

5 / 10

Max fényáram (Lumen)

1000 / 500 / 250

Max. fényáram vegyes /fényszóró / spot /stroboszkóp (Lumen) 1250 / 1200 / 600 / 1200

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)

2/4/9/-

Súly akkumulátorral (kg)

2.1

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

3.5 / 7.5 / 15

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)

4/4/7/5

Súly akkumulátorral (kg)

3.4

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

1.3

Lencse k hatótávolsága (m)

650

Szállítva

−

Cikkszám

4932430392

Szállítva

Blister

Súly akkumulátorral (kg)

1.4

Cikkszám

4933451262

EAN kód

4002395380534

Cikkszám

4933451394

Szállítva

−

EAN kód

4002395170166

4002395158621

Cikkszám

4933459159

EAN kód

4002395287147

Akkumulátor kompatibilitás
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M12 SLED

M12 UHL

M18 IL

M12 SL

M12™ LED REFLEKTOR

M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS

M18™ LED SZERELŐ LÁMPA

M12™ LED RÚDLÁMPA

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº Konkurenciához hasonlítva akár 35 %-kal nagyobb fénysugár hossz –

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº Három LED kétfokozatú fényerősség állítás 300 Lument eredményez

ºº

ºº 45°-ban előre és hátra fordítható fejnek köszönhetően 180°-ú

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº Három erőteljes LED, 220 lumen fényáram erősség
ºº Állítható fém kampó lehetővé teszi, hogy a lámpát több irányba

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

Erős módban 650 m hosszúságú intenzív, nagymértékben fókuszált
fénysugarat biztosít 750 Lumen fényerővel
Különösen hasznos távoli dolgok azonosításához – villanypóznák /
nagyfeszültségű kábelek ellenőrzése, illetve hosszú villamos
védőcsövek, öntött vagy vörösréz csövek, földalatti munkák, hídjavítási
munkák vizsgálata
Fémház és ütésálló polikarbonát lencsék tömített gumisapkával, amely
védelmet biztosít a nedvesség és mostoha munkahelyi körülmények
között
Milwaukee ® tervezésű reflektor – vékony központi sugarat biztosít széles
kerületi fénysugárral
Ergonomikus markolat gumi burkolattal
Hosszantartó használat során a 45°-os gumiburkolat a fénysugár felfelé
célzására szolgál, amikor a lámpa M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
akkumulátorral van ellátva
Akár 8 óra működési idő M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah akkumulátorral
Duplafunkciós kapcsoló lehetővé teszi a pillanatnyi vagy tartós
bekapcsolást
Akku töltésszintjelző kijelzi az akku állapotát

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

fénykibocsátást, az optimalizált színhőmérsékletet, a színek és a
részletek pontos ábrázolását
Két fénykibocsátási beállítás 1350 és 600 lumen a működési idő
maximalizálása és a világítási teljesítmény optimalizálása érdekében
Az M12 ™ 4.0 Ah akkumulátor 4 órás működési időt biztosít magas és 8
órás működési idő mellett alacsony beállítás mellett
A szerelőhorgok 119 cm - 196 cm szélesek (47˝ - 77˝), amelyek széles
autókat és teherautókat fednek le
Rugalmas és sokoldalú fénysáv függőlegesen forgatható - állítsa be a
pozíciót, és távolítsa el a tartóból a felhasználói igényeknek megfelelően
Gumi fogó felület a maximális tartás érdekében
Milwaukee ® FINISHGUARD™ kampók tartós védelmet biztosítanak a
karcolások ellen
A rozsdamentes horog lehetővé teszi, hogy a fénysávot a hordozótól
függetlenül felfügessze
A repülőgépiparban használt alumínium keret biztosítja a maximális
tartósságot
Ütés- és vegyszerálló polikarbonát lencse, amely ellenáll az általános
autóipari folyadékoknak
IP54 – por es froccsenő viz ellen vedett

M12 SLED-0

magas fokozaton és 130 Lument alacsony fokozaton

ºº
ºº
ºº
ºº

lefedettséget biztosít
Két állítható fém akasztó a függőleges és vízszintes függesztéshez
Köszönhetően a kompakt kialakításnak, olyan helyeken is használható
ahol más fényforrás nem
IP24– por és fröccsenő víz ellen védett
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

felfüggesszük

ºº Kompakt kialakítás – olyan helyeken is használható ahol más lámpa nem
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M12

akkumulátorokkal működik

M18 IL-0

M12 UHL-0

M12 SL-0

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Rendszer

Rendszer

Izzó típusa

M18
Az összes Milwaukee® M18™
akkumulátorral használható
LED

Rendszer

Izzó típusa

M12
Az összes Milwaukee® M12™
akkumulátorral használható
LED

Rendszer

Izzó típusa

M12
Az összes Milwaukee® M12™
akkumulátorral használható
LED
750 / - / 400 / 750

Max fényáram (Lumen)

1350/-/600/-

300 / - / 130 / -

Izzó típusa

Max fényáram (Lumen)

Max fényáram (Lumen)

M12
Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható
LED

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

4/-/8/-

17 / - / 36 / -

220 / - / - / -

4/-/8/8

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)

Max fényáram (Lumen)

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

650

Súly akkumulátorral (kg)

1.1

1.2

11 / - / - / -

Lencse k hatótávolsága (m)

Súly akkumulátorral (kg)

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

0.8

Szállítva

−

−

0.5

Súly akkumulátorral (kg)

Szállítva

Súly akkumulátorral (kg)

Blister

Cikkszám

4933459432

4932430564

−

Szállítva

Cikkszám

Szállítva

4933451261

EAN kód

4058546010935

4002395382255

4932430178

Cikkszám

EAN kód

Cikkszám
EAN kód

4002395378395

EAN kód

4002395170159

Akkumulátor kompatibilitás
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M18 LL

M12 LL

M12 MLED

M18 TLED

M18™ LED MUNKA LÁMPA

M12™ LED MUNKA LÁMPA

M12™ LED NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
ZSEBLÁMPA

M18™ LED LÁMPA

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº 180° - 360°-ban állítható fénysugár - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi,

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº 180° - 360°-ban állítható fénysugár - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi

ºº Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló

ºº Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº Az állítható fej segítségével a nyaláb szélessége könnyen változtatható
®
ºº A Milwaukee által tervezett optika maximalizálja a teljesítményt, az erős

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

a térmegvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

fénykibocsátás 700+ lumen, nagy területek megvilágításához
USB töltő tablet, okos telefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus
eszközök töltéséhez
Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás,
ütésálló lencsék
4 fokozatú fényerősség állítás - 700 Lumen magas és villogó fokozaton
(100 %), 350 Lumen közepes fokozaton (50%), 70 Lumen alacsony
fokozaton (10 %)
2 db kampó felfüggesztéshez
IP24– por és fröccsenő víz ellen védett
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

a térmegvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

fénykibocsátás 400+ Lumen, nagy területek megvilágításához
Nagy teljesítményű 2.1A USB töltő tablet, okostelefon, MP3 lejátszó és
egyéb elektronikus eszközök töltéséhez
Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás,
ütésálló lencsék
2 db kampó a felfüggesztéshez
IP24 – por és fröccsenő víz ellen védett
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

M18 LL-0

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

LED akár 350 m-re is elvilágít
Rendkívül tartós és ütésálló polikarbonát lencse az extrém tartósságért
Ergonomikus, recézett textúrájú markolat biztosítja a tökéletes fogást
IP54 minősítés – por és fröccsenő víz ellen védett
M12™ töltésszintjelző alacsony töltésszintkijelzővel
Csuklópánt, hogy a lámpa mindig kéznél és biztonságban legyen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 LL-0

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

120 Lumen LED fény - 2x fényesebb és fehérebb mint az izzó
M18™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő
Zárt, alumínium fej - ütés és időjárás viszontagságainak ellenálló
135°-ban elfordítható fej - a munkaterület megvilágításához
Beépített akasztó - a kéz nélküli használathoz
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M18™
akkumulátorokkal működik

M12 MLED-0

M18 TLED-0

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Rendszer

Rendszer

Max fényáram (Lumen)

700 / 350 / 70 / 700

Izzó típusa

M12
Az összes Milwaukee® M12™
akkumulátorral használható
LED

Rendszer

Izzó típusa

M12
Az összes Milwaukee® M12™
akkumulátorral használható
LED

Rendszer

Izzó típusa

M18
Az összes Milwaukee® M18™
akkumulátorral használható
LED

Izzó típusa

M18
Az összes Milwaukee® M18™
akkumulátorral használható
LED

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)

10 / 20 / 100 / 16

Max fényáram (Lumen)

400 / 200 / 40 / 400

Max fényáram (Lumen)

800 / - / 325 / 800

Max fényáram (Lumen)

120 / - / - / -

Lencse k hatótávolsága (m)

29

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

8 / 15 / 67 / 16

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

5/-/7/7

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)

29

Súly akkumulátorral (kg)

1.4

Lencse k hatótávolsága (m)

23

Lencse k hatótávolsága (m)

350

Súly akkumulátorral (kg)

0.7

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

0.9

Súly akkumulátorral (kg)

0.7

Szállítva

−

Cikkszám

4932430563

Szállítva

−

Szállítva

Blister

Cikkszám

4932430361

EAN kód

4002395382248

Cikkszám

4932430562

Cikkszám

4933451899

EAN kód

4002395380220

EAN kód

4002395382231

EAN kód

4002395281480

Akkumulátor kompatibilitás
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M12 TLED

L4 FL

L4 MLED

L4 HL

M12™ LED LÁMPA

USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT
FÉNYŰ ZSEBLÁMPA

USB ÚJRATÖLTHETŐ KOMPAKT
ZSEBLÁMPA

USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA

ºº 120 Lumen LED lámpa - 2x erősebb fény és fehérebb fény, mint a

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

445 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
Dupla mágnessel felszerelhető és zsebre csatolható
A kompakt méret lehetővé teszi a zsebben történő tárolást
IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
Ütéseknek és vegyi anyagoknak ellenálló lencse
A töltöttségmérő lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor
töltöttségének gyors ellenőrzését
™
ºº A REDLITHIUM USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB
kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali
csatlakozó nem képezi a készlet részét)
ºº Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém
végződésekkel
ºº Az USB kábel a készletben megtalálható

™
ºº 700 Lumenes TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás, akár 155 m

™
ºº 475 Lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº Szórt, Pont és Pont/Szórt fénysugár opciók az optimális fényerő elérése

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hagyományos lámpáknál
M12™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő, kevesebb
hőleadással
Alumínium fej - ütésnek és az időjárási viszontagságoknak ellenálló
90°-ban elfordítható fej - a mukafelület kiváló megvilágításáért
Mágneses hátlap - a kéznélküli használatért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee ® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

M12 TLED-0

hatótávval
A csúszófej lehetővé teszi a fénysugár beállítását a pontszerű és szórt
világítás között
A repülőgépiparban használt alumínium “AL 6000 széria” a prémium
recés fogantyú és a polikarbonát lencse 4 méter magasról történő
lejtésnek is ellenáll, valamint páratlan tartósságot biztosít
IP67-es besorolás, max 1 méter mélyre történő vízbe merítéssel és
porvédelemmel
Pillanatnyi és állandó bekapcsológomb
Levehető övcsipesz
A töltöttségmérő lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor
töltöttségének gyors ellenőrzését
A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB
kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali
csatlakozó nem képezi a készlet részét)
Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém
végződésekkel
Az USB kábel a készletben megtalálható

L4 FL-201

és a legfeljebb 31 órán át tartó működés érdekében

ºº 4 rögzítőkapocs sisakhoz való rögzítéshez és állítható heveder gumi

fogantyúval

ºº A lámpa (7) különböző pozícióba állítható, és 216°-os billentő mozgást

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

biztosít, hogy a felhasználók könnyebben a szükséges helyre
irányíthassák a fényforrást
A levehető pánt lehetővé teszi a kézi használatot
IP53 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és ráfröccsenő víz ellen
A lencse ellenáll az ütéseknek és vegyi anyagoknak
A töltöttségmérő lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor
töltöttségének gyors ellenőrzését
A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB
kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali
csatlakozó nem képezi a készlet részét)
Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém
végződésekkel
Az USB kábel a készletben megtalálható

L4 MLED-201

L4 HL-201

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

4

Feszültség (V)

4

Feszültség (V)

4

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.5

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.5

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.5

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

1

Akkumulátorral együtt szállítva

1

Akkumulátorral együtt szállítva

1

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Rendszer

Rendszer

REDLITHIUM™ USB

Rendszer

REDLITHIUM™ USB

Rendszer

REDLITHIUM™ USB

Akkumulátor kompatibilitás

REDLITHIUM™ USB elem

Akkumulátor kompatibilitás

REDLITHIUM™ USB elem

Akkumulátor kompatibilitás

REDLITHIUM™ USB elem

Izzó típusa

M12
Az összes Milwaukee® M12™
akkumulátorral használható
LED

Izzó típusa

LED

Izzó típusa

LED

Izzó típusa

LED

Max fényáram (Lumen)

120 / - / - / -

Max fényáram (Lumen)

445 / - / 100 / -

Max fényáram (Lumen)

700 / - / 100 / 700

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

15 / - / - / -

Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)

2 / - / 11 / -

Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)

4.5 / - / 16 / 8

Max. fényáram vegyes /fényszóró / spot /strobosz475 / 25, 150, 300 / 300 / kóp (Lumen)

Súly akkumulátorral (kg)

0.5

Súly akkumulátorral (kg)

0.2

Súly akkumulátorral (kg)

0.2

Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)

2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -

Szállítva

−

Szállítva

−

Szállítva

−

Súly akkumulátorral (kg)

0.2

Cikkszám

4932430360

Cikkszám

4933459442

Cikkszám

4933459444

Szállítva

−

EAN kód

4002395380213

4058546011055

Cikkszám

4933459443

EAN kód

4058546011048

Akkumulátor kompatibilitás

162

EAN kód

4058546011031

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

EAN kód
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IPL-LED

HL-LED

ELEMES TOLL LÁMPA

ELEMES FEJLÁMPA
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M12™ LÁMPÁK
1

2

3

4

5

6

7

Feszültség (V) Akkumulátor típusa

Rendszer

Akkumulátor kompatibilitás

Izzó típusa

Cikkszám

EAN kód

1.

M12 TLED-0

12

Li-ion

M12

Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható

LED

4932430360

4002395380213

2.

M12 MLED-0

12

Li-ion

M12

Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható

LED

4933451899

4002395281480

3.

M12 LL-0

12

Li-ion

M12

Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható

LED

4932430562

4002395382231

4.

M12 SL-0

12

Li-ion

M12

Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható

LED

4932430178

4002395378395

5.

M12 UHL-0

12

Li-ion

M12

Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható

LED

4933459432

4058546010935

6.

M12 SLED-0

12

Li-ion

M12

Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható

LED

4933451261

4002395170159

7.

M12 AL-0

12

Li-ion

M12

Az összes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható

LED

4933451394

4002395158621

M18™ LÁMPÁK
1

3

2

6

5

4

8

7

9

10

11

Feszültség
Feszültség
Akkumulátor
Rendszer Akkumulátor kompatibilitás
(váltóáram) (V) (egyenáram) (V) típusa
™
ºº 100 lumenes TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás, akár 30 m

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hatótávval, mely megfelelő vizsgálatot tesz lehetővé
A legjobb tartósság érdekében ütés- és korrózióálló repülőgépiparban
használt alumínium vázzal és recés fogantyúval rendelkezik
IP67-es besorolás, max 1 méter mélyre történő vízbe merítéssel és
porvédelemmel
Egy védő gumibetét zónát tartalmaz az alkalmi kézmentes használat
érdekében
Levehető fém zsebkapocs
Be/Ki és pillanatnyi bekapcsológomb
2 x AAA elemet tartalmaz

™
ºº 300 lumenes TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº Mosható, mikroszálas, izzadság felszívó pánt az egész napos

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

kényelemért
Kompakt és könnyű kialakítás
6-állásban dönthető a fény megfelelő irányításához
4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez
A lámpa ütéstől, időjárástól és portól védett
3 x AAA elemet tartalmaz

HL-LED

Alkáli

Akkumulátor típusa

Alkáli

Akkumulátor kompatibilitás

AAA

Akkumulátor kompatibilitás

AAA

Izzó típusa

LED

Izzó típusa

LED

Max fényáram (Lumen)

100

Max fényáram (Lumen)

300 / 150 / 25

Max. működési idő [óra]

3.5

Max. működési idő [óra]

3 / 8 / 31

Súly akkumulátor nélkül (kg)

0.04

Súly akkumulátorral (kg)

0.1

Szállítva

−

Szállítva

−

Cikkszám

4933459440

Cikkszám

4933459441

EAN kód

4058546011017

EAN kód

4058546011024
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Izzó típusa Cikkszám

14

EAN kód

M18 TLED-0

−

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

2.

M18 LL-0

−

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

4932430563 4002395382248

3.

M18 IL-0

−

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

4932430564 4002395382255

4.

M18 SLED-0

−

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

4933459159 4002395287147

5.

M18 AL-0

−

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

4932430392 4002395380534

6.

M18 HAL-0

220 - 240

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

4933451262 4002395170166

7.

M18 PAL-0

−

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

4933464105 4058546220501

8.

M18 UBL-0

−

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

4933459433 4058546010942

M18 SAL-0

−

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

4933451246 4002395167708

M18 SAL-502B

−

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

4933451896 4002395281459

M18 HSAL-0

220 - 240

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

4933451392 4002395158607

M18 HSAL-502B 220 - 240

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

4933451898 4002395281473

11. M18 ONERSAL-0 −

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

4933459431 4058546010928

12. M18 SLSP-0

220 - 240

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

4933451514 4002395162222

13. M18 ONESLSP-0 220 - 240

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

4933459155 4002395287109

14. M18 ONESLDP-0 100 - 240

18

Li-ion

M18

Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED

4933459160 4002395287154

10.

IPL-LED

13

1.

9.

Akkumulátor típusa

12

EGYÉB LÁMPÁK
1

TM

3

2

4932430361 4002395380220

4

5

6

7

Feszültség
Feszültség
Akkumulátor
Rendszer
(váltóáram) (V) (egyenáram) (V) típusa

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes Milwaukee® M28™ akkumulátorral használható Xeon

Izzó típusa Cikkszám

EAN kód

4932352526 4002395371846

1.

M28 WL-0

−

28

Li-ion

M28

2.

L4 FL-201

−

4

Li-ion

REDLITHIUM™ USB REDLITHIUM™ USB elem

LED

4933459442 4058546011031

3.

L4 HL-201

−

4

Li-ion

REDLITHIUM™ USB REDLITHIUM™ USB elem

LED

4933459443 4058546011048

4.

L4 MLED-201 −

4

Li-ion

REDLITHIUM™ USB REDLITHIUM™ USB elem

LED

4933459444 4058546011055

5.

IPL-LED

−

3.0

Alkáli

Alkáli

AAA

LED

4933459440 4058546011017

6.

HL-LED

−

4.5

Alkáli

Alkáli

AAA

LED

4933459441 4058546011024

7.

HOBL 7000

90 - 277

−

−

Vezetékes

−

LED

4933464126 4058546220716

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M28 CHPX

M18-28 CPDEX

M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDSPLUS KALAPÁCS

M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY
PORELSZÍVÓ

®
™
ºº Milwaukee tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan

ºº

ºº HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

166
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motor
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
Kategóriájában a legnagyobb ütőenergiájú akkumulátoros SDS
kalapács. Erőteljes ütőmechanizmus 4,1 J ütőenergiát szolgáltat
alacsony 8.1 m/s² vibráció szint mellett, köszönhetően a kettős Anti
vibrációs rendszernek*
Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
4 fokozatú üzemmód kapcsoló: ütvefúrás, kalapács, fúrás, variolock
FIXTEC – kulcsnélküli tokmány csere
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Használható az M18-28 CPDEX porelszívóval
*szabadalmaztatás alatt

indítható a gép ki- és bekapcsolójával

összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,75%

ºº Nagy porgyűjtő doboz
ºº A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható,

max. 16 mm hosszú és 90 mm mély

ºº Kompatibilis az M18 CHPX és M28 CHPX kalapácsokkal
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee M18

akkumulátorokkal működik

M28 CHPX-0X

M28 CHPX-502X

Feszültség (V)

28

28

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Töltővel szállítva

−

90 perc

Töltővel szállítva

−

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

Max. fúrószár átmérő (mm)

16

Ütés energia (EPTA)(J)

4.1

4.1

Max. fúrási mélység (mm)

90

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

30

Max. fúrószár hossz (mm)

160

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Löket hossz (mm)

100

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

28

28

Súly akkumulátor nélkül (kg)

1.6

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 5000

0 - 5000

Szállítva

−

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

8.1

8.1

Cikkszám

4933446810

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

8.1

8.1

EAN kód

4002395005505

Súly akkumulátorral (kg)

−

4.7

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933451029

4933451025

EAN kód

4002395136933

4002395137008

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M28 CHPXDE

HD28 PD

HD28 AG125

HD28 AG115

M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDSPLUS KALAPÁCS PORELSZÍVÓVAL

M28™ HEAVY DUTY ÜTVEFÚRÓ

M28™ HEAVY DUTY 125 MM
SAROKCSISZOLÓ

M28™ HEAVY DUTY 115 MM
SAROKCSISZOLÓ

™
ºº M28 CHPX - M28 FUEL Heavy Duty SDS-plus kalapács
™
ºº M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel Heavy Duty porelszívó

®
ºº A Milwaukee nagy teljesítményű motorja megdöbbentõ 90 Nm

®
ºº A Milwaukee nagy teljesítményű motorja maximális erőt biztosít,

®
ºº A Milwaukee nagy teljesítményű motorja maximális erőt biztosít,

ºº

ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Teljesen fém hajtóműház a maximális tartósságért
Kompakt mérete csupán 237 mm
13 mm Röhm tokmány maximum tartósságot biztosít
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

M28 CHPXDE-502C

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

optimalizálva az erő-súly arányt
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló
ergonómiáért
Szabadalmaztatott FIXTEC szorítóanya a tárcsák gyors és könnyű
cseréjéhez
Szerszám nékül állítható védőburkolat az üzemeltető legkiválóbb
védelméért és a gyors szerszámcseréért
AVS pótfogantyú a kevesebb fáradságért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

optimalizálva az erő-súly arányt

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
ºº A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló

ergonomiáért

ºº Szabadalmaztatott FIXTEC szorítóanya a tárcsák gyors és könnyű

cseréjéhez

ºº Szerszám nékül állítható védőburkolat az üzemeltető legkiválóbb

védelméért és a gyors szerszámcseréért

ºº AVS pótfogantyú a kevesebb fáradságért
ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát

ºº Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
™
ºº A REDLITHIUM-ION akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

HD28 PD-0X

HD28 PD-502X

HD28 AG125-0X

HD28 AG125-502X

HD28 AG115-0X

HD28 AG115-502X

Feszültség (V)

28

Feszültség (V)

28

28

Feszültség (V)

28

28

Feszültség (V)

28

28

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

90 perc

Töltővel szállítva

−

90 perc

Töltővel szállítva

−

90 perc

Töltővel szállítva

−

90 perc

Szállítva

Szerszámkoffer

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 450

0 - 450

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

9000

9000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

9000

9000

Cikkszám

4933448015

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 1800

0 - 1800

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

Tárcsa átmérő (mm)

115

115

EAN kód

4002395006779

Tokmány mérete (mm)

13

13

Max. vágási mélység (mm)

36

36

Max. vágási mélység (mm)

28

28

Max. fúrási átmérő fában (mm)

65

65

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

16

16

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.8

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.8

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

20

20

FIXTEC szorító anya

Igen

Igen

FIXTEC szorító anya

Igen

Igen

Max. nyomaték (Nm)

90

90

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

Súly akkumulátorral (kg)

−

2.5

AVS pótfognatyú

Igen

Igen

AVS pótfognatyú

Igen

Igen

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933431646

4933448544

Cikkszám

4933432225

4933448541

Cikkszám

4933432146

4933448540

EAN kód

4002395242887

4002395263158

EAN kód

4002395243952

4002395263127

EAN kód

4002395243785

4002395263110

168

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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HD28 IW

HD28 MS

HD28 SG

HD28 CS

M28™ HEAVY DUTY 1/2 ˝
ÜTVECSAVAROZÓ

M28™ HEAVY DUTY FÉMVÁGÓ
KÖRFŰRÉSZ

M28™ HEAVY DUTY EGYENES
CSISZOLÓ

M28™ HEAVY DUTY KÖRFŰRÉSZ

®
ºº A Milwaukee 4 pólusú motorja kiemelkedő 440 Nm nyomatékot

®
ºº Milwaukee motor 3200 percenkénti fordulatot biztosít a gyors

ºº Hosszított reteszelhető kapcsoló a szűk helyeken történő jobb

®
ºº Erőteljes Milwaukee 4200/perces üresjárati fordulatszámú motor

ºº

ºº

ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

szolgáltat, ideális a nagy igénybevételű feladatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Tartós, könnyű magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért és
nagyobb kényelemért
Változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsoló a magasabb
szabályozhatóságért és pontosságért
1
/2 ˝ meghajtás lapos fejű rögzítőcsappal, hogy a dugókulcs ne essen le
Csúszásmentes fogási felület a legnagyobb kényelemért és
ellenőrizhetőségért
Különleges megfordítható akkumulátor az optimális egyensúlyért és
hozzáférhetőségért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

vágásokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Nagy, 61 mm-es vágásmélység
Kompakt, ergonómikus kialakítású, kiválóan irányítható fémvágó
körfűrész
Ergonómikus Softgrip fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért
Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon
belül megáll
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Prémium, 174 mm-es karbid fűrészlap
36 fogú fűrészlappal szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hozzáférésért
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Kétsebességes digitális elektronika a gép optimális kihasználásáért
Biztonsági relé, hogy a gép ne indulhasson el véletlenül
Teljesen fém hajtóműház a tartósságért
Maximalizált levegőáramlás a túlmelegedés megelőzésére
6 mm befogó, más tartozékok használatához
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Változtatható 54 mm vágási mélység, 50°-os ferdeszög állítási lehetőség
ºº Heavy Duty szerkezet, fém alsó és felső fűrészlap védőburkolattal és

alumínium alaplappal

ºº Balos fűrészlap elhelyezés az optimális vágásvonal láthatóságáért
ºº Az elektronikus motorféknek köszönhetõen a fûrészlap pillanatokon

belül megáll
Ergonómikus Softgrip fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
ºº 24 fogas fűrészlappal, párhuzamvezetővel, porzsákkal és kulccsal
szállítva
ºº
ºº
ºº
ºº

HD28 IW-0X

HD28 IW-502X

HD28 CS-0

HD28 CS-502C

Feszültség (V)

28

28

Feszültség (V)

28

Feszültség (V)

28

Feszültség (V)

28

28

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

90 perc

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

Töltővel szállítva

−

90 perc

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1450

0 - 1450

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

3200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

22,500 / 19,500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4200

4200

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 2450

0 - 2450

Fűrészlap átmérő (mm)

174

Befogógyűrű mérete (mm)

6

Max. vágás gérben 90° (mm)

54

54

Szerszám befogás

1

1

/2˝ négyszög

Befogótüske mérete (mm)

20

Súly akkumulátorral (kg)

3.1

Max. vágás gérben 45° (mm)

39

39

Max. nyomaték (Nm)

440

440

Max. vágása kapacitás acéllemezben (mm)

5

Szállítva

−

Fűrészlap átmérő (mm)

165

165

Súly akkumulátorral (kg)

−

4.1

Max. vágási kapacitás fém csőben (mm)

61

Cikkszám

4933415615

Befogótüske mérete (mm)

15.87

15.87

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Max. vágási kapacitás lemezben (mm)

61

EAN kód

4002395238484

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.6

Cikkszám

4933431642

4933448545

Súly akkumulátorral (kg)

4.2

Szállítva

−

Szerszámkoffer

EAN kód

4002395242870

4002395263165

Szállítva

−

Cikkszám

4933419022

4933448538

Cikkszám

4933416880

EAN kód

4002395238804

4002395263097

EAN kód

4002395237777

170

/2˝ négyszög

HD28 MS-0

könnyedén vágja a faszerkezetű anyagokat

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

HD28 SG-0

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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HD28 SX

HD28 JSB

M28 PACK B

M28 PACK D

M28™ HEAVY DUTY SAWZALL®
SZABLYAFŰRÉSZ

M28™ HEAVY DUTY
SZÚRÓFŰRÉSZ

M28™ ERŐCSOMAG

M28™ ERŐCSOMAG

ºº
ºº
ºº
ºº

HD28 PD – M28™ Heavy Duty ütvefúró-csavarozó
HD28 CS – M28™ Heavy Duty körfűrész fához
HD28 SX – M28™ Heavy Duty SAWZALL®
M28 WL – M28™ lámpa

™
ºº HD28 PD – M28 Heavy Duty ütvefúró-csavarozó
™
®
ºº HD28 SX – M28 Heavy Duty SAWZALL
™
ºº M28 WL – M28 lámpa

M28 Pack B-502B

®
ºº A Milwaukee csúcsteljesítményű motorja maximális erõt biztosít,

optimalizálva az erő-súly arányt

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Milwaukee ® szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors és könnyű
kulcsnélküli fűrészlapcseréért
Fogaskerék védő rendszer védi a hajtóműházat a fűrészlapok
beakadása esetén
Kiegyensúlyozott lengőmechanizmus a vibráció csökkentéséért
28,6 mm-es lökethossz, 3000 löket/perc a rendkívül gyors vágásért
Szerszám nélkül állítható vezetősín a gyors fűrészlap mélység állításért
Két ujjal kezelhető kétsebességes fordulatszám előválasztó kapcsoló
Csúszásmentes fogás felület a legnagyobb kényelemért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

®
ºº Milwaukee motor 2800 percenkénti fordulatot biztosít
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Lágyindítás
ºº 2 fokozatú sebességkapcsoló
ºº Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és

ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban

28

Feszültség (V)

28

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Töltővel szállítva

90 perc

Töltővel szállítva

90 perc

Szállítva

Szerszámtáska

Szállítva

Szerszámtáska

Cikkszám

4933448546

Cikkszám

4933448547

EAN kód

4002395263172

EAN kód

4002395263189

M28 PACK G
M28™ ERŐCSOMAG

ºº Négyfokozatú ingaelőtolás állítás a megnövekedett vágási

teljesítményért és a hosszabb fűrészlap élettartamért

ºº Állítható fűrészpor elfújó
ºº Pontos pengevezetés, a nagyon alacsonyan elhelyezett tűgörgős
ºº
ºº
ºº
ºº

csapágyakon lévő nagyméretű támasztógörgővel
Acélöntvény alaplap
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

™
ºº HD28 PD - M28 Heavy Duty ütvefúró-csavarozó
™
ºº M28 CHPX - M28 Heavy Duty SDS-plus kalapács
™
ºº M28 WL - M28 lámpa

HD28 SX-0

HD28 SX-502C

HD28 JSB-0X

HD28 JSB-502X

Feszültség (V)

28

28

Feszültség (V)

28

28

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

−

5.0

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

2

Töltővel szállítva

−

90 perc

Töltővel szállítva

−

90 perc

Max. vágási mélység puhafába (mm)

300

300

Üresjárati löketszám (löket/perc)

2100 / 2800

2100 / 2800

Max. vágási mélység acélba (mm)

25

25

Max. vágási kapacitás fában (mm)

135

135

Max. vágási mélység alumíniumba (mm)

25

25

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

10

10

Feszültség (V)

28

Max. vágási mélység színesfémbe (mm)

25

25

Löket hossz (mm)

26

26

Akkumulátor típusa

Li-ion

Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)

150

150

Súly akkumulátorral (kg)

−

3.5

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0-2000/0-3000

0-2000/0-3000

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Löket hossz (mm)

28.6

28.6

Cikkszám

4933432090

4933448542

Töltővel szállítva

90 perc

Súly akkumulátorral (kg)

−

4.1

EAN kód

4002395243778

4002395263134

Szállítva

Heavy Duty koffer

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933448970

Cikkszám

4933416860

4933448537

EAN kód

4002395263547

EAN kód

4002395237807

4002395263080

172

M28 Pack D-502B

Feszültség (V)

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M28 PACK G-502X

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12™ AKKUMULÁTOROK
1

2

3

TÖLTŐK

4

Rendszer

Akkumulátor típusa

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Feszültség (V)

Cikkszám

EAN kód

1.

M12 B2

M12

Li-ion

2.0

12

4932430064

4002395377251

2.

M12 B3

M12

Li-ion

3.0

12

4932451388

4002395157969

3.

M12 B4

M12

Li-ion

4.0

12

4932430065

4002395377268

4.

M12 B6

M12

Li-ion

6.0

12

4932451395

4002395158638

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M18™ AKKUMULÁTOROK
Rendszer
1

2

4

3

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

5

Rendszer

Akkumulátor típusa

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Feszültség (V)

Cikkszám

EAN kód

1.

M18 B2

M18

Li-ion

2.0

18

4932430062

4002395377237

2.

M18 B4

M18

Li-ion

4.0

18

4932430063

4002395377244

3.

M18 B5

M18

Li-ion

5.0

18

4932430483

4002395381449

4.

M18 B6

M18

Li-ion

6.0

18

4932451244

4002395167661

5.

M18 B9

M18

Li-ion

9.0

18

4932451245

4002395167678

Töltési tartomány

Töltési idő

Akkumulátor kapacitás NiCd akku(Ah)
mulátorhoz

NiMH akku- Li-Ion akkumulátorhoz mulátorhoz

Cikkszám

EAN kód

30 perc

2.0

−

−

Igen

4932352958

4002395376162

120 perc

2.5

Nem

Nem

Igen

4932459446

4058546011079

30/60 perc

2.0, 3.0, 4.0 + 6.0

−

−

Igen

4932352000

4002395366606

1.

M4 C

2.

L4 C

3.

C12 C

M4
4V
REDLITHIUM™
4V
USB
M12
12 V

4.

M12 TC

M12

12 V

2.5/4/5/8 óra

2.0, 3.0, 4.0 + 6.0

Nem

Nem

Igen

4932459450

4058546011116

5.

M12 C4

M12

12 V

2.0, 4.0 + 6.0

−

−

Igen

4932430554

4002395382156

6.

M12-18C

M12,M14,M18 12 - 18 V

40/80 perc
40/80 perc

2.0, 4.0, 5.0, 6.0 + 9.0

−

−

Igen

4932352959

4002395376179

7.

M12-18 FC

M12,M14,M18 12 - 18 V

26/47/59 perc

2.0, 4.0, 5.0, 6.0 + 9.0

−

−

Igen

4932451079

4002395810581

8.

M12-18 AC

M12,M14,M18 12 - 18 V

40/80/100/124/180 perc 2.0, 4.0, 5.0, 6.0 + 9.0

−

−

Igen

4932459205

4002395287208

9.

M1418 C6

M14,M18

14.4 V - 18 V

40/80/100 perc

2.0, 4.0, 5.0, 6.0 + 9.0

−

−

Igen

4932430086

4002395377473

M28

28 V

60 perc

3.0 + 5.0

−

−

Igen

4932352524

4002395371822

10. M28 C

M4 D
M4™ CSAVARBEHAJTÓ

AKKUMULÁTOROK
1

2

3

4

5

Kompakt 244 mm csavarozó
Nagy pontosságú (8%) elektronikus tengelykapcsoló
2 sebességes hajtómű csavarozásra és fúrásra
Elektronikus fordulatszám szabályozó kapcsoló
1
/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
2 pozíciós fogantyú a jobb egyensúly és a minimum erőfeszítés
érdekében
ºº Akkumulátor töltöttség kijelző, mutatja a hátralévő működési időt
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

6

M4 D-202B
Rendszer

Akkumulátor típusa

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Feszültség (V)

Cikkszám

EAN kód

Feszültség (V)

4

1.

M4 B2

M4

Li-ion

2.0

4

4932430098

4002395377596

Akkumulátor típusa

Li-ion

2.

L4 B2

REDLITHIUM™ USB

Li-ion

2.5

4

4932459445

4058546011062

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

3.

M14 B

M14

Li-ion

1.5

14.4

4932352665

4002395373239

Akkumulátorral együtt szállítva

2

4.

M14 B4

M14

Li-ion

4.0

14.4

4932430323

4002395379842

Töltővel szállítva

30 perc

5.

M28 BX

M28

Li-ion

3.0

28

4932352732

4002395373901

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 200

6.

M28 B5

M28

Li-ion

5.0

28

4932430484

4002395381456

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 600
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Szerszám befogás

1

Max. nyomaték (Nm)

5

Súly akkumulátorral (kg)

0.5

Szállítva

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933440475

EAN kód

4002395000388

/4˝ Hex

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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K 2500 H

K 2000 H

BRT

25 KG BONTÓKALAPÁCS

22 KG BONTÓKALAPÁCS

KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº Nagy ütőerejű kalapács 64 Joule ütési energiát biztosít a legkeményebb
bontási alkalmazásokhoz

ºº AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap
dolgozzon

ºº Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít
ºº 1300 percenkénti ütésszám
ºº Szénkefe nélküli motor lehetővé teszi a maximális működési időt a
szervizelések között

ºº 10 m kábel lehetővé teszi a munkavégzést akár 314 m² munkaterületen
ºº 28 mm-es Hex szerszám befogás
ºº A külön megvásárolható, 4 vésővel ellátott kocsi és a kábelvezetés
megkönnyíti a kalapács szállítását a munkahelyen

K 2500 H

ºº Nagy ütőerejű kalapács 42 Joule ütési energiát biztosít a legkeményebb

Felvett teljesítmény (W)

2200

ºº

Ütés energia (EPTA)(J)

64

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

1300

Szerszám befogás

K-Hex

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

4.9

Súly (kg)

27.4

Szállítva

−

Cikkszám

4933459602

EAN kód

4058546027742

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

bontási alkalmazásokhoz
AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap
dolgozzon
Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít
1300 percenkénti ütésszám
10 m kábel lehetővé teszi a munkavégzést akár 314 m² munkaterületen
28 mm-es Hex szerszám befogás
A külön megvásárolható, 4 vésővel ellátott kocsi és a kábelvezetés
megkönnyíti a bontókalapács szállítását a munkahelyen

Kalapács szállító kocsi, kábel, 4 véső
100 kg terhelési kapacitás
Porbevonat védi a munkaterületen előforduló sérülések ellen
Kompatibilis a K 2000 H és K 2500 H kalapácsokhoz

K 2000 H

AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy
egész nap dolgozzon

178

Harmadik fogantyú maximális irányíthatóságot biztosít

BRT

Felvett teljesítmény (W)

2200

Teherbírás (kg)

100

Ütés energia (EPTA)(J)

42

Súly (kg)

14.3

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

1300

Szállítva

−

Szerszám befogás

K-Hex

Cikkszám

4933459794

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

4.7

EAN kód

4058546029661

Súly (kg)

24.2

Szállítva

−

Cikkszám

4933459604

EAN kód

4058546027766

28 mm-es Hex szerszám befogás

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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K 950

K 900

K 750 S

K 545 S

10 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS

10 KG BONTÓKALAPÁCS

7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ
KALAPÁCS

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ
KALAPÁCS

ºº 20 J ütőenergia – a legjobb bontásteljesítmény az osztályában
ºº 1700 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartalékkal a

ºº 20 J ütőenergia – a legjobb bontásteljesítmény az osztályában
ºº 1600 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartalékkal a

ºº Nagy, nehéz ütőszeg maximális 11,9 J ütőenergiát biztosít
ºº Az 1550 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb

ºº Nagy, nehéz ütőszeg maximális 8,5 J ütőenergiát biztosít
ºº Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb

®
ºº Digitronic - teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a

®
ºº Digitronic - teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a

ºº 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha

ºº 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha

ºº

ºº

ºº Fém hajtóműház a hajtómű jobb felfekvéséért és a hosszabb

ºº Szervizkijelző lámpa
ºº Automatikus kenő rendszer a hosszabb élettartamért
ºº Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csípővonal alatti

legnehezebb alkalmazásokhoz

teljesítmény az alkalmazáshoz

fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
élettartamért

ºº Szervizkijelző lámpa
ºº Automatikus kenőrendszer a hosszabb élettartamért
ºº Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csípővonal alatti

munkáknál

ºº Ideálisan használható generátorral is
ºº A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
ºº 6 m kábel

legnehezebb alkalmazásokhoz

teljesítmény az alkalmazáshoz

fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért

munkáknál
ºº Ideálisan használható generátorral is
ºº A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
ºº 6 m kábel

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot
biztosítja
Teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az
alkalmazáshoz
Lágyindítás a fúrás és vésés precíz kezdéséhez
AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és
főfogantyún
A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
Lágy ütés funkció az érzékeny anyagokban való fúráshoz /véséshez
Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
Szervizkijelző lámpa
A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
6 m kábel

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot
biztosítja
Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még
terhelés alatt is
Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és a
főfogantyún
A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
Lágy ütés az érzékeny anyagokban való véséshez
Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
Szervizkijelző lámpa
A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
6 m kábel

K 950 S

K 950 K

K 900 S

K 900 K

Felvett teljesítmény (W)

1700

1700

Felvett teljesítmény (W)

1600

1600

Felvett teljesítmény (W)

1550

Felvett teljesítmény (W)

1300

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

125 - 250

125 - 250

Ütés energia (EPTA)(J)

20

20

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

300

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

450

Ütés energia (EPTA)(J)

20

20

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

975 - 1950

975 - 1950

Ütés energia (EPTA)(J)

11.9

Ütés energia (EPTA)(J)

8.5

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

975 - 1950

975 - 1950

Szerszám befogás

SDS-Max

K-Hex

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

2740

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

2840

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)

125 - 250

125 - 250

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

11

11

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)

240

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)

350

Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)

50

50

Súly (kg)

11.0

11.0

Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)

50

Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)

45

Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)

80

80

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)

80

Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)

65

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

150

150

Cikkszám

4933375720

4933375650

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

150

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

100

Szerszám befogás

SDS-Max

K-Hex

EAN kód

4002395232048

4002395231614

Szerszám befogás

SDS-Max

Szerszám befogás

SDS-Max

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

12.5

12.5

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

9.5

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

13

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

11

11

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

9.1

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

9

Súly (kg)

11.8

11.8

Súly (kg)

8.2

Súly (kg)

6.7

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933375710

4933375500

Cikkszám

4933398600

Cikkszám

4933398200

EAN kód

4002395232031

4002395231607

EAN kód

4002395235193

EAN kód

4002395234073
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K 540 S

K 500 ST

K 500 S

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ
KALAPÁCS

5 KG BONTÓKALAPÁCS

5 KG BONTÓKALAPÁCS

ºº A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 7.5 J és 6.3

ºº A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 7.5 J és 5.9

ºº Nagy, nehéz ütőszeg maximális 8,5 J ütőenergiát biztosít
ºº Az 1300 wattos motor maximális teljesítményt nyújt, a jobb

ºº A nehéz ütőszeg maximális 3,6 J ütőerőt biztosít
ºº A 720 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan

ºº

ºº

ºº

ºº Elektronika gyorsító kapcsolóval
ºº Teljesen szigetelt fémház a maximális stabilitásért
ºº Könnyű, ergonomikus elülső fogantyúja teljesen állítható és a fúrási

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

kg
Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb
hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot
biztosítja
Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
Az alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati
idő
Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez,
csapágyak megfelelő felfekvése és jobb hűtés
Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes
vésés érdekében
Biztonsági kuplung - a blokkoló fúró esetén védi a kezelőt és a gépet
Softgrip pótfogantyú
A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
4 m kábel

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

kg
Az 1100 wattos motor maximális teljesítményt biztosít, a jobb
hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot
biztosítja
Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
Az alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati
idő
Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez,
csapágyak megfelelő felfekvése és jobb hűtés
Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes
vésés érdekében
Biztonsági kuplung - a blokkoló fúró esetén védi a kezelőt és a gépet
Softgrip pótfogantyú
A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
4 m kábel

K 540 S

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

PCE 3/K

hőelvezetésnek köszönhetően a lehető legnagyobb tartósságot
biztosítja
Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még
terhelés alatt is
Lágyindítás a vésés precíz kezdéséhez
AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és Softgrip a pótfogantyún és a
főfogantyún
A pótfogantyú három pozícióban rögzíthető
Lágy ütésmód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való
véséshez
Forgásmegállítás és a vésőszár multipozíciós rögzítése
Szervizkijelző lámpa
A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
6 m kábel

K 500 ST

3 KG SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS

fúrási teljesítményért

szögnek legjobban megfelelő állásban biztosan rögzíthető

ºº AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és softgrip (puha markolat) a kevésbé

fárasztó munkavégzésért

ºº Reteszelhető kapcsoló a kényelmesebb hosszú használathoz
ºº Variolock (35 állással) a véső kényelmes beállításához
ºº 4 m kábel

K 500 S

PCE 3/K

Felvett teljesítmény (W)

1100

Felvett teljesítmény (W)

1100

Felvett teljesítmény (W)

1300

Felvett teljesítmény (W)

720

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

450

Ütés energia (EPTA)(J)

7.5

Ütés energia (EPTA)(J)

8.5

Ütés energia (EPTA)(J)

3.6

Ütés energia (EPTA)(J)

7.5

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

3000

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

2840

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 3650

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

3000

Szerszám befogás

SDS-Max

Szerszám befogás

SDS-Max

Szerszám befogás

SDS-Plus

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)

430

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

16.7

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

11.5

Súly (kg)

3.7

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

40

Súly (kg)

5.9

Súly (kg)

6.3

Szállítva

Szerszámkoffer

Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)

65

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933384300

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

105

Cikkszám

4933443180

Cikkszám

4933398220

EAN kód

4002395232215

Szerszám befogás

SDS-Max

EAN kód

4002395003402

EAN kód

4002395234059

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

16.8

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

16.7

Súly (kg)

6.3

Szállítva

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933418100

EAN kód

4002395238422
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PLH 32

PLH 28

PH 30

PH 28

32 MM SDS-PLUS KOMBI
KALAPÁCS

3 KG L-FORMÁJÚ SDS-PLUS
KALAPÁCS

30 MM SDS-PLUS KOMBI
KALAPÁCS

28 MM SDS-PLUS KOMBI
KALAPÁCS

ºº Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban, nagy

ºº Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban, nagy

ºº A nehéz ütőszeg maximális 3,6 J ütőerőt biztosít
ºº Az 1030 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a

ºº A nagy és nehéz ütõszeg 3,4 J ütõerõt szolgáltat
ºº A 820 wattos motor és az optimális fúrási sebesség kombinációja

ºº

ºº

ºº Lágyindítás a precíz kezdéshez
ºº Csökkentett vibráció, ergonómikus Softgrip puha fogantyúbevonat a fő

ºº Lágyindítás a precíz kezdéshez
ºº Csökkentett vibráció, ergonómikus Softgrip puha fogantyúbevonat a fő

ºº Lágy ütésmód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való

ºº Lágy ütésmód csökkenti az ütőenergiát az érzékeny anyagokban való

ºº A FIXTEC rendszerből adódó gyors szerszámcsere
ºº Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk

ºº Osztályában a legnagyobb tartósságot szolgáltatja a beépített fémblokk

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

nyomatékú motor, valamint 3,8 J ütésenergia
A 900 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan
fúrási teljesítményért
Elektronika gyorsító kapcsolóval
Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség, kompakt L-formának,
AVS (Anti-Vibrációs-Rendszernek) és Softgirp puha bevonatú
fogantyúnak köszönhetően
A FIXTEC rendszerből adódó gyors szerszámcsere
Erős magnézium hajtóműház – a hosszú élettartamért és a megfelelő
csapágy felfekvésért
Biztonsági kuplung – blokkoló fúró esetén védi az alkalmazót és a gépet
Forgásmegállító funkció és a vésőszár multipoziciós rögzítése
4 m kábel

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

nyomatékú motor, valamint 4,1 J ütésenergia
A 800 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan
fúrási teljesítményért
Alacsony vibrációs szint 10,6 m/s², köszönhetően a szabadalmaztatott
kettős Anti vibrációs fogantyúnak*
Jó kiegyensúlyozottság és könnyű kezelhetőség a kompakt formának
köszönhetően és AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és Softgrip fogantyú
puha bevonattal
A biztonsági tengelykapcsoló megvédi a kezelőt és a gépet
Forgásmegállító funkció és a vésőszár multipozíciós rögzítése
XE verzió FIXTEC adapterrel és 13 mm kulcsos tokmánnyal
4 m tartós gumi kábel
* szabadalmaztatás alatt

PLH 32 XE

zavartalan fúrási teljesítményért

és pótfogantyún

fúrásnál / vésésnél

technológiának köszönhetõen
ºº Szénkefehidas irányváltás
ºº Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor
teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
ºº 4 m kábel

verhetetlen teljesítményt biztosít

és pótfogantyún

fúrásnál / vésésnél

technológiának köszönhetõen

ºº Szénkefehidas irányváltás
ºº Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor

teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén

ºº Az X verziók FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnyal értendők
ºº 4 m kábel

PLH 28 E

PLH 28 XE

PH 28

PH 28 X

Felvett teljesítmény (W)

900

Felvett teljesítmény (W)

800

800

Felvett teljesítmény (W)

1030

Felvett teljesítmény (W)

820

820

Ütés energia (EPTA)(J)

3.8

Ütés energia (EPTA)(J)

4.1

4.1

Ütés energia (EPTA)(J)

3.6

Ütés energia (EPTA)(J)

3.4

3.4

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4500

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4000

0 - 4000

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 3800

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4000

0 - 4000

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)

0 - 800

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)

0 - 1000

0 - 1000

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)

0 - 850

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)

0 - 900

0 - 900

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

32

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

28

28

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

30

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

28

28

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

16

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő fában (mm)

40

Max. fúrási átmérő fában (mm)

40

40

Max. fúrási átmérő fában (mm)

40

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

30

Szerszám befogás

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

22

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

10.6

10.6

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

22

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

22

22

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

20

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

6.8

6.8

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

14

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

16

16

FIXTEC

Igen

FIXTEC

Nem

Igen

FIXTEC

Igen

FIXTEC

Nem

Igen

Súly (kg)

3.6

Súly (kg)

3.4

3.6

Súly (kg)

2.9

Súly (kg)

2.7

2.9

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933400069

Cikkszám

4933446790

4933446800

Cikkszám

4933396420

Cikkszám

4933396396

4933396392

EAN kód

4002395233342

EAN kód

4002395005482

4002395005499

EAN kód

4002395234967

EAN kód

4002395234936

4002395234943
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PH 27

PH 26

PFH 26

PFH 24

26 MM SDS-PLUS KOMBI
KALAPÁCS

26 MM SDS-PLUS KOMBI
KALAPÁCS

26 MM SDS-PLUS RÖGZÍTŐ
KALAPÁCS

24 MM SDS-PLUS
FÚRÓKALAPÁCS

ºº Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
ºº A 800 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan

ºº Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
ºº Egyedülálló teljesítmény 2,4 J ütésenergiával és 4500 percenkénti

ºº Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
ºº Egyedülálló teljesítmény 2,4 J ütésenergiával és 4500 percenkénti

ºº Változtatható fordulatszám - pontos munkakezdés és kiváló szabályozás

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

fúrási teljesítményért
Egyedülálló teljesítmény 2,8 J ütésenergiával és 4800 percenkénti
ütésszámmal
Legalacsonyabb vibráció 11,4 m/s²
Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentõ technológiával
Ütésleállító funkció
Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása
esetén
Az X verziók FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnyal értendők
4 m gumibevonatú kábel

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ütésszámmal
Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s²
Extrém Milwaukee ® tartósság a beépített fémblokk technológiának
köszönhetõen
Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentõ technologiával
Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe
történõ fúráshoz
Biztonsági kuplung automatikusan leállítja vagy csökkenti a motor
teljesítményét, védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása esetén
Az X verziók FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnyal értendők
4 m kábel

ºº
ºº
ºº
ºº

ütésszámmal
Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s²
Extrém Milwaukee ® tartósság a beépített fémblokk technológiának
köszönhetõen
Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentõ technológiával
Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe
történõ fúráshoz
Szénkefehidas irányváltás
4 m kábel

a különböző alkalmazásokhoz

ºº Reteszelhető kapcsoló a kényelmesebb használathoz
ºº Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet a szerszám beszorulása

esetén

ºº Irányváltás
ºº Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe
ºº
ºº
ºº
ºº

történő munkához
Szerviz nyílás - megkönnyíti a szénkefék cseréjét
Mélységmérő
Softgrip (puha bevonat) a komfortos használatért
4 m kábel

PH 27

PH 27 X

PH 26

PH 26 X

Felvett teljesítmény (W)

800

800

Felvett teljesítmény (W)

725

725

Felvett teljesítmény (W)

725

Felvett teljesítmény (W)

670

Ütés energia (EPTA)(J)

2.8

2.8

Ütés energia (EPTA)(J)

2.4

2.4

Ütés energia (EPTA)(J)

2.4

Ütés energia (EPTA)(J)

1.9

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4800

0 - 4800

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4500

0 - 4500

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4500

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 3700

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)

0 - 1300

0 - 1300

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)

0 - 1250

0 - 1250

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)

0 - 1250

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)

0 - 850

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

26

26

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

26

26

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

26

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

24

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

30

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

30

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

11.4

11.4

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

13.5

13.5

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

13.5

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

15.5

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

10.2

10.2

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

11.2

11.2

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² )

8.5

FIXTEC

Nem

FIXTEC

Nem

Igen

FIXTEC

Nem

Igen

FIXTEC

Nem

Súly (kg)

2.4

Súly (kg)

2.8

3.0

Súly (kg)

2.4

2.6

Súly (kg)

2.4

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933411470

Cikkszám

4933448469

4933448470

Cikkszám

4933428240

4933428250

Cikkszám

4933428230

EAN kód

4002395235834

EAN kód

4002395259434

4002395259441

EAN kód

4002395239849

4002395239863

EAN kód

4002395239832
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PLH 20

SB 2-35 D

PD2E 24 R

PD2E 24 RS

20 MM SDS-PLUS 2 ÜZEMMÓDÚ,
L-FORMÁJÚ RÖGZÍTŐ KALAPÁCS

1010 W KÉTSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ

1020 W KÉTSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ

1010 W KÉTSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ

ºº A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 2,0 J és 1,9

ºº Erőteljes 1010 wattos motor
ºº Nagy nyomaték és alacsonyabb fúrási sebesség különböző

ºº Erőteljes 1020 wattos motor
ºº Elektronika: változtatható sebeség és forgásirányváltás
ºº AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

kg
A 620 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan
fúrási teljesítményért
A hűtőlevegő elvezetése úgy lett tervezve, hogy a fej felett végzett
munka során keletkező törmeléket a lehető legjobban elvezesse
AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) a kényelmesebb használatért és
kevesebb fáradságért
Optimalizált fúrás 5-12 mm
Biztonsági tengelykapcsoló a gép és a kezelő védelmére, a fúrószár
megszorulása esetén
Forgásirányváltó mechanizmus
Softgrip (puha fogantyúbevonat) a kényelmesebb munkavégzésért
4 m kábel

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

alkalmazásokhoz
Változtatható fúrási sebesség
Fém hajtóműház a kiváló tartósságért
Ütésleállító funkció csak fúráshoz
16 mm fém fogaskoszorús tokmány
4 m kábel

PLH 20

használatért

ºº Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
ºº Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért a kiváló

láthatóságért fúrás közben

ºº Biztonsági kuplung védi a kezelőt
ºº Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
ºº 4 m kábel

SB 2-35 D

Erőteljes 1010 wattos motor
Elektronika: változtatható sebeség és forgásirányváltás
AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) és softgrip a kényelmesebb használatért
Fém szinkronizált hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
Közvetlen bitbefogás a csökkentett hosszért és súlyért a legjobb
láthatóságért a csavarozáskor
ºº Biztonsági kuplung védi a kezelőt
ºº Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
ºº 4 m kábel

PD2E 24 R

PD2E 24 RS

Felvett teljesítmény (W)

620

Felvett teljesítmény (W)

1010

Felvett teljesítmény (W)

1020

Felvett teljesítmény (W)

1010

Ütés energia (EPTA)(J)

2.0

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 800

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 1000

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 1450

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4400

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 1800

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 3200

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 3400

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)

0 - 2700

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

35

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

22

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

20

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

20

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

40

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

24

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

24

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

16

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

16

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

16

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

Max. fúrási átmérő fában (mm)

50

Max. fúrási átmérő fában (mm)

40

Max. fúrási átmérő fában (mm)

40

Szerszám befogás

SDS-Plus

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

57

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

60

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

54

Vibráció szintje fúrásnál (m/s² )

10.2

Tokmány mérete (mm)

16

Tokmány mérete (mm)

13

Tokmány mérete (mm)

13

FIXTEC

Nem

Súly (kg)

4.2

Súly (kg)

3.0

Súly (kg)

3.1

Súly (kg)

1.9

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933380507

Cikkszám

4933419595

Cikkszám

4933380462

Cikkszám

4933408070

EAN kód

4002395227280

EAN kód

4002395238651

EAN kód

4002395227273

EAN kód

4002395237531

188

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

189

#MILWAUKEETOOL

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

PD2E 24 RST

PD2E 22 R

PD-705

T-TEC 201

1200 W KÉTSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ

850 W KÉTSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ

705 W ÜTVEFÚRÓ

750 W L-FORMÁJÚ,
KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

ºº Erőteljes 1200 wattos motor
ºº Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
ºº AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb

ºº Erőteljes 850 wattos motor
ºº Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért és irányváltás
ºº AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és softgrip fogantyú a kényelmesebb

ºº Kompakt és erőteljes 705 wattos motor
ºº Kompakt, ergonomikus forma, nagy softgrip fogantyúval a kiváló

ºº Optimális kezelés a különböző fogási lehetőségek miatt
ºº Nagy nyomatékú bolygókerekes hajtómű fúráshoz és nagy csavarok

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº Közvetlen bitbefogás a tokmányba, és levehető fogantyú, ami csökkenti

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

használatért
Fém hajtóműház a kimagasló tartósságért
Nyomatékszabályozás
Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb
láthatóságért
Biztonsági kuplung védi a kezelőt
Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
4 m kábel

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

használatért
Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
Közvetlen bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért a kiváló
láthatóságért fúrás közben
Biztonsági kuplung védi a kezelőt
Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
4 m kábel

PD2E 24 RST

tartásért
Változtatható sebesség, irányváltással
Ütésleállító funkció
13 mm-es fém kulcsnélküli tokmány
43 mm hajtómű átmérő állványban történő használathoz
4 m kábel

PD2E 22 R

csavarozásához

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

a gép hosszát
Ütésleállító funkció csak fúráshoz
Fém kulcsnélküli tokmány (1,5-13 mm)
Irányváltó
Levehető hátsó fogantyú
4 m kábel

PD-705

T-TEC 201

Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

850

Felvett teljesítmény (W)

705

Felvett teljesítmény (W)

750

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 1450

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 1000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 3000

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 1200

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 3400

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 3200

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

15

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 3400

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

22

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

20

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

16

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

20

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

24

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

22

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

22

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

16

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő fában (mm)

45

Max. fúrási átmérő fában (mm)

40

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

15

Max. fúrási átmérő fában (mm)

40

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

56

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

56

Tokmány mérete (mm)

13

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

58

Tokmány mérete (mm)

13

Tokmány mérete (mm)

13

Súly (kg)

1.9

Tokmány mérete (mm)

13

Súly (kg)

3.1

Súly (kg)

2.9

Szállítva

−

Súly (kg)

2.7

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933431955

Szállítva

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933380796

Cikkszám

4933419570

EAN kód

4002395243914

Cikkszám

4933380708

EAN kód

4002395228553

EAN kód

4002395238613

EAN kód

4002395227914
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PDE 16 RP

PDE 13 RX

B2E 16 RLD

HD2E 13 R

630 W EGYSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ

630 W EGYSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ

900 W KÉTSEBESSÉGES
FÚRÓGÉP

705 W KÉTSEBESSÉGES
FÚRÓGÉP

ºº Kiválóan kezelhető, kompakt ergonómikus kialakítás
ºº Bolygókerekes hajtómű az alacsony fordulatszámért és a nagy

ºº Kitűnő kezelhetőség a kompakt ergonómikus kialakításnak

ºº Erőteljes 900 wattos motor
ºº Nagy nyomaték és alacsonyabb fúrási sebesség különböző

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

nyomatékszintért

ºº IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és

stabilitás érdekében

ºº Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális

fúrásért

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº Ütésleállító funkció csak fúráshoz
ºº 4 m kábel

köszönhetően
IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és
stabilitás érdekében
Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség és ütésszám a
beépített fordulatszám szabályzó tárcsának köszönhetően
Ütésleállító funkció csak fúráshoz
Egyhüvelyű kulcsnélküli tokmány 1,5 - 13 mm
A szénkefék könnyű cseréje a puha fogantyú eltávolításával
4 m kábel

PDE 16 RP

ºº
ºº
ºº
ºº

alkalmazásokhoz
Változtatható fúrási sebesség
Fém hajtóműház a hosszú élettartamért
16 mm fém fogaskoszorús tokmány
4 m kábel

PDE 13 RX

Kompakt és erőteljes 705 wattos motor
Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
13 mm fém kulcsnélküli tokmány
Softgrip és ergonomikus kialakítás a kényelmes kezelésért
4 m kábel

B2E 16 RLD

HD2E 13 R

Felvett teljesítmény (W)

630

Felvett teljesítmény (W)

630

Felvett teljesítmény (W)

900

Felvett teljesítmény (W)

705

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 950

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2900

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 750

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 1050

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

16

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

15

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 1600

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

0 - 2200

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

20

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

18

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

16

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő fában (mm)

40

Max. fúrási átmérő fában (mm)

40

Max. fúrási átmérő fában (mm)

40

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

88

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

60

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

59

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

21

Tokmány mérete (mm)

16

Tokmány mérete (mm)

13

Tokmány mérete (mm)

13

Tokmány mérete (mm)

13

Szerszám befogás

M18 x 2.5

Szerszám befogás

1

Súly (kg)

2.0

Súly (kg)

1.8

Súly (kg)

4.2

Súly (kg)

2.7

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szállítva

−

Cikkszám

4933409206

Cikkszám

4933409200

Cikkszám

4933380482

Cikkszám

4933390186

EAN kód

4002395235339

EAN kód

4002395235322

EAN kód

4002395227198

EAN kód

4002395231454
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HDE 13 RQX

HDE 13 RQD

DE 13 RP

TKSE 2500 Q

950 W EGYSEBESSÉGES
FÚRÓGÉP

825 W EGYSEBESSÉGES
FÚRÓGÉP

630 W EGYSEBESSÉGES
FÚRÓGÉP

CSAVAROZÓ ÖNMETSZŐ
CSAVAROKHOZ

ºº Kompakt és erőteljes 950 wattos motor
ºº Elektronikus kapcsoló a változtatható sebességért
ºº Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékot

ºº Kompakt és erőteljes 825 wattos motor
ºº Elektronikus kapcsoló a változtatható sebességért
ºº Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékot

ºº Kompakt és erőteljes 630 wattos motor
ºº Elektronika: előre kiválasztható sebesség a kapcsolón lévő

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

igénylő különböző alkalmazásokban
Ipari egyhüvelyű fém kulcsnélküli tokmány
Automata tengelyretesz
Jobbra-balra forgás
4 m QUIK-LOK kábel

igénylő különböző alkalmazásokban
ºº 1,5-13 mm fogaskoszorús tokmány
ºº Jobbra-balra forgás
ºº 4 m QUIK-LOK kábel

állítógombbal az optimális fúrásteljesítményért bármilyen anyagban

ºº IMB - Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

stabilitás érdekében
Bolygókerekes hajtómű a nagy nyomatékszintért
Fém kulcsnélküli tokmány (1,5-13 mm)
Jobbra-balra forgás
Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a fogantyú eltávolításával
4 m kábel

HDE 13 RQX

HDE 13 RQX KIT

Felvett teljesítmény (W)

950

950

Felvett teljesítmény (W)

825

Felvett teljesítmény (W)

630

Felvett teljesítmény (W)

725

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 850

0 - 850

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 950

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2500

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Facsavarok (mm)

6

Max. fúrási átmérő fában (mm)

38

38

Max. fúrási átmérő fában (mm)

38

Max. fúrási átmérő fában (mm)

40

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

25

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

94

94

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

101

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

59

Szerszám befogás

1

Tokmány mérete (mm)

13

13

Tokmány mérete (mm)

13

Tokmány mérete (mm)

13

Súly (kg)

1.4

Szerszám befogás

1

1

/2˝ x 20

Szerszám befogás

1

/2˝ x 20

Szerszám befogás

1

/2˝ x 20

Szállítva

−

Súly (kg)

2.0

2.0

Súly (kg)

3.2

Súly (kg)

2.1

Cikkszám

679050

Szállítva

−

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szállítva

Szerszámkoffer

EAN kód

4002395229710

Cikkszám

030250

4933428550

Cikkszám

110750

Cikkszám

4933409194

EAN kód

4002395229642

4002395241576

EAN kód

4002395229659

EAN kód

4002395235346
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HDE 13 RQD

Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
Csendes önleoldó kuplung
Könnyen eltávolítható ''rugós'' mélységállító feltét
Softgrip puha fogantyúbevonat
Övcsipesszel, dugókulcs szettel 6/8/10 mm (49663004), 4 m QUIK-LOK
kábellel szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

DE 13 RP
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DWSE 4000 Q

IPWE 400 R

IPWE 520 R

DR 152 T

CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ

1/2 ˝ ÜTVECSAVAROZÓ

3/4 ˝ ÜTVECSAVAROZÓ

GYÉMÁNTFÚRÓ ÁLLVÁNY DD
3-152 GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
Csendes önleoldó kuplung
Könnyen eltávolítható "rugós" mélységállító feltét
Softgrip puha fogantyúbevonat
Bittartóval, Philips No.2 -vel, övcsipesszel és 4 m QUIK-LOK kábellel
szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
Nagy nyomaték leadás: 400 Nm
Softgrip és ergonomikus fogantyúforma a kényelmes kezelhetőségért
Változtatható sebesség, irányváltó
4m kábellel szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek precíz felfekvéséért
Nagy nyomaték leadás: 520 Nm
Softgrip és ergonomikus fogantyúforma a kényelmes kezelhetőségért
Változtatható sebesség, irányváltó
4m kábellel szállítva

ºº Öntött alumínium alaplap a könnyű szállításért
ºº 45°-ban dönthető
ºº Gyors csatlakozás – precíz és gyors csatlakozása a gépnek és az

állványnak

ºº Kompakt alap – helytakarékos, megkönnyíti a fúrást a nehezen
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

DWSE 4000 Q

IPWE 400 R

hozzáférhető helyeken
4 állású csavar a gyors állításért
Vízszintes és függőleges vízmérték
Hordfogantyú
Rögzítő gombok, a gép legmagasabb pozícióban történő rögzítéséhez
2 karos előtoló kar a jobb és bal kézzel történő működtetésért
Vákuum alaplap tartozékként rendelhető (cikkszám 4932352676)

IPWE 520 R

DR 152 T

Felvett teljesítmény (W)

725

Felvett teljesítmény (W)

725

Felvett teljesítmény (W)

725

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

152

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 4000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1700

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1700

Alaplap mérete (mm)

330 x 210

Facsavarok (mm)

4.8

Ütésszám (ütés/perc)

1000 - 2600

Ütésszám (ütés/perc)

1000 - 2500

Szög tartomány (°)

45

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

20

Max. nyomaték (Nm)

400

Max. nyomaték (Nm)

520

Súly (kg)

10

Szerszám befogás

1

/4˝ Hex

Max. csavar átmérő

M20

Max. csavar átmérő

M24

Szállítva

−

Súly (kg)

1.3

Szerszám befogás

1

/2˝ négyszög

Szerszám befogás

3

/4˝ négyszög

Cikkszám

4933428020

Szállítva

−

Súly (kg)

2.7

Súly (kg)

2.8

EAN kód

4002395239818

Cikkszám

674350

Szállítva

−

Szállítva

−

EAN kód

4002395229680

Cikkszám

4933451524

Cikkszám

4933451525

EAN kód

4002395143511

EAN kód

4002395143528
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DD 3-152

DD 2-160 XE

DCM 2-350 C

DR 350 T

HÁROMSEBESSÉGES KOMBI
GYÉMÁNTFÚRÓ

KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ
GYÉMÁNTFÚRÓGÉP

FÚRÓGÉP GYÉMÁNT
FÚRÓKORONÁHOZ

ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM
2-350 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

ºº Robosztus erőteljes motor biztosítja az állandó magas nyomatékot
ºº Kétszeres védelem az összekapcsolt mechanikus és elektronikus

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Erőteljes 1900 wattos motor
Optimális sebességtartomány a kis és nagy fúrókoronák meghajtásához
Lágyindítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással
LED kijelző termikus motor védelem
Biztonsági kuplung
Gyorscsatlakozó – biztonságos motorrögzítés a könnyű használatért és
a csökkentett vibrációért
L-formájú fogantyú a jobb súlyelosztásért
3 sebességes hajtómű
5 m PRCD-s kábellel szállítva
Porelszívó csatlakozással, 32 mm-es és 41 mm-es csavarkulccsal
szállítva

tengelykapcsolónak köszönhetően

ºº Robosztus szerkezet fém vázzal
ºº Az AVS-oldalsó fogantyúnak és a D alakú hátsó fogantyúnak

köszönhetően biztonságosan kezelhető

ºº Kétsebességes hajtómű
ºº M16 FIXTEC befogótokmány a gyorsabb bit cseréért
ºº Lágyindítás a jobb fúrási teljesítményért, a kemény anyagokba történő

gyorsabb és könnyebb fúrásért

Kétsebességes fúrómotor gyémánttechnikához
Beépített csúszókuplung
Háromszoros kisebbítő áttételek
Lágyindító elektronika
Motor túlterhelés-védelem
PRCD maradék feszültség készülék
Beépített vízadagoló
Dupla foglalatú kapcsolódoboz
Dugókulccsal, Hex kulccsal és csatos vállhevederrel szállítva

ºº Lágyindítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással, a precíz

fúrásért

ºº Fixtec Cleanline rotor rendszer (tartozék) a legjobb megoldás

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Könnyű súlyú alumínium fúróállvány
Dönthető (0 – 45º)
Mutatja a fúrás szögét és mélységét
A gép gyorsan csatlakoztatható
Az előtolás sebessége beállítható
Vízszintes és függőleges vízmérték
A furat középpontja megjelölhető
Szintezőcsavarok
Az előtolókar mindkét oldalról hajtható
Fogantyú és görgők a kényelmes szállításhoz
3⁄16˝-os hatszögű imbuszkulccsal, 6 mm-es hatszögű imbuszkulccsal,
17 x 19-es villáskulccsal, a motor gyors csatlakoztatásához adapterrel, 4
db M8 x 25 mm-es csavarral, központosítóval szállítva

porelszíváshoz

ºº 4 m kábel
ºº SDS-plus fúrószárral (8 x 140 mm), gyorscserélő adapterrel M16

gyémánt fúrókoronához szállítva

DD 3-152

DD 2-160 XE

DCM 2-350 C

DR 350 T

Felvett teljesítmény (W)

1900

Felvett teljesítmény (W)

1500

Felvett teljesítmény (W)

2800

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

350

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)

550 / 1250 / 2700

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1500 / 0 - 3000

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

300

Löket hossz (mm)

610

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

152

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)

0 - 890 / 0 - 1770

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

600

Magasság (mm)

1042

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

202

Üresjárati ütésszám (ütés/perc)

24,000 / 48,000

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

350

Alaplap mérete (mm)

391 x 523

Szerszám befogás

1

/2˝ G + 1 1/4˝ UNC

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

162

Szerszám befogás

1 1/4˝ UNC

Szög tartomány (°)

45

6.5

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

50

Súly (kg)

9.0

Súly (kg)

19.5

Szállítva

Szerszámkoffer

Szerszám befogás

M18 x 2.5

Szállítva

−

Szállítva

−

Cikkszám

4933428000

Súly (kg)

4.2

Cikkszám

40044

Cikkszám

4933400600

EAN kód

4002395239801

Szállítva

Szerszámkoffer

EAN kód

4002395229772

EAN kód

4002395234011

Cikkszám

4933368690

EAN kód

4002395232505

Súly (kg)
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DCM 2-250 C

DR 250 TV

AGV 15 DEC

AGV 12 DEC

FÚRÓGÉP GYÉMÁNT
FÚRÓKORONÁHOZ

ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM
2-250 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

1550 W SAROKCSISZOLÓ
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL

1200 W SAROKCSISZOLÓ
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL

ºº Erőteljes 1550 wattos "PROTECTOR" motor - műgyanta bevonat és

ºº Erőteljes 1200 wattos "PROTECTOR" motor - műgyanta bevonat és

ºº
ºº

ºº Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
ºº Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Kétsebességes fúrómotor gyémánttechnikához
Beépített csúszókuplung
Háromszoros kisebbítő áttételek
Lágyindító elektronika
Motor túlterhelés-védelem
PRCD maradék feszültség készülék
Beépített vízadagoló
Dupla foglalatú kapcsolódoboz
Dugókulccsal, Hex kulccsal és csatos vállhevederrel szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Könnyű alumínium fúróállvány
Dönthető gyémántfúró állvány (0 – 45º)
Mutatja a fúrás szögét és mélységét
A gép gyorsan csatlakoztatható
Integrált vákuumos alaplap (vákuummal és vákuum nélkül is
használható)
Az előtolás sebessége beállítható
Vízszintes és függőleges vízmérték
A furat középpontja megjelölhető
Szintezőcsavarok
Az előtolókar mindkét oldalról hajtható
3⁄16''-os hatszögű imbuszkulccsal, 6 mm-es hatszögű imbuszkulccsal,
17 x 19-es villáskulccsal, motor gyors csatlakoztatásához adapterrel, 4
db M8 x 25 mm-es csavarral, központosítóval, vákuum gumi
tömítőgyűrűvel szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

DCM 2-250 C

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy
esetleges áramszünet esetén
Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
Kulcsnélkül eltávolítható burkolat a könnyű és gyors tárcsa csere
érdekében
Vágási vonal vezető jelzővonallal a legjobb irányításért
Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű
állításért
Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a Milwaukee ® M
porosztályú ipari porszívóihoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit
a Milwaukee ® EMAC ipari porszívóval szállítunk
Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, DUH 125 mm
gyémánt vágótárcsával szállítva

DR 250 TV

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

esetleges áramszünet esetén

ºº Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
ºº Kulcsnélküli mélység állítás 5-28 mm
ºº Kulcsnélkül eltávolítható burkolat a könnyű és gyors tárcsa csere

érdekében

ºº Vágási vonal vezető jelzővonallal a legjobb irányításért
ºº Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű

állításért

®
ºº Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a Milwaukee M

porosztályú ipari porszívóihoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit
a Milwaukee ® EMAC ipari porszívóval szállítunk
ºº Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
ºº 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, DUH 125 mm
gyémánt vágótárcsával szállítva

AGV 15-125 XC DEC-SET

AGV 12-125 X DEC-SET

Felvett teljesítmény (W)

2800

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

250

Felvett teljesítmény (W)

1550

Felvett teljesítmény (W)

1200

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)

450

Löket hossz (mm)

520

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11,000

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)

900

Magasság (mm)

834

Tárcsa átmérő (mm)

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

250

Alaplap mérete (mm)

276 x 467

Max. vágási mélység (mm)

28

Max. vágási mélység (mm)

28

Szerszám befogás

1 1/4˝ UNC

Szög tartomány (°)

45

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

Súly (kg)

9.0

Súly (kg)

10.0

Súly (kg)

2.6

Súly (kg)

2.4

Szállítva

−

Szállítva

−

Változtatható sebesség

Nem

FIXTEC

Igen

Cikkszám

40964

Cikkszám

4933400590

FIXTEC

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

EAN kód

4002395229796

EAN kód

4002395234028

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

AVS pótfognatyú

Igen

AVS pótfognatyú

Igen

Kapcsoló

Csúsztatható

Szállítva

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933448025

Cikkszám

4933448020

EAN kód

4002395006816

EAN kód

4002395006809
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AGV 15 DEG

AGV 12 DEG

WCS 45

WCE 30

1550 W SAROKCSISZOLÓ
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL

1200 W SAROKCSISZOLÓ
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL

1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI
MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI
MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

ºº Erőteljes 1550 wattos "PROTECTOR" motor - műgyanta bevonat és

ºº Erőteljes 1200 wattos "PROTECTOR" motor - műgyanta bevonat és

ºº
ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy
esetleges áramszünet esetén
Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli
helyeken történő munkavégzésért
Az előlap eltávolítása és tárolása amikor szűk, nehezen hozzáférhető
helyen dolgozunk
A tartozékok használhatóak a teljes szegmenssel köszönhetően a
rugalmas magasságállításnak
Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű
állításért
Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a Milwaukee ® M
porosztályú ipari porszívóihoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit
a Milwaukee ® EMAC ipari porszívóval szállítunk
Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért
Az elhasználódott szénkefék cserélhetőek
4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, 125 mm gyémánt
csiszolókoronggal szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
Nagyon kompakt és karcsú kialakítás a kényelmes használat érdekében
Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy
esetleges áramszünet esetén
Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli
helyeken történő munkavégzésért
Az előlap eltávolítása és tárolása amikor szűk, nehezen hozzáférhető
helyen dolgozunk
A tartozékok használhatóak a teljes szegmenssel köszönhetően a
rugalmas magasságállításnak
Gyorsan szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű
állításért
Porelvezető védőburkolat könnyen csatlakoztatható a Milwaukee ® M
porosztályú ipari porszívóihoz, az egyedi "click-system" adapterrel, amit
a Milwaukee ® EMAC ipari porszívóval szállítunk
Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért
Az elhasználódott szénkefék cserélhetőek
4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, 125 mm gyémánt
csiszolókoronggal szállítva

AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET

Erőteljes 1900 wattos motor
Túlterhelés védelem
Változtatható és állítható vágási mélység
TILT-LOK fogantyú
Softgrip
Porelszívó csatlakozás
2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel és kulcsokkal szállítva

AGV 12-125 X DEG-SET

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Erőteljes 1500 wattos motor
Kiváló elektromos vezetékek telepítéséhez
Nagy teljesítményű elektronika túlterhelés védelemmel
Indítóáram korlátozás, lágyindítás
Fokozatmentesen állítható vágási mélység
Egyenesvonalú elszívás csatlakozás
2 db gyémánttárcsával, speciális vésővel, kulcsokkal és bayonett
adapterrel szállítva

WCS 45

WCE 30

Felvett teljesítmény (W)

1550

1550

Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

1900

Felvett teljesítmény (W)

1500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11,000

2800 - 11,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

5800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

9500

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

Tárcsa átmérő (mm)

150

Tárcsa átmérő (mm)

125

Max. vágási mélység (mm)

28

28

Max. vágási mélység (mm)

28

Vágószélesség (mm)

45

Vágószélesség (mm)

26

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

Max. vágási mélység (mm)

45

Max. vágási mélység (mm)

30

Súly (kg)

2.6

2.6

Súly (kg)

2.4

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

Változtatható sebesség

Nem

Igen

FIXTEC

Igen

Súly (kg)

6.6

Súly (kg)

4.3

FIXTEC

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

Kapcsoló

Csúsztatható

Cikkszám

4933383350

Cikkszám

4933383855

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

EAN kód

4002395229086

EAN kód

4002395228980

Cikkszám

4933448035

4933448830

Cikkszám

4933448030

EAN kód

4002395006830

4002395263424

EAN kód

4002395006823
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MDE 42

MDE 41

MDP 41

HDE 6 RQ

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY
ELEKTROMÁGNESSEL

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY
PERMANENS MÁGNESSEL

725 W EGYSEBESSÉGES
FÚRÓGÉP NAGY
FORDULATSZÁMMAL

ºº Könnyű, könnyen szállítható, erőteljes mágneses fúróállvány
ºº 1200 wattos motorerő, ami 3 csökkentő áttételen keresztül nyújtja azt az

ºº 1200 wattos erős motor optimalizált fordulatszámmal
ºº Kétsebességű hajtómű az optimális fúrási fordulatszámért – 475 és 730

ºº 1200 wattos erős motor optimalizált fordulatszámmal
ºº Kétsebességű hajtómű az optimális fúrási fordulatszámért – 475 és 730

™
ºº AUTOSTOP elengedés érzékelés: Érzékeli a terhelés nélküli forgást és

™
ºº AUTOSTOP elengedés érzékelés: érzékeli a terhelés nélküli forgást és

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

ºº

erőt, amivel 42 mm átmérőjű lyukat vághatunk 50 mm vastag acélban
fúrókoronával
ºº Nagy mágneses erő és a legutolsó elektronikai fejlesztések a tökéletes
irányíthatóság és a biztonsági követelmények teljesítése érdekében
ºº Elektromos kapcsoló panel a könnyű elérhetőségért
ºº Állítható biztonsági védőburkolattal és hatszög kulcsokkal szállítva

ford./perc – fúrókoronák vagy csigafúrók használatához

ºº
ºº
ºº
ºº

automatikusan kikapcsolja a gép táplálását a használó legjobb
védelméért
Elektromágnes 9930 N tartóerővel
Maximális fúrási kapacitás 41 mm fúrókorona, illetve 13 mm egyenes
szárú csigafúró esetén
Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon (hengeres szárú) befogás a gyors és
könnyű szerszámcseréért
146 mm-es lökethossz a különféle tartozékok használatához
Szerszám nélkül eltávolítható fogantyú jobb- és baloldali használathoz
Beépített LED lámpa a munkaterület megvilágításához

ford./perc – fúrókoronák vagy csigafúrók használatához

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

automatikusan kikapcsolja a gép táplálását a használó legjobb
védelméért
Segédenergia nélküli permanens mágnes 8890 N tartóerővel
megakadályozza a mágneses erő véletlenszerű kikapcsolódását a
javított használói védelem és könnyű beállítás érdekében
Maximális fúrási kapacitás 41 mm fúrókorona, illetve 13 mm egyenes
szárú csigafúró esetén
Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon (hengeres szárú) befogás a gyors és
könnyű szerszámcseréért
146 mm-es lökethossz a különféle tartozékok használatához
Szerszám nélkül eltávolítható fogantyú jobb- és baloldali használathoz
Beépített LED lámpa a munkaterület megvilágításához

MDE 41

MDE 42

Kompakt és erőteljes 725 wattos motor
Fém hajtóműház a csapágyak és tengelyek pontos felfekvéséért
1,5-10 mm fogaskoszorús tokmány
Ergonomikus forma puha fogantyúbevonattal
Jobbra-balra forgás
4 m QUIK-LOK kábel

MDP 41

HDE 6 RQ

Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

725

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

300 - 640

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

475 / 730

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

475 / 730

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 4000

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)

170 - 330

Marás maximális szélessége (mm)

41

Marás maximális szélessége (mm)

41

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

6

Marás maximális szélessége (mm)

42

Marás maximális mélysége (mm)

50

Marás maximális mélysége (mm)

50

Max. fúrási átmérő fában (mm)

16

Marás maximális mélysége (mm)

50

Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)

13

Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)

13

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

30

Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)

16

Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)

9930

Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)

8890

Tokmány mérete (mm)

10

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

85

Súly (kg)

13.5

Súly (kg)

14.0

Szerszám befogás

1

Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)

10,000

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Súly (kg)

1.4

Súly (kg)

11.5

Cikkszám

4933451015

Cikkszám

4933451014

Szállítva

−

Szállítva

Szerszámkoffer

EAN kód

4002395136681

EAN kód

4002395136674

Cikkszám

010150

Cikkszám

4933380832

EAN kód

4002395229611

EAN kód

4002395228881
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DE 10 RX

AGVM 26

AGV 26

AGVM 24

630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ
EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

2600 W SAROKCSISZOLÓ

2600 W SAROKCSISZOLÓ

2400 W SAROKCSISZOLÓ

ºº Milwaukee B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen

ºº Erőteljes 2600 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és

ºº Milwaukee B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen

ºº

ºº

ºº Erőteljes 2400 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Kompakt és erőteljes 630 wattos motor
Elektronika: változtatható sebesség az optimális fúrásért
IMB - Beépített Fémblokk Technológia a tartósságért és stabilitásért
Bolygókerekes hajtóműház az alacsony sebességért és nagy
nyomatékért
Fém FIXTEC tokmány (1,0-10 mm)
Jobbra-balra forgás
Könnyű hozzáférhetőség a szénkefékhez a fogantyú eltávolításával
4 m kábel

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

fellépő visszarugás effektus elkerülésére
Erőteljes 2600 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és
csökkenti a káros vibrációt
AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a
kisebb erőfeszítés érdekében
Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
7 pozicióban állítható fogantyú
FIXTEC anya a gyors és könnyű tárcsacseréért
Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító
védőburkolat
Önleoldó szénkefék
4 m gumibevonatú kábel

DE 10 RX

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és
csökkenti a káros vibrációt
AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a
kisebb erőfeszítés érdekében
Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
7 pozicióban állítható fogantyú
Lágyindítás a precíz kezdéshez
Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító
védőburkolat
Önleoldó szénkefék
4 m gumibevonatú kábel

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

ºº Autobalancer – szabályozza az egyensúly hiányos tárcsákat és

csökkenti a káros vibrációt

ºº AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a

kisebb erőfeszítés érdekében
Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
7 pozicióban állítható fogantyú
FIXTEC anya a gyors és könnyű tárcsacseréért
Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító
védőburkolat
ºº Önleoldó szénkefék
ºº 4 m gumibevonatú kábel
ºº
ºº
ºº
ºº

AGV 26-230 GE

AGV 26-230 GE/DMS

Felvett teljesítmény (W)

630

Felvett teljesítmény (W)

2600

2600

Felvett teljesítmény (W)

2600

2600

Felvett teljesítmény (W)

2400

2400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2700

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

6600

6600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

6600

6600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

6600

6600

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

Tárcsa átmérő (mm)

230

230

Tárcsa átmérő (mm)

230

230

Tárcsa átmérő (mm)

230

230

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

Max. vágási mélység (mm)

68

68

Max. vágási mélység (mm)

68

68

Max. vágási mélység (mm)

68

68

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

21

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Tokmány mérete (mm)

10

Súly (kg)

5.8

5.8

Súly (kg)

5.5

5.5

Súly (kg)

5.8

5.8

Szerszám befogás

1

/2˝ x 20

FIXTEC szorító anya

Igen

Igen

FIXTEC szorító anya

Nem

Nem

FIXTEC szorító anya

Igen

Igen

Súly (kg)

1.6

Deadman kulcs

Nem

Igen

Deadman kulcs

Nem

Igen

Deadman kulcs

Nem

Igen

Szállítva

−

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Nem

Cikkszám

4933409211

Autobalancer rendszer

Igen

Igen

Autobalancer rendszer

Igen

Igen

Autobalancer rendszer

Igen

Igen

EAN kód

4002395235353

AVS Anti-vibrációs rendszer

Igen

Igen

AVS Anti-vibrációs rendszer

Igen

Igen

AVS Anti-vibrációs rendszer

Igen

Igen

Elfordítható pótfogantyú

Igen

Igen

Elfordítható pótfogantyú

Igen

Igen

Elfordítható pótfogantyú

Igen

Igen

Szállítva

−

−

Szállítva

−

−

Szállítva

−

−

Cikkszám

4933402365

4933402495

Cikkszám

4933402360

4933402490

Cikkszám

4933402340

4933402475

EAN kód

4002395234271

4002395234394

EAN kód

4002395234257

4002395234356

EAN kód

4002395234240

4002395234370
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AGVK 24

AGV 24

AG 24

AGV 22

2400 W SAROKCSISZOLÓ

2400 W SAROKCSISZOLÓ

2400 W SAROKCSISZOLÓ

2200 W SAROKCSISZOLÓ

ºº Erőteljes 2400 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a

ºº Erőteljes 2400 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és

ºº Erőteljes 2400 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és

ºº Erőteljes 2200 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden
alkalmazásban
Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus
újraindulását
Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus
elkerülésére
Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében
Lágyindítás a zökkenőmentes indulás érdekében
Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,4 kg a legkényelmesebb
használatért
2 pozícióban állítható csökkentett vibrációjú pótfogantyú a legjobb
fogásért
Kitörés ellen védett, gyorsállítású biztonsági védőburkolat a könnyű
állításért
Szervíz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
4m gumibevonatú kábel

AGVK 24-230 EK

AGVK 24-230 EK DMS

Felvett teljesítmény (W)

2400

2400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

6600

6600

Tárcsa átmérő (mm)

230

Max. vágási mélység (mm)

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a
kisebb erőfeszítés érdekében
Osztályában a legalacsonyabb vibráció csupán 2,5 m/s²
Lágyindítás a preciz kezdéshez
Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító
védőburkolat
Önleoldó szénkefék
4 m gumibevonatú kábel

ºº
ºº

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
Ergonómikus tervezésű motor burkolat, a legnagyobb komfortért
Lágyindítás a preciz kezdéshez
Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító
védőburkolat
Önleoldó szénkefék
4 m gumibevonatú kábel

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

AGV 24-230 E

AGV 24-230 GE AGV 24-230 GE/DMS

AG 24-230 E

AG 24-230 E/DMS

2400

2400

2400

Felvett teljesítmény (W)

2400

2400

6600

6600

6600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

6600

6600

230

230

230

Tárcsa átmérő (mm)

230

Max. vágási mélység (mm)

68

68

68

Max. vágási mélység (mm)

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

M 14

5.4

5.4

Súly (kg)

5.5

5.5

Nem

Nem

FIXTEC szorító anya

Nem

Deadman kulcs

Nem

Igen

Deadman kulcs

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

AVS pótfognatyú

hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden
alkalmazásban
Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,4 kg a legkényelmesebb
használatért
Lágyindítás
Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító
védőburkolat
2 pozícióban állítható csökkentett vibrációjú pótfogantyú a legjobb
fogásért
Szerviz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
4 m gumibevonatú kábel

AGV 22-180 E

AGV 22-230 E

AGV 22-230/DMS

2200

2200

2200

8500

6600

6600

180

230

230

Max. vágási mélység (mm)

43

68

68

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

M 14

5.3

5.3

Súly (kg)

5.3

5.4

5.4

Nem

Nem

FIXTEC szorító anya

Nem

Nem

Nem

Deadman kulcs

Nem

Igen

Deadman kulcs

Nem

Nem

Igen

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Autobalancer rendszer

Nem

Nem

Autobalancer rendszer

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

AVS Anti-vibrációs rendszer

Nem

Nem

AVS pótfognatyú

Igen

Igen

Igen

Elfordítható pótfogantyú

Nem

Igen

Igen

Elfordítható pótfogantyú

Nem

Nem

Elfordítható pótfogantyú

Nem

Nem

Nem

4933451414

Szállítva

−

−

−

Szállítva

−

−

Szállítva

−

−

−

4002395161690

Cikkszám

4933402335

4933402330

4933402520

Cikkszám

4933402325

4933402450

Cikkszám

4933431820

4933431850

4933431860

EAN kód

4002395234233 4002395234226 4002395234400

EAN kód

4002395234219

4002395234325

EAN kód

4002395243839 4002395243860 4002395243877

230

Felvett teljesítmény (W)
Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)
Tárcsa átmérő (mm)

230

Felvett teljesítmény (W)
Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)
Tárcsa átmérő (mm)

68

68

68

68

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

Súly (kg)
FIXTEC szorító anya

5.5

Súly (kg)

Nem

Nem

FIXTEC szorító anya

Nem

Nem

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Igen

Igen

Igen

Autobalancer rendszer

Igen

Elfordítható pótfogantyú

Nem

Nem

AVS Anti-vibrációs rendszer

Szállítva

−

−

Cikkszám

4933451413

EAN kód

4002395161683
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AGV 21 GEX

AGV 17

2200 W SAROKCSISZOLÓ

2100 W SAROKCSISZOLÓ

1750 W SAROKCSISZOLÓ

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

ºº Erőteljes 1750 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

ºº Konstans elektronika állandó teljesítményt nyújt a különböző
alkalmazásokhoz

ºº Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy
esetleges áramszünet után

ºº Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
ºº Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
ºº FIXTEC anya a szerszám nélküli tárcsacseréért
ºº Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító
védőburkolat

ºº Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
ºº 4 m gumibevonatú kábel

ºº Erőteljes 2200 wattos motor hatékony és tartós műgyanta bevonattal a

hosszabb élettartamért és a kimagasló teljesítményért minden
alkalmazásban
ºº Nagyon kompakt forma, 485 mm hosszú és 5,2 kg a legkényelmesebb
használatért
ºº Kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
ºº Szerviz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez

AG 22-180/DMS

AG 22-230/DMS

Felvett teljesítmény (W)

2200

2200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

8500

Tárcsa átmérő (mm)

180

Max. vágási mélység (mm)

ºº Erőteljes 2100 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

ºº Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
ºº AVS-el felszerelt motorház. Pótfogantyú a kényelmesebb fogás és a

kisebb erőfeszítés érdekében
7 pozícióban állítható pótfogantyú
Lágyindítás
FIXTEC anya a gyors és könnyű tárcsacseréért
Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító
védőburkolat
ºº Önleoldó szénkefék
ºº 4 m gumibevonatú kábel
ºº
ºº
ºº
ºº

AGV 21-230 GEX

AGV 21-230 GEX/DMS

Felvett teljesítmény (W)

2100

2100

6600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

6600

6600

230

Tárcsa átmérő (mm)

230

230

43

68

Max. vágási mélység (mm)

68

68

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Súly (kg)

5.1

5.2

Súly (kg)

5.5

5.5

FIXTEC szorító anya

Nem

Nem

FIXTEC szorító anya

Igen

Igen

Deadman kulcs

Igen

Igen

Deadman kulcs

Nem

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Nem

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Nem

Autobalancer rendszer

Nem

Nem

Autobalancer rendszer

Igen

Igen

AVS pótfognatyú

Nem

Nem

AVS Anti-vibrációs rendszer

Igen

Igen

Elfordítható pótfogantyú

Nem

Nem

Elfordítható pótfogantyú

Igen

Igen

Szállítva

−

−

Szállítva

−

−

Cikkszám

4933431830

4933433630

Cikkszám

4933402304

4933402525

EAN kód

4002395243846

4002395244423

EAN kód

4002395234158

4002395234424
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AGV 17-125 XE

AGV 17-125 XC

AGV 17-125 XC/DMS

AGV 17-150 XC/DMS

AGV 17-180 XC/DMS

Felvett teljesítmény (W)

1750

1750

1750

1750

1750

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

2600 - 11,000

11,000

11,000

9500

7600

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

125

150

180

Max. vágási mélység (mm)

33

33

33

45

58

Tengelymenet

M 14

M 14

M 14

M 14

M 14

Súly (kg)

2.8

2.8

2.8

3.0

3.1

Változtatható sebesség

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

FIXTEC szorító anya

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Deadman kulcs

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

AVS pótfognatyú

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Autobalancer rendszer

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Szállítva

−

−

−

−

−

Cikkszám

4933432230

4933449850

4933455140

4933432250

4933432270

EAN kód

4002395243983

4002395247295

4002395247905

4002395243990

4002395244003

“PROTECTOR-MOTOR“ műgyanta bevonat és Heavy Duty
tekercselés védelem

Anti-vibrációs fogantyú az alacsony vibrációért

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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AGV 17 INOX

AGV 15

AGV 13

AG 13 XSPD

1750 W ALACSONY
FORDULATSZÁMÚ
SAROKCSISZOLÓ

1550 W SAROKCSISZOLÓ

1250 W SAROKCSISZOLÓ

1250 W SAROKCSISZOLÓ

ºº Erőteljes 1750 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és

ºº Erőteljes 1550 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és

ºº Erőteljes 1250 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és

ºº Erőteljes 1250 wattos “PROTECTOR” motor - műgyanta bevonat és

ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

ºº A legkompaktabb kivitel, csupán 160 mm hosszú a kényelmes

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
7 pozícióban állítható sebességkapcsoló 2000-7600 percenkénti
fordulatszámot biztosít a rozsdamentes acélnál elérhető legjobb
eredményért
Konstans elektronika és lágyindítás
Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy
esetleges áramszünet után
Termikus motortúlterhelés védelem
Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
FIXTEC anya a szerszám nélküli tárcsacseréért
Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
4 m gumibevonatú kábel

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
Kompakt és karcsú kialakítás
Lágyindítás
Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy
esetleges áramszünet után
Túlterhelés védelem a túlmelegédés ellen
Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
Új, innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
4 m gumibevonatú kábel

AGV 17-125 INOX

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
Kompakt és karcsú kialakítás
6 pozícióban állítható sebességkapcsoló 2800-11,500 percenkénti
fordulatszámot biztosít
Állandó teljesítményt biztosító elektronika lágyindítással az egyenletes
indításért
Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy
esetleges áramszünet után
Túlterhelés védelem a túlmelegédés ellen
Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
Új, innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
Gyorsan, szerszámnélkül állítható védőburkolat
Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
90°-kal elfordítható hajtóműház
4 m gumibevonatú kábel

AGV 15-125 XC AGV 15-125 XE AGV 15-150 XC

Felvett teljesítmény (W)

1750

Felvett teljesítmény (W)

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

2000 - 7600

Tárcsa átmérő (mm)

használatért

ºº Innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
ºº Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító

védőburkolat

ºº 4 m gumibevonatú kábel

AGV 13-125 XE

AG 13-125 XSPD

1550

1550

Felvett teljesítmény (W)

1250

Felvett teljesítmény (W)

1250

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11,000

2800 - 11,000

9000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

2,800 - 11,500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

12,000

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

150

Tárcsa átmérő (mm)

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

Max. vágási mélység (mm)

33

Max. vágási mélység (mm)

33

33

44

Max. vágási mélység (mm)

33

Max. vágási mélység (mm)

28

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

Súly (kg)

2.8

Súly (kg)

2.6

2.6

2.6

Súly (kg)

2.4

Súly (kg)

2.3

Változtatható sebesség

Igen

Változtatható sebesség

Nem

Igen

Nem

FIXTEC

Igen

FIXTEC szorító anya

Igen

FIXTEC

Igen

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

Igen

Kapcsoló

Nagyméretű kapcsoló

Szállítva

−

Autobalancer rendszer

Nem

Nem

Nem

Szállítva

−

Cikkszám

4933449870

Szállítva

−

−

−

Cikkszám

4933451577

EAN kód

4002395247912

Cikkszám

4933428120

4933428127

4933433250

EAN kód

4002395140787

EAN kód

4002395239641 4002395239658 4002395244164
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Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Változtatható sebesség

Igen

FIXTEC

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

AVS pótfognatyú

Igen

Szállítva

−

Cikkszám

4933451218

EAN kód

4002395260850

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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AGV 13 XSPDE

AGV 12

AGV 10 EK

1250 W SAROKCSISZOLÓ

1200 W SAROKCSISZOLÓ

1000 W SAROKCSISZOLÓ

ºº Erőteljes 1200 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és

ºº Nagy teljesítményű 1000 wattos motor a legjobb teljesítményért
ºº Legkompaktabb kialakítás, csupán 276 mm hosszú és 2,2 kg súlyú a

ºº Erőteljes 1250 wattos “PROTECTOR” motor - műgyanta bevonat és
Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

ºº A legkompaktabb kivitel, csupán 160 mm hosszú a kényelmes
használatért

ºº Lágyindítás a zökkenőmentes indulás érdekében
ºº Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus
újraindulását

ºº Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében
ºº Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus
elkerülésére

ºº Innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
ºº Kitörés ellen védett, szerszám nélkül állítható biztonsági védőburkolat
ºº Rezgéselnyelő oldalsó markolat a kevésbé fárasztó munkavégzés
érdekében

ºº
ºº
ºº

AGV 13-125 XSPDE
Felvett teljesítmény (W)

1250

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

12,000

Tárcsa átmérő (mm)

125

Max. vágási mélység (mm)

33

Tengelymenet

M 14

Súly (kg)

2.5

FIXTEC

Igen

Deadman kulcs

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

AVS pótfognatyú

Igen

Kapcsoló

Hosszú alsó kapcsoló

Szállítva

−

Cikkszám

4933451578

EAN kód

4002395140794

Erőteljes 1250 wattos “PROTECTOR” motor - műgyanta
bevonat és Heavy Duty tekercselés védelem
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ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
Kompakt és karcsú kialakítás
Lágyindítás
Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy
esetleges áramszünet után
Túlterhelés védelem a túlmelegédés ellen
Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
Új, innovatív, beépített FIXTEC szerszám nélküli tárcsacsere
Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
4 m gumibevonatú kábel

még kényelmesebb használatért

ºº Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

esetleges áramszünet után
Lágyindítás
Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
Tolókapcsoló - egyszerűen működtethető akár kesztyűben is
Kábel 4 m

AGV 12-125 X

Keskeny kivitel

AGV 10-125 EK

Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

1000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11,000

Tárcsa átmérő (mm)

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

Max. vágási mélység (mm)

33

Max. vágási mélység (mm)

33

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

Súly (kg)

2.4

Súly (kg)

2.2

FIXTEC

Igen

FIXTEC szorító anya

Nem

Deadman kulcs

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Szállítva

−

Kapcsoló

Csúszó kapcsoló

Cikkszám

4933451222

Szállítva

−

EAN kód

4002395260898

Cikkszám

4933428085

EAN kód

4002395239597

Kitörés ellen védett, szerszám nélkül állítható biztonsági
védőburkolat

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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AG 10 EK

AG 9

AG 800 EK

AG 800 E

1000 W SAROKCSISZOLÓ

850 W SAROKCSISZOLÓ

800 W SAROKCSISZOLÓ

800 W SAROKCSISZOLÓ

ºº Nagy teljesítményű 1000 wattos motor a legjobb teljesítményért
ºº Nagyon kompakt forma, 276 mm hosszú és 2,1 kg a legkényelmesebb

ºº Erőteljes 850 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és

ºº Erőteljes 800 wattos motor különféle alkalmazásokhoz 2,0 kg súllyal a

ºº Erőteljes 800 wattos motor különféle alkalmazásokhoz 2,0 kg súllyal a

ºº
ºº

ºº

ºº Nagyon kicsi körméret, hosszúsága csak 194 mm a kényelmes

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

használatért
Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy
esetleges áramszünet után
Lágyindítás
Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
Tolókapcsoló - egyszerűen működtethető akár kesztyűben is
Kábel 4 m

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

AG 10-115 EK

AG 10-125 EK

Felvett teljesítmény (W)

1000

1000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11,000

11,000

Tárcsa átmérő (mm)

115

Max. vágási mélység (mm)

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
Kompakt és könnyű sokoldalú univerzális sarokcsiszoló
Új digitális elektronika - terhelés alatti állandó sebesség, lágyindítás,
motor túlterhelés védelem és üresjárati fordulatszám korlátozás
Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az
optimális vágásmélységért
Öntött magnézium hajtóműház
Por ellen védett csapágyak és kapcsoló
A hatékony hűtőventilátor hidegen tartja a motort még nagy
igénybevételnél is
FIXTEC anya a gyors és könnyű tárcsacseréhez
Gyorsállítású biztonsági védőburkolat a könnyű állításért
Önleoldó szénkefék
4 m gumibevonatú kábel

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hosszabb idejű kényelmes használatért
Nagyon kicsi körméret, hosszúsága csak 194 mm a kényelmes
használatért
Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy
esetleges áramszünet után
Lágyindítás
Tartós acél fogaskerekek a hosszú élettartamért
Védett légbeszívó nyílások a javított hűtésért
Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az
optimális vágásmélységért
Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
Kábel 4 m

hosszabb idejű kényelmes használatért
használatért

ºº Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy
ºº
ºº
ºº
ºº

esetleges áramszünet után
Lágyindítás
Tartós acél fogaskerekek a hosszú élettartamért
Védett légbeszívó nyílások a javított hűtésért
Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az
optimális vágásmélységért

AG 800-115 E

AG 800-125 E

800

800

AG 800-115 E
D-SET
800

11,500

11,500

125

115

28

33

28

Tengelymenet

M 14

M 14

M 14

2.0

Súly (kg)

2.0

2.0

2.0

Nem

Nem

FIXTEC szorító anya

Nem

Nem

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

Igen

Igen

Szállítva

−

−

Szállítva

−

−

Szerszámkoffer

−

−

Cikkszám

4933451212

4933451213

Cikkszám

4933451210

4933451211

4933451281

Cikkszám

4933403200

4933403206

EAN kód

4002395260195

4002395260805

EAN kód

4002395260171 4002395260188 4002395170777

EAN kód

4002395233779

4002395233786

AG 9-125 XC

AG 9-125 XE

AG 800-115 EK

AG 800-125 EK

Felvett teljesítmény (W)

850

850

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

10,000

2700 - 10,000

Felvett teljesítmény (W)

800

800

Felvett teljesítmény (W)

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11,500

11,500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11,500

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

Tárcsa átmérő (mm)

115

125

Tárcsa átmérő (mm)

115

28

33

Max. vágási mélység (mm)

33

33

Max. vágási mélység (mm)

28

33

Max. vágási mélység (mm)

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Súly (kg)

2.1

2.1

Súly (kg)

1.8

1.8

Súly (kg)

2.0

FIXTEC szorító anya

Nem

Nem

Változtatható sebesség

Nem

Igen

FIXTEC szorító anya

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

FIXTEC szorító anya

Igen

Igen

Szállítva

−

−

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Cikkszám

4933451219

4933451220

Szállítva

EAN kód

4002395260867

4002395260874
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AGS 15-125 C

AS 12 E

AP 14-2 200 E

AP 12 E

1500 W CSISZOLÓ

1200 W CSISZOLÓ
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

1450 W POLÍROZÓ

1200 W POLÍROZÓ
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

ºº Erőteljes 1500 wattos „PROTECTOR” motor – műgyanta bevonat és

ºº Nagy motor nyomaték és ideális sebességtartomány a csiszoláshoz
ºº Ergonómikus forma a hosszú munkaperiódusokért
ºº Változtatható sebesség, hogy bármilyen anyaghoz ideálisan használható

ºº 1450 wattos erőteljes motor a nagy teljesítményű polírozásért
ºº Nagy nyomatékú hajtómű a legjobb teljesítményért és az alacsony

ºº 1200 wattos motor
ºº Ergonomikus forma a hosszú munkaperiódusokért
ºº Speciális áttétel a nagy forgatónyomatékért és az ideális polírozási

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
Lamellás csiszoló tárcsához kifejlesztve
Konstans elektronika a sebesség folyamatos szinten tartásához még
terhelés alatt is
Lágyindítás
Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy
esetleges áramszünet után
Termikus motortúlterhelés védelem
Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
Szűrő rács
4 m gumibevonatú kábel

legyen
ºº Termikus motortúlterhelés védelem
ºº 4 m kábellel, kézvédővel, csiszoló lappal szállítva

fordulatszámon nem csökkenő sebességért túlmelegedés nélkül

ºº Változtatható fordulatszám 490-2100 ford/perc a különböző
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

AGS 15-125 C

alkalmazásokhoz
7 fokozatú fordulatszám szabályozás
Túlmelegedés elleni védelem
Különleges ''finger grip'' a gép elülső részén a jobb fogásért
Tárcsa rögzítő gomb
Reteszelhető kapcsoló
Egyedi, rugalmas és puha tépőzáras csiszolótányér, hogy
megakadályozzák a festék karcolódását munka közben
6 m hosszú PUR kábel, hogy megakadályozza a festett felület
karcolódását

AS 12 E

ºº
ºº
ºº
ºº

sebességért
Változtatható sebesség: az ideális sebesség kiválasztása
Termikus motortúlterhelés védelem
Üresjárati fordulatszám
6 m kábel

AP 14-2 200 E

AP 14-2 200 E SET

1450

1450

Felvett teljesítmény (W)

1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 490 - 2100

490 - 2100

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

900 - 2500

180

Tárcsa átmérő (mm)

200

200

Tárcsa átmérő (mm)

150

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

2.4

Súly (kg)

2.5

Súly (kg)

2.2

FIXTEC szorító anya

Nem

Változtatható sebesség

Igen

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Szállítás terjedelem

Változtatható sebesség

Feszültség alatti biztonsági relé

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Szállítva

−

Szállítva

−

Pótfogantyú, rugalmas csiszoló
talp, lágy és kemény polírozó
Pótfogantyú, rugalmas
szivacs, báránygyapjú csiszolócsiszolótalp
talp, csiszoló és fényező oldat,
kendő

Szállítva

−

Cikkszám

4933407480

Cikkszám

4933383940

Súly (kg)

2.3

2.3

Cikkszám

4933383925

EAN kód

4002395236015

EAN kód

4002395229390

Változtatható sebesség

Igen

Igen

EAN kód

4002395229406

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

Lágyindítás funkció

Igen

Igen

Szállítva

−

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933432800

4933432795

EAN kód

4002395001156

4002395004348

Felvett teljesítmény (W)

1500

Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

7600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1800 - 4800

Tárcsa átmérő (mm)

125

Tárcsa átmérő (mm)

Tengelymenet

M 14

Súly (kg)
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DGL 34

DGL 30 E

DG 30 E

DG 7 E

KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ
NAGY FORDULATSZÁMMAL

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ
KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ
EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ

ALACSONY FORDULATSZÁMÚ
EGYENES CSISZOLÓ

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
Fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyazása
Extra nagy sebesség 34.000 ford/perc
Cserélhető szénkefék
Kedvező súly/teljesítmény arány
4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Hosszú tengely, hogy a nehezen elérhető helyekre is elérjen
Lágyindítás
Elektronikus fordulatszám szabályozás
Extra nagy sebesség 30.000 ford/perc
Fém hajtóműház és a tengely dupla csapágyazása
Cserélhető szenkefék
4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval

DGL 34

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Rövid, kompakt forma a könnyű kezelhetőségért
Lágyindítás
Elektronikus fordulatszám szabályozás
Fém hajtóműház a precíz forgásért
Cserélhető szénkefék
Ergo kapcsoló
Alkalmazható 43 mm-es nyakátmérőjű fúróállvánnyal vagy fordítóval
4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

DGL 30 E

ºº A hosszított tengely teszi lehetővé a nehezen megközelíthető helyek

elérését

ºº Elektronikus fordulatszám szabályozó
ºº Maximum 7000 ford/percre csökkentett sebesség, fém csiszolásához és

marásához

ºº Heavy Duty nagy igénybevételre tervezett fém hajtóműház
ºº 4 m kábellel, SW 15/17 kulccsal, 6 mm-es befogóval szállítva

DG 7 E

DG 30 E

Felvett teljesítmény (W)

500

Felvett teljesítmény (W)

600

Felvett teljesítmény (W)

500

Felvett teljesítmény (W)

600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

34,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

10,000 - 30,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

10,000 - 30,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

3000 - 7000

Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)

40

Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)

40

Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)

40

Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)

45

Max. fúrási átmérő (mm)

25

Max. fúrási átmérő (mm)

20

Max. fúrási átmérő (mm)

20

Befogógyűrű mérete (mm)

6+8

Befogógyűrű mérete (mm)

6

Befogógyűrű mérete (mm)

6

Befogógyűrű mérete (mm)

6

Súly (kg)

1.5

Súly (kg)

1.8

Súly (kg)

1.9

Súly (kg)

1.3

Szállítva

−

Szállítva

−

Szállítva

−

Szállítva

−

Cikkszám

4933391200

Cikkszám

4933385110

Cikkszám

4933385120

Cikkszám

4933385100

EAN kód

4002395231928

EAN kód

4002395230020

EAN kód

4002395230037

EAN kód

4002395230013
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MCS 66

BS 125

CHS 355

SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ

MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉSZ

2300 W FÉMDARABOLÓ

ºº Erőteljes 1800 wattos motor, percenkénti 4000 fordulatszámmal
ºº A szárazvágó technológiának köszönhetően gyors, tiszta és sorja nélküli

ºº Erőteljes 1100 wattos motor maximális teljesítményt és tartósságot

ºº 2300 W, 3800 ford/perc a gyors vágásokért
ºº Retesz tartja zárva a gépet a szállítás ideje alatt (lánc nem szükséges)
ºº Gyorskioldású szorító a vágási szög gyors és könnyű beállítása

fémvágás

ºº Elvágja az acélt, rozsdamentes acélt, alumíniumot, szigetelt
ºº
ºº
ºº
ºº

szendvicspanelt
Nagy, 66 mm-es vágásmélység
Gyorskioldású forgácstartály – gyors tárcsacsere és tartályürítés
Állító kar a gyors és hatékony merülő vágásokért
42 fogú crement hegyű körfűrészlappal szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

biztosít
Nagyobb vágási kapacitás akár 125 x 125 mm anyag átmérőhöz
4 fokozatú változtatható sebesség 0-116 m/perc
Állandó teljesítmény fenntartja a vágás sebességét az optimális
teljesítményért
A hajtóművet védő tengelykapcsoló meghosszabbítja a gép és a motor
élettartamát a nagy ütőerő elnyelésével és a rögzíthető fűrészlap által
Teljesen fém, karcsú kialakítású ház és LED lámpa a vágás vonal kiváló
láthatóságáért
Szerszám nélküli fűrészlap befogás a gyors és könnyű cseréért
Szerszám nélkül állítható talp

MCS 66

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

érdekében -45°-tól +45°-ig
Gyorsszorító a munkadarab gyors cseréjéért
Reteszelhető zár a gyors és könnyű tárcsacseréért
A szénkefék egyszerű cseréje
Beépített fém ventilátor a legjobb tartósságért és hosszú élettartamért
Acél alaplap kiegészítő bevágással az eldeformálódás elkerüléséért

BS 125

CHS 355

Felvett teljesítmény (W)

1800

Felvett teljesítmény (W)

1100

Felvett teljesítmény (W)

2300

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4000

Üresjárati fordulatszám (m/perc)

0 - 116

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

3800

Fűrészlap átmérő (mm)

203

Vágási kapacitás (mm)

125 x 125

Tárcsa méret (mm)

355

Max. vágás gérben 90° (mm)

66

Max. vágási kapacitás fém csőben (mm)

125

Vágási kapacitás kör alakú profilban 90º és 45º (mm)

125 / 100

Befogótüske mérete (mm)

15.87

Hossz (mm)

1139.83

Vágási kapacitás négyszögprofilban 90º és 45º [mm]

115 / 80

Súly (kg)

6.4

Súly (kg)

6.5

Vágási kapacitás 90º és 45º (mm)

230 x 70 / 100 x 80

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Vágási kapacitás L-profilba 90º és 45º (mm)

130 / 80

Cikkszám

4933440615

Cikkszám

4933448245

Befogótüske mérete (mm)

25.4

EAN kód

4002395000432

EAN kód

4002395262830

Súly (kg)

18

Szállítva

−

Cikkszám

4933411760

EAN kód

4002395236220
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SSPE 1500 X

SSPE 1300 RX

SSPE 1300 SX

SSD 1100 X

1500 W SAWZALL®
SZABLYAFŰRÉSZ

1300 W SAWZALL®
SZABLYAFŰRÉSZ

1300 W SAWZALL®
SZABLYAFŰRÉSZ

1100 W SAWZALL®
SZABLYAFŰRÉSZ

®
ºº 1500 wattos Milwaukee motor - kategóriájában a legmagasabb

ºº Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően,

ºº Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1300 wattos motornak köszönhetően,

ºº Kitűnő vágásteljesítmény az erős 1100 wattos motornak köszönhetően,

ºº

ºº

ºº FIXTEC a gyors és könnyû kulcsnélküli fűrészlap cseréért
ºº Víznek ellenálló és az ujjakat védő orr rész a biztonságosabb

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelemmel, megakadályozza a motor leégését és
meghibásodását
Konstans elektronika - állandó fordulatszámot biztosít terhelés alatt
Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer - megnöveli a motor és a
hajtóműház élettartamát, védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása
esetén
FIXTEC fűrészlapbefogás - gyors és könnyű fűrészlapcserét tesz
lehetővé
Szabadalmaztatott AVS (Anti Vibrációs Rendszer) biztosítja a zavartalan
alacsony 12,5 m/s² vibrációval törénő működést
Változtatható sebesség kapcsoló
Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
SAWZALL® fűrészlappal, kulcsos fűrészlap szorítóval és 4 m kábellel
szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ami 32 mm-es lökettel párosul
Szabadalmaztatott fogaskerékvédő rendszer - megnöveli a motor és a
hajtóműház élettartamát, védi a hajtóműházat a fűrészlapok beakadása
esetén
360°-ban elfodítható markolat a használat optimális kényelméért
FIXTEC fűrészlapbefogás - lehetővé teszi a gyors és könnyű
fűrészlapcserét
Szabadalmaztatott AVS (Anti Vibrációs Rendszer) biztosítja a zavartalan
alacsony 12,5 m/s² vibrációval történő működést
Változtatható sebesség kapcsoló
Állítható alaplap a kiváló fűrészlap használatért
SAWZALL® fűrészlappal és 4 m kábellel szállítva

SSPE 1500 X

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ami 32 mm-es lökettel párosul
Szabadalmaztatott fogaskerék védő rendszer – védi a hajtóműházat és a
motort a fűrészlapok beakadása esetén
FIXTEC fűrészlap befogás
Szabadalmaztatott AVS (Anti Vibrációs Rendszer) biztosítja a zavartalan
alacsony 14,5 m/s² vibrációval történő működést
Változtatható sebesség kapcsoló
Állítható alaplap a fűrészlap kiváló használatáért
SAWZALL® fűrészlappal, kulcsos fűrészlap leszorítóval és 4 m kábellel
szállítva

ami 28 mm-es lökettel párosul

munkavégzésért és a jobb rozsdásodás elleni védelemért

ºº Változtatható sebesség kapcsoló
ºº Tartós csúszósínes mechanizmus
®
ºº SAWZALL fűrészlappal és 4 m kábellel szállítva

SSPE 1300 SX

SSPE 1300 RX

SSD 1100 X

Felvett teljesítmény (W)

1500

Felvett teljesítmény (W)

1300

Felvett teljesítmény (W)

1300

Felvett teljesítmény (W)

1100

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 2800

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 3000

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 2800

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 2900

Löket hossz (mm)

32

Löket hossz (mm)

32

Löket hossz (mm)

32

Löket hossz (mm)

28

Súly (kg)

4.5

Súly (kg)

4.2

Súly (kg)

3.9

Súly (kg)

3.2

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933428900

Cikkszám

4933440590

Cikkszám

4933428520

Cikkszám

4933416710

EAN kód

4002395241699

EAN kód

4002395001095

EAN kód

4002395241545

EAN kód

4002395237623
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JSPE 135

JS 120 X

FSPE 110 X

PJ 710

HEAVY DUTY FELSŐFOGANTYÚS
SZÚRÓFŰRÉSZ

HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ
MARKOLATFOGANTYÚVAL

HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ
MARKOLATFOGANTYÚVAL

LAPOSTIPLI MARÓ

ºº Robosztus és erőteljes szúrófűrészgép a gyors vágásért fában,

ºº Karcsú, jól átfogható motorház és optimális súly a könnyű

ºº Karcsú, jól átfogható motorház és áramvonalas vezetőfogantyú a gép

ºº Profi lapostipli maró a könnyű, gyors munkához, a kiváló marási

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

alumíniumban vagy kerámiában
Nagy teljesítményű 750 wattos motor
Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és
ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
Változtatható sebesség, lágyindítás és állandó sebesség a működés
alatt
4 állásos lengőelőtolás a még erőteljesebb vágás és a hosszabb
fűrészlap élettartam érdekében
Első és hátsó állítható forgács elvezető
LED világítás tökéletesen megvilágítja a vágási felületet
4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, védőpapuccsal,
elszívó adapterrel szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

munkavégzésért
Nagy teljesítményű 710 wattos motor
Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és
ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
Digitális elektronika a kiválasztott fordulatszám azonos szinten
tartásával, lágyindítással és a sebesség terhelés alatti megtartásával
4 állásos lengőelőtolás a még erőteljesebb vágás és a hosszabb
fűrészlap élettartam érdekében
Kitűnő rálátás a vágási vonalra
IMB beépített motorblokk-technológia a csapágyak, hajtómű és az
alaplap egy robosztus fém házban a maximális tartósság és stabilitás
érdekében
AVS (Anti Vibrációs Rendszer) a lehető legkisebb vibrációért
Beépített porelszívó csatlakozó
4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, csúszósaruval
szállítva

JSPE 135 TX

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

kényelmes vezetéséhez bármely alkalmazásnál
Nagy teljesítményű 710 wattos motor
Precíziós fűrészlap vezérlés a pontos vágáshoz
Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és
ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
Változtatható sebesség, lágyindítás és állandó sebesség a működés
alatt
4 állásos lengőelőtolás a még erőteljesebb vágás és a hosszabb
fűrészlap élettartam érdekében
Első és hátsó állítható forgács elvezető
Alacsony vibráció és zavartalan működtetés az anti-vibrációs
technológiának köszönhetően
4 m kábellel, 5 db fűrészlappal, felszakadásgátlóval, védőpapuccsal,
elszívó adapterrel szállítva

JS 120 X

eredményért a kemény és puha fában, forgácslapokban
Erőteljes 710 wattos motor
Csúszásmentes gumi alaplap
Tengelyretesz a könnyű élcseréhez
ERGO kapcsoló
Pozicionáló mélységmérő
6 fogú marótárcsa
Bemerülő mélységállító 6 pozícióval
Változtatható precíz szögbeállítás 3 előre beállított pozícióval (22,5; 45;
67,5 fok)
ºº Tisztán látható referencia jelek és skálák
ºº 4 m kábellel, papír porzsákkal, forgácselvezetővel szállítva

FSPE 110 X

PJ 710

Felvett teljesítmény (W)

750

Felvett teljesítmény (W)

710

Felvett teljesítmény (W)

710

Felvett teljesítmény (W)

710

Üresjárati löketszám (löket/perc)

800 - 3000

Üresjárati löketszám (löket/perc)

500 - 2800

Üresjárati löketszám (löket/perc)

500 - 3000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

10,000

Max. vágási kapacitás fában (mm)

135

Max. vágási kapacitás fában (mm)

120

Max. vágási kapacitás fában (mm)

120

Max. vágási átmérő (mm)

100 x 4 x 22

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

10

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

10

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

10

Max. vágási mélység (mm)

19

Max. vágási kapacitás alumínimban (mm)

30

Max. vágási kapacitás alumínimban (mm)

30

Max. vágási kapacitás alumínimban (mm)

30

Súly (kg)

2.9

Gérvágás tartománya (°)

45

Gérvágás tartománya (°)

45

Gérvágás tartománya (°)

45

Szállítva

Szerszámkoffer

Löket hossz (mm)

26

Löket hossz (mm)

26

Löket hossz (mm)

26

Cikkszám

4933378875

Súly (kg)

2.5

Súly (kg)

2.3

Súly (kg)

2.5

EAN kód

4002395227037

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

Szerszámkoffer

Cikkszám

4933381230

Cikkszám

4933381680

Cikkszám

4933357990

EAN kód

4002395232529

EAN kód

4002395234677

EAN kód

4002395229185
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CS 85 CBE

CS 85 SB

SCS 65 Q

CS 60

KÖRFŰRÉSZ 235 MM (85 MM
VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

KÖRFŰRÉSZ 235 MM (85 MM
VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

190 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (65 MM
VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

184 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (61 MM
VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

ºº A 2200 wattos motor sima vágást eredményez a vágás teljes

ºº A 2200 wattos motor sima vágást eredményez a vágás teljes

ºº 1900 wattos motor nagy igénybevételre
ºº Legyőzhetetlen egyensúly és komfort a puha fogantyúbevonattal burkolt

ºº Nagy teljesítményű 1600 wattos motor 5800 percenkénti fordulattal a

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

mélységében
A 60°-os éltörésnek köszönhetően a fűrész sokoldalúan használható
Behúzható hasítóék
Vezetősín kompatibilis
A lágyindítás minimálisra csökkenti a kismegszakítók aktiválódását
A fék 3,5 mp alatt leállítja a szerszámot
Dupla íves határolóvas
DEK26 porelszívóval kompatibilis
Integrált kábelrekesz, a kábel könnyen, a fűrész szétszedése nélkül
cserélhető

ºº
ºº

mélységében
A lágyindítás minimálisra csökkenti a kismegszakítók aktiválódását
DEK26 porelszívóval kompatibilis
Integrált kábelrekesz, a kábel könnyen, a fűrész szétszedése nélkül
cserélhető
Préselt alumínium alap a teherbírás és tartósság érdekében
Tengelyretesz a gyors és könnyű lapcsere érdekében

CS 85 CBE

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

‘TILT-LOK’ fogantyúnak köszönhetően
Nagy vágási átmérő 65 mm
Ideálisan elhelyezett állítókarok
A fűrészlap jól látható a vágás közelében is: jobb irányíthatóság
Robosztus alumínium alaplap
4 m QUIK-LOK kábellel, 20 fogú karbid hegyű körfűrészlappal,
párhuzamvezetővel szállítva

CS 85 SB

kemény alkalmazásokhoz
Nagy vágási átmérő 61 mm
0 – 56°-ban állítható ferdeszögállítás és 45°-nál bekattan
Gyorskioldó zár a gyors ferdevágás állításért
A beépített porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb
pontosság érdekében
ºº Nagy, ergonómikus fogantyú és állítókarok a megnövelt ergonómiáért és
irányításért
ºº Hosszú párhuzamvezető az egyenes vágásokért és a precíz irányításért
ºº 4 m hálózati kábellel, 24 fogú karbid hegyű körfűrészlappal,
párhuzamvezetővel szállítva
ºº
ºº
ºº
ºº

SCS 65 Q

CS 60

Felvett teljesítmény (W)

2200

Felvett teljesítmény (W)

2200

Felvett teljesítmény (W)

1900

Felvett teljesítmény (W)

1600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

5800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

5800

Fűrészlap átmérő (mm)

235

Fűrészlap átmérő (mm)

235

Fűrészlap átmérő (mm)

190

Fűrészlap átmérő (mm)

184

Ferdeszög tartomány (°)

60

Ferdeszög tartomány (°)

50

Max. vágás gérben 45° (mm)

52

Max. vágás gérben 45° (mm)

49

Max. vágás gérben 45° (mm)

67

Max. vágás gérben 45° (mm)

67

Max. vágás gérben 90° (mm)

65

Max. vágás gérben 90° (mm)

61

Max. vágás gérben 90° (mm)

85

Max. vágás gérben 90° (mm)

85

Befogótüske mérete (mm)

30

Befogótüske mérete (mm)

30

Befogótüske mérete (mm)

30

Befogótüske mérete (mm)

30

Súly (kg)

5.5

Súly (kg)

4.8

Súly (kg)

7.7

Súly (kg)

6.6

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Szállítva

Szerszámkoffer

Szállítva

−

Cikkszám

638051

Cikkszám

4933419225

Cikkszám

4933451116

Cikkszám

4933451117

EAN kód

4002395229529

EAN kód

4002395238361

EAN kód

4002395137404

EAN kód

4002395137411

232

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

233

#MILWAUKEETOOL

BS 100 LE

ROS 150 E-2

ROS 125 E

SPS 140

4 ˝ (100 MM) SZÉLES
SZALAGCSISZOLÓ

6 ˝ COLOS (150 MM) EXCENTER
CSISZOLÓGÉP

125 MM-ES EXCENTER
CSISZOLÓGÉP

1

ºº Kompakt forma, kiváló a sarkok közelében történő csiszoláshoz
ºº 100 x 160 mm-es csiszoló felület a gyors és sima csiszoláshoz
ºº A sebesség előre kiválasztható, így az alkalmazás rendkívül sokrétű

ºº Excenter csiszoló páratlan csiszolási tulajdonságokkal, a csiszolólap

ºº Kiváló a szűk, nehezen hozzáférhető helyeken történő fa, fém és

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

lehet
Állítókerék a precíz szalagbeállításért
Beépített porelszívó turbinával és porzsákkal: így pormentes a munka és
a csiszolószalag élettartama is hosszabb
A csiszolószalag könnyen cserélhető
Használható rögzítővel is
4 m kábellel, 100-as szemcsézésű 100 x 620 mm csiszolószalaggal
szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

egyidejű forgásának és oszcillációjának köszönhetően
Fordulatszám csökkentő áttétel teszi még hatékonyabbá a 440 wattos
erőteljes motort
6.4 / 3.2 mm csiszológép a hatékony anyageltávolításért és befejező
csiszolásért
Változtatható sebesség (4000-10000 ford/perc) - kiválóan használható
hőre érzékeny anyagok megmunkálásánál
Tépőzáras rendszer a gyors és könnyű csiszolólap cseréhez
Levehető porzsák és standard 26 mm-es szívócső
Zárt tolókapcsoló
Pótfogantyú az egyensúlyért és egyenletes súlyelosztás
4 m kábellel, porzsákkal, csiszolólappal szállítva

BS 100 LE

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

műanyag csiszolásához
300 wattos erőteljes motor 2,4 mm-es oszcilláló átmérővel
Változtatható sebesség (7000-12000 ford/perc) - kiválóan használható
hőre érzékeny anyagok megmunkálásánál
Tépőzáras csiszolópapír rögzítés
Kiváló porelszívás - a por 90 % - át gyűjti össze nagyobb porzsákba
Könnyen tisztíható porzsák
A gép felületén elhelyezett porszívó adapter - standard 36 mm átmérőjű
porszívó csőhöz
Textil porzsákkal, csiszoló papírral (60,80,120 szemcsézett) szállítva

ROS 150 E-2

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

/4 ˝ REZGŐCSISZOLÓ

Erőteljes 260 wattos motor
1,6 mm oszcillációs átmérő lehetővé teszi a finom csiszolást
Gyors csatlakozás a porszívóhoz vagy porzsákhoz
Csiszoló talp tépőzáras vagy kampós rögzítésű csiszolópapírral
A 4 m kábel lehetővé teszi a könnyű mozgást az egész munkaterületen

ROS 125 E

SPS 140

Felvett teljesítmény (W)

1150

Felvett teljesítmény (W)

440

Felvett teljesítmény (W)

300

Felvett teljesítmény (W)

260

Szalag sebessége (ford/perc)

230 - 400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4000 - 10,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

7000 - 12,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

14,700

Szalag hossza (mm)

620

Oszcillációs átmérő (mm)

6.4 / 3.2

Oszcillációs szám (oszcilláció/perc)

14,000 - 26,000

Oszcillációs szám (oszcilláció/perc)

28,000

Szalag szélessége (mm)

100

Csiszolótalp mérete (mm)

150

Oszcillációs átmérő (mm)

2.4

Oszcillációs átmérő (mm)

1.6

Csiszoló felület (mm)

100 x 160

Súly (kg)

2.8

Csiszolótalp mérete (mm)

125

Csiszolótalp mérete (mm)

113 x 105

Súly (kg)

5.3

Szállítva

−

Súly (kg)

1.7

Súly (kg)

1.6

Szállítva

−

Cikkszám

4933431170

Szállítva

Szerszámtáska

Szállítva

−

Cikkszám

4933385150

EAN kód

4002395243624

Cikkszám

4933433180

Cikkszám

4933447015

EAN kód

4002395229222

EAN kód

4002395244010

EAN kód

4002395005826
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AS 42 MAC

AS 30 MAC

AS 30 LAC

42 L M—POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

30 L M—POROSZTÁLYÚ
PORELSZÍVÓ

30 L L-POROSZTÁLYÚ
PORELSZÍVÓ

ºº Kompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való

ºº Kompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº Kompakt 42 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való
használatra

ºº 4500 l percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
ºº M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi anyagok,
faporok (tölgy, bükk)

ºº Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
ºº Tartós PTFE szűrő - mosható, hosszú élettartamú szűrő nem ragadó
membránnal

ºº Automatikus szűrő tisztító rendszer
ºº Légáramlás és szűrőfigyelő rendszer LED és akusztikus figyelmeztető
jelzéssel

ºº Könnyen hozzáférhető szűrő nyílás a kényelmes karbantartáshoz és
tisztításhoz

ºº Extra csendes turbinák a kisebb zajért
ºº Antisztatikus cső az antisztatikus feltöltődés során fellépő áramütés
megakadályozására

ºº A fogantyú kialakítása kényelmes szállítást biztosít a munkaterületre
ºº 2 x toldalékkal, 2 x szívócsővel, padlóhoz való szívófejjel, gyapjú

porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 38 mm gégecsővel szállítva

AS 42 MAC
Felvett teljesítmény (W)

1200

Levegő mennyisége (l/perc)

4500

Szűrő típusa

PTFE

Max. vákuum (mbar)

250

Kapacitás (l)

42

Tömlő átmérő (mm)

38

Tömlő hossza (m)

4

Súly (kg)

17.5

Szállítva

−

Cikkszám

4933459418

EAN kód

4058546010799

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

használatra
4500 l percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
M porosztály Standard MAK-faktor > 0,1 mg/m³ ásványi anyagok,
faporok (tölgy, bükk)
Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
Tartós PTFE szűrő - mosható, hosszú élettartamú szűrő nem ragadó
membránnal
Automatikus szűrő tisztító rendszer
Légáramlás és szűrőfigyelő rendszer LED és akusztikus figyelmeztető
jelzéssel
Könnyen hozzáférhető szűrő nyílás a kényelmes karbantartáshoz és
tisztításhoz
Extra csendes turbinák a kisebb zajért
Antisztatikus cső az antisztatikus feltöltődés során fellépő áramütés
megakadályozására
2 x toldalékkal, 2 x szívócsővel, padlóhoz való szívófejjel, gyapjú
porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 38 mm gégecsővel szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

használatra
4500 l percenkénti levegőáramlás 250 mbar vákuummal
L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
Tartós PTFE szűrő - mosható, hosszú élettartamú szűrő nem ragadó
membránnal
Automatikus szűrő tisztító rendszer
Könnyen hozzáférhető szűrő nyílás a kényelmes karbantartáshoz és
tisztításhoz
Extra csendes turbinák a kisebb zajért
Antisztatikus rendszer az antisztatikus feltöltődés során fellépő
áramütés megakadályozására
2 x toldalékkal, 2 x szívócsővel, padlóhoz való szívófejjel, gyapjú
porzsákkal, eldobható porzsákkal, 4 m x 36 mm gégecsővel szállítva

AS 30 MAC

Tartós PTFE szűrő

236

Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal

AS 30 LAC

Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

1200

Levegő mennyisége (l/perc)

4500

Levegő mennyisége (l/perc)

4500

Szűrő típusa

PTFE

Szűrő típusa

PTFE

Max. vákuum (mbar)

250

Max. vákuum (mbar)

250

Kapacitás (l)

30

Kapacitás (l)

30

Tömlő átmérő (mm)

38

Tömlő átmérő (mm)

36

Tömlő hossza (m)

4

Tömlő hossza (m)

4

Súly (kg)

14.5

Súly (kg)

14.5

Szállítva

−

Szállítva

−

Cikkszám

4933459415

Cikkszám

4933459411

EAN kód

4058546010768

EAN kód

4058546010720

A fogantyú kialakítása kényelmes szállítást biztosít a
munkaterületre
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MS 304 DB

MS 216

12˝ COLOS (305 MM-ES) KÉTOLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ

8 1/2 ˝ COLOS (216 MM)
KOMPAKT GÉRVÁGÓ INTEGRÁLT
VEZETŐSZÁNNAL

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

ºº 1800 wattos közvetlen meghajtású motor-állandó sebességet,
kimagasló teljesítményt biztosít keményfa vágásánál is

ºº A munkafelület megvilágítása dupla beépített lámpával
ºº Beépített porelvezető csatorna – felszívja az összes por és forgács 75
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

%-át a vágás mentén a tárcsa mindkét oldaláról és azt a fűrész mögé
vezeti el
Egyedülálló egyenes vonalú motor kialakítás – a munkadarab mindkét
irányból történő legkiválóbb láthatóságáért és az optimális egyensúlyért
a szállítás során
Gérvágás tartománya 55° balra és 60° jobbra - a maximális
sokoldalúság érdekében. Gérvágás reteszelési értékek jobbra és balra:
0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
Kétoldalra dönthető kialakítás - a fűrészfej jobbra és balra döntése 0° –
48°-ban, jobb és bal oldali reteszelési értékekkel 0°, 22.5°, 33,85°, 45°,
48°
Gyors és pontos ferdevágás beállítás
Munkadarab szorítóval, porzsákkal, fűrészlappal (60 fogas) porelszívó
adapterrel Ø 35 / 58 mm, csavarkulccsal, 3 m kábellel szállítva

ºº 1800 wattos motor - megfelelő erővel a nagy teljesítményű vágásokhoz

keményfában

ºº Tartósság - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággyal a

zavartalan vágásokért

ºº Vezetősín rögzítő - a fűrészfej hátsó állásban történő automatikus

MS 304 DB
Felvett teljesítmény (W)

1800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

3900

Fűrészlap átmérő (mm)

305

Ferdeszög tartomány bal (°)

48

Ferdeszög tartomány jobb (°)

48

Gérvágás kapacitása balra (°)

55

Gérvágás kapacitása jobbra (°)

60

rögzítése

ºº Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
ºº Acél reteszelhető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a

pontos ismétlődő vágásokat

ºº Rögzítő kar/gumírozott fogantyú - fáradság nélküli, kényelmes ismétlődő

ºº
ºº
ºº
ºº

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm) 57 x 241
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm) 102 x 241
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm) 57 x 342

ºº
ºº

Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm) 102 x 342
Súly (kg)

29.5

Szállítva

−

Cikkszám

4933433340

EAN kód

4002395244294

vágásokat tesz lehetővé gérszög kioldó szerkezet - a gyors és
zökkenőmentes vágási irány megváltoztatásáért
Gérvágást kioldó rendszer
Beépített LED
Reteszelhető zár - gyors és könnyű fűrészlap csere
Heavy Duty öntött alaplap és rács - tartósság és pontosság a teljes
élettartam alatt
48°/-2° ferdeszög állítási tartomány
48 fogas fűrészlappal, munkadarab szorítóval, csavarkulccsal szállítva

MS 216 SB
Felvett teljesítmény (W)

1800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

6000

Fűrészlap átmérő (mm)

216

Ferdeszög tartomány bal (°)

48

Ferdeszög tartomány jobb (°)

-2

Gérvágás kapacitása balra (°)

50

Gérvágás kapacitása jobbra (°)

50

Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm) 190 x 48
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm) 190 x 60
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 45° (mm) 270 x 48
Max. vágási kapacitás 90° gérben / ferdén 90° (mm) 270 x 60

Kétoldalra dönthető kialakítás
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Ferdevágás beállítás a pontos gérvágásokhoz

Rögzítőláb

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Befogótüske mérete (mm)

30

Súly (kg)

14.5

Szállítva

−

Cikkszám

4933419300

EAN kód

4002395238453

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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MSL 1000

MSL 2000

MSL 3000

GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

2.5 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ
GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

UNIVERZÁLIS GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

ºº Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
ºº 1,08 m teljes hossz, könnyen szállítható autóban és a legkisebb

ºº Könnyű, alumínium, könnyen szállítható
ºº 1,09 m teljes hossz, könnyen szállítható autóban és a legkisebb

ºº Könnyű súly és kerekek – könnyen szállítható a munkahelyen
ºº Akár 1200 mm-esre is összecsukható – köszönhetően az összehajtható

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº 3 m-ig meghosszabbítható – könnyűvé teszi a nagyméretű

furgonban is
Mindkét irányban bővíthető – 2,08 m-ig meghosszabbítható
180 kg-ig terhelhető
Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
Gyorsan kioldható konzolok
Állítható magasság
Kompakt összecsukható kialakítás

furgonban is
Mindkét irányban bővíthető – 2,54 m-ig meghosszabbítható
227 kg-ig terhelhető
Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
Gyorsan kioldható konzolok
Állítható magasság
Kompakt összecsukható kialakítás gyorskioldó reteszekkel

MSL 1000

lábaknak és a kompakt formának

munkadarabok hosszanti vágását a Milwaukee MS 305 DB gérvágóval
Heavy Duty – akár 250 kg-ig terhelhető
Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
Kényelmes munkamagasság 81 cm
Teljesen beállítható munkadarabok – nagy hosszúságú anyagok vágása
is lehetséges – egyszerű beállítógombok
ºº Gyors összeállítás – másodpercek alatt történő felállítás
ºº Görgők – a hatékony anyag alátámasztásért
ºº
ºº
ºº
ºº

MSL 2000

MSL 3000

Magasság (mm)

850

Magasság (mm)

860

Magasság (mm)

810

Alaplap mérete (mm)

1065

Alaplap mérete (mm)

1093

Alaplap mérete (mm)

1100

Meghosszabbítható -ig (mm)

2125

Meghosszabbítható -ig (mm)

2542

Meghosszabbítható -ig (mm)

3000

Befogás átmérője (mm)

1065

Befogás átmérője (mm)

1093

Befogás átmérője (mm)

1200

Csapágyerő (kg)

180

Csapágyerő (kg)

227

Csapágyerő (kg)

250

Súly (kg)

17.0

Súly (kg)

14.0

Súly (kg)

23.0

Szállítva

−

Szállítva

−

Szállítva

−

Cikkszám

4933428970

Cikkszám

4933459617

Cikkszám

4933411565

EAN kód

4002395241729

EAN kód

4058546027896

EAN kód

4002395236213
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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KÉZISZERSZÁMOK
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REDSTICK™
VÍZMÉRTÉKEK

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

REDSTICK™KOMPAKT
VÍZMÉRTÉKEK

Erős, tartós vázszerkezet. Teljesen fém megerősített vázszerkezet.
SHARPSITE™ libella technológia - jobb olvashatóság
Széles fogantyúk a kényelemért és hordozhatóságért
Precíziós marással készült mérőfelület garantálja a pontosságot minden
munkapozícióban
Nagy kontrasztú libella technológia, könnyen tisztítható és optimalizálja
a láthatóságot
Levehető zárósapkák - védik a vázat, és szűk terekben hozzáférést
biztosítanak
Csúszásmentes falfogó elemek tapadnak a falhoz, és megakadályozzák
az elmozdulást
Tartós, teljesen fém függesztő furat tároláshoz
Garantált élettartamra szóló pontosság. (0,0005˝/in, 0,5 mm/m)
pontossági fokozattal rendelkezik, normál és fordított pozícióban
Felerősített ritkaföldfém mágnesek (csak a mágneses vízmértékeknél)

SHARPSITE™ libella technológia - jobb olvashatóság
Kompakt és megerősített alumínium keret
Alsó marással készült mérőfelület garantálja a maximális pontosságot
Nagy kontrasztú libella technológia, könnyen tisztítható és optimalizálja
a láthatóságot
ºº Felerősített ritkaföldfém mágnesek (csak a mágneses vízmértékeknél)
ºº Garantált élettartamra szóló pontosság. (0,0005˝/in, 0,5 mm/m)
pontossági fokozattal rendelkezik, normál pozícióban
ºº Levehető zárósapkák - védik a vázat
ºº
ºº
ºº
ºº

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Mágneses Mágneses Mágneses Mágneses Mágneses Mágneses Mágneses Mágneses
mágneses mágneses mágneses mágneses mágneses mágneses mágneses mágneses
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm 120 cm 180 cm 200 cm 240 cm
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm 120 cm 180 cm 200 cm 240 cm

Mágneses
40 cm

Mágneses
60 cm

Mágneses
80 cm

Mágneses
100 cm

Mágneses
120 cm

Mágneses
180 cm

Nem
mágneses
40 cm

Nem
mágneses
60 cm

Nem
mágneses
80 cm

Nem
mágneses
100 cm

Nem
mágneses
120 cm

Nem
mágneses
180 cm
180

Hossz (cm) 40

60

80

100

120

180

200

240

40

60

80

100

120

180

200

240

Hossz (cm)

40

60

80

100

120

180

40

60

80

100

120

Foganytú 0

0

1

0

2

2

2

2

0

0

1

0

2

2

2

2

Foganytú

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4932459074

Cikkszám

4932459079

4932459081

4932459083

4932459085

4932459087

4932459089

4932459078

4932459080

4932459082

4932459084

4932459086

4932459088

EAN kód

4002395281725 4002395281749 4002395281763 4002395281787 4002395282401 4002395282425 4002395281718 4002395281732 4002395281756 4002395281770 4002395281794 4002395282418

Cikkszám 4932459061
EAN kód

244

4932459063

4932459065

4932459067

4932459069

4932459071

4932459073

4932459075

4932459060

4932459062

4932459064

4932459066

4932459068

4932459070

4932459072

4002395280322 4002395280346 4002395280360 4002395280384 4002395281008 4002395281046 4002395281060 4002395281084 4002395280315 4002395280339 4002395280353 4002395280377 4002395280391 4002395281015 4002395281053 4002395281077

245

#MILWAUKEETOOL

REDSTICK™ BETON
VÍZMÉRTÉKEK

KESKENY
VÍZMÉRTÉKEK

™
ºº A SHARPSITE libella technológia javítja a libella olvashatóságát
ºº Az ergonómikus kulcslyuk forma maximális tartósságot és folyamatos

ºº
ºº
ºº
ºº

2 szilárd akril libella. Ütés és-UV álló libellák
Precíziós marással készült mérőfelület 120 cm-ig
Ütésálló és eltávolítható zárósapkák
Csúszásmentes falfogó elemek tapadnak a falhoz, és megakadályozzák
az elmozdulást
ºº Függesztő furat tároláshoz
ºº A VPA harmadik fél általi tanúsítvány a pontosságról
ºº Standard helyzetben 0,029˚ (0,0005˝/in, 0,5 mm/m) pontossági fokozattal
rendelkezik

tartást biztosít az egész vízmértéken

ºº Széles magnézium alap a jobb lehúzás és a tisztíthatóság érdekében
ºº A dedikált élek közé tartozik egy lekerekített és egy négyzetes alsó él a

beton lehúzásához és befejezéséhez

ºº A nagy kontrasztú libella rendszer könnyen tisztítható és optimalizálja a

láthatóságot

ºº A libella burkolata optimális a lehúzás és a tisztíthatóság szempontjából
1
1
ºº A libellák /8 ˝ és /4˝ (1% és 2%) értékre vannak beosztva

Keskeny vízmérték
40 cm

Keskeny vízmérték
60 cm

Keskeny vízmérték
80 cm

Keskeny vízmérték
100 cm

Keskeny vízmérték
120 cm

Keskeny vízmérték
180 cm

Keskeny vízmérték
200 cm

Hossz (cm)

40

60

80

100

120

180

200

Foganytú

0

0

0

0

0

0

0

4932459895

Cikkszám

4932459090

4932459091

4932459092

4932459093

4932459094

4932459095

4932459590

4058546030674

EAN kód

4002395282432

4002395282449

4002395282456

4002395282463

4002395282470

4002395282487

4058546027629

Nem mágneses 60 cm

Nem mágneses 120 cm

Nem mágneses 180 cm

Hossz (cm)

60

120

180

Foganytú

0

0

0

Cikkszám

4932459893

4932459894

EAN kód

4058546030650

4058546030667
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REDCAST™
PRÉSÖNTÉSŰ
VÍZMÉRTÉKEK

BLOKK TORPEDÓ
VÍZMÉRTÉK

KOMPAKT TORPEDÓ
VÍZMÉRTÉK

MINIBOX VÍZMÉRTÉK

ºº 2 szilárd akril libella. Ütésálló és UV álló libellák
ºº 2 erősített öntött alumínium “üllő” ütőfelület kőműves kanállal és

™
ºº SHARPSITE libella technológia - jobb olvashatóság
ºº Rögzíthető, 360°-ban állítható libella. A munkaterületen szükséges

ºº Felerősített ritkaföldfém mágnesek
ºº Maximalizált megtekintési tartomány. A három osztású libelláról,

ºº Könnyű alumínium profil könnyen elfér a szerszámos övben vagy

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

ºº
ºº

gumikalapáccsal való ütések fogadására
Fúróátmérő sablon a vízmérték szelvényében 5-12 mm
Precíziós marású mérőfelület garantálja a pontosságot
Függesztő furat tároláshoz
A VPA harmadik fél általi tanúsítvány a pontosságról
Standard helyzetben 0,029˚ (0,0005˝/in, 0,5 mm/m) pontossági fokozattal
rendelkezik

ºº
ºº
ºº
ºº

bármilyen szög meghatározásához és ismétléséhez
Felerősített ritkaföldfém mágnesek
Erősített függőző libellák. Szilárd akrilblokk libellák maximális
tartósságot biztosítanak.
Présöntésű kialakítás ellenáll minden munkahelyi körülménynek
Precíziós marású mérőfelület garantálja a pontosságot
Függesztő furat
Standard helyzetben 0,029˚ (0,0005˝/in, 0,5 mm/m) pontossági fokozattal
rendelkezik

ºº
ºº
ºº

könnyen leolvasható a 10 vagy 20 mm/m lejtés, mindkét irányban.
Megerősített akril libella maximális tartósságot biztosít
Horony hegesztési varrathoz. Könnyű vízszintezés csöveken és más
anyagokon lévő hegesztési varratokon keresztül
Optimalizált V-horony dizájn nem fémes csöveken való stabilitáshoz
Lézermegmunkált vonalzószél anyagok gyors méréséhez
Karcsú és elvékonyodó dizájn zsebekbe és táskákba való könnyű
behelyezés és kivétel érdekében

zsebben

ºº Szilárd akril libella. Ütésálló és UV álló libellák
ºº Ütésálló védősapkák
ºº Standard helyzetben 0,029˚ (0,0005˝/in, 0,5 mm/m) pontossági fokozattal

rendelkezik

ºº A VPA harmadik fél általi tanúsítvány a pontosságról

REDCAST™ présöntésű
vízmértékek 60 cm

REDCAST™ présöntésű
vízmértékek 80 cm

Hossz (cm)

60

80

Hossz (cm)

25

Hossz (cm)

17

Hossz (cm)

10

Foganytú

0

0

Foganytú

0

Foganytú

0

Foganytú

0

Cikkszám

4932459098

4932459099

Cikkszám

4932459096

Cikkszám

4932459097

Cikkszám

4932459100

EAN kód

4002395283118

4002395283125

EAN kód

4002395282494

EAN kód

4002395283101

EAN kód

4002395283446
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Blokk torpedó vízmérték

Kompakt torpedó vízmérték

Minibox vízmérték 10 cm
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ZSEB VÍZMÉRTÉK

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

360° -os állítható libella a szögek leolvasásához
Reteszelő csavar az ismételt használathoz
Erősített ritkaföldfém mágnesek a maximális tartóerő elérése érdekében
V horony csövek vízszintezéséhez
Csiszolt perem a pontosság érdekében
Kompakt méret a munkaterületen való kényelmes használathoz

INKZALL™ JELÖLŐ
FILCEK

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Hegyes marad, nem deformálódik el
Akril hegy kiváló durva felületek jelöléséhez, mint OSB lapok vagy beton
Akár 72 óra után is használható
Beton, fa, préselt lemez, OSB, műanyag jelöléséhez
Használható száraz, vizes vagy törmelékes felületen
Gyors száradási idő - kevesebb elkenődött jelölés a PVC és fém
felületeken
Jól használható a nehezen hozzáférhető helyeken is
Erős csipesz a kupakon – felakasztható akár a védősisakra vagy
nadrágra
Könnyen nyitható egy kézzel
Nyakba akasztónak kialakított lyuk
Jobb tapadás íráskor
Vékony végződés* - Megrendelést csak gyűjtőcsomagolásra lehet adni
(36 x 48223100). Minimális rendelhető mennyiség az 36 db. (= 1
gyűjtőcsomagolás). A 36 db feletti mennyiséget a 36 db
többszöröseként kell megrendelni (azaz 72, 108, 144, 180, stb.).

Zseb vízmérték

INKZALL™
JELÖLŐ FILCEK
ÉRINTŐKÉPERNYŐHÖZ

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Hegyes marad, nem deformálódik el
Akril hegy kiváló durva felületek jelöléséhez, mint OSB lapok vagy beton
Akár 72 óra után is használható
Kesztyűvel is könnyedén használható iPad, iPhone, tableten és
érintőképernyős telefonokon
Beton, fa, préselt lemez, OSB, műanyag jelöléséhez
Használható vizes, olajos vagy törmelékes felületen
Gyors száradási idő - kevesebb elkenődött jelölés a PVC és fém
felületeken
Jól használható a nehezen hozzáférhető helyeken is
Erős csipesz a kupakon – felakasztható akár a védősisakra vagy
nadrágra
Könnyen nyitható egy kézzel
Nyakba akasztónak kialakított lyuk a kupakon, érintő képernyős
eszközzel is használható.
Jobb tapadás íráskor.

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

INKZALL™ JELÖLŐ
FILCEK

ºº Szelepes jelölőfilc
ºº Tartós akrilhegy a legszélsőségesebb környezeti körülményekhez:

felületi hőmérséklet -10°C és akár + 145°C között

ºº Sötét felület megjelölése, melyen a hagyományos jelölő nem látszik
ºº Durva, szennyezett és zsíros felületen is használható
ºº Használható betonon, fekete csövön, alumíniumon, PVC-n,
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

(rozsdamentes) acélon és gumin
10 másodperces száradási idő
Víz- és UV-ellenálló jelölések
Permanens jelölők. A jelölések akár 6 hónapig is látszanak
Fémtest a munkahelyi tartósságért
Xilolmentes festék
FONTOS: A jelölő filcet használat előtt zárt kupakkal alaposan fel kell
rázni. Ezt követően levesszük a kupakot, és párszor le kell nyomni a
filctoll fejét, amíg a festék látható lesz benne.

INKZALL™ jelölő filc INKZALL™ jelölő filc INKZALL™ jelölő filc
- sárga
- fehér
- fekete

Vékony tartós hegy érintő funkcióval

Hossz (cm)

7.8

Foganytú

0

Mennyiség

Vékony tartós hegy Vágott hegy érintő funkcióval 4 darabos kiszerelés
Kék, piros, zöld és
Fekete
Fekete
fekete.
36
1
1

Cikkszám

4932459597

Cikkszám

48223100

48223103

48223106

Cikkszám

48223101

Cikkszám

48223721

48223711

48223731

EAN kód

4058546027698

EAN kód

045242319473

045242333608

045242333585

EAN kód

045242297436

EAN kód

045242363377

045242363360

045242363384
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Szin

Szin

Fekete

Szin

Sárga

Fehér

Fekete

Mennyiség

1

Mennyiség

1

1

1
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INKZALL™
SZÖVEGKIEMELŐ
FILCEK

INKZALL™ VÉKONY
HEGYŰ JELÖLŐ
FILCEK

KERETES
MÉRŐSZALAGOK

ZÁRT MÉRŐSZALAG

Tartós hegy, hosszabb ídeig marad éles
Nem kenődik, nem üt át
Nem mérgező tinta, ASTM D 4236 minősítés
Ideális építészeti rajzokhoz, címkékhez, irodai papírokhoz
Anti-roll kialakítás a jobb tapadás érdekében sima felületeken
Csipesz: az INKZALL™ szövegkiemelő építőipari sisakra, nadrágra,
overállra csíptethető
™
ºº Nyakba akasztó, pl., hogy az INKZALL szövegkiemelőt az övre
csatoljuk

ºº 0.6 mm-es hegy
ºº Kopásálló
ºº Használható elektromos vezetékek jelölésére, műszaki rajzokhoz

ºº Acélszalag extra vékony nylon bevonattal a fokozott tartósság

ºº Egyoldalas, 30 m hosszú, 9,5 mm széles metrikus szalag
ºº A törmelékkotró tisztán és dörzsölő hatású anyagtól mentesen tartja a

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

INKZALL™ szövegkiemelő sárga

Cikkszám

48223201

EAN kód

045242482573

045242482580

Szin
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Sárga

ºº
ºº
ºº

INKZALL™ szövegkiemelő színes
Sárga, rózsaszín, narancssárga, zöld
és kék
48223206

ºº
ºº
ºº

érdekében
Kategóriájában a legjobb teljesítmény: 50%-kal kevesebb nyúlás
Ultra tartós kivitel: megerősített markolat és nagyobb ejtési ellenállás
3:1 tengelykapcsolós bolygókerék-áttétel a 10x hosszabb bolygókerék
tartósság és a zökkenőmentes felcsévélés érdekében
A törmelékkotró tisztán és dörzsölő hatású anyagtól mentesen tartja a
szalagot
II. osztályú pontosság
Mérce mindkét oldalon. A metrikus mértkegység a szalag felső oldalán,
az angolszász pedig a szalag alsó oldalán látható.

szalagot

ºº Ultra tartós kivitel: megerősített fémház, megerősített markolat és nylon

bevonattal ellátott acélszalag.

ºº 3:1 tengelykapcsolós bolygókerék-áttétel a 10x hosszabb bolygókerék

tartósság és a zökkenőmentes felcsévélés érdekében

ºº II. osztályú pontosság

INKZALL™ vékony
jelölő filc

INKZALL™ vékony
jelölő filc

NKZALL™ vékony
jelölő filc, színes

Szin

Fekete

Fekete

Fekete, piros és kék

Hosszúság (m)

30

100

Hosszúság (m)

30

Cikkszám

48223154

48223164

48223165

Szélesség (mm)

13

9.5

Szélesség (mm)

9.5

EAN kód

045242479764

045242479818

045242479825

Cikkszám

48225203

48225211

Cikkszám

48225103

EAN kód

045242486069

045242486076

EAN kód

045242486106

Keretes mérőszalag 30m/100ft Keretes mérőszalag 100m/330ft

30 m zárt mérőszalag
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PRÉMIUM MÁGNESES
MÉRŐSZALAGOK

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Továbbfejlesztett megállító gomb, stabilabb állás
Még kompaktabb és ergonomikusabb kivitel
Kompaktabb akasztó a jobb oldalsó jelölés láthatóság érdekében
Lazább és zsebbarát övcsipesz
Nylon, nem fényvisszaverő szalagvédelem, mely akár 10 x jobban
ellenáll a munkahelyi sérüléseknek
27 mm széles szalag mindkét oldalán nyomtatva a jobb olvashatóság
kedvéért
Erős kettős mágnes a szalag elején, így könnyen ráakasztható akár
lapos felületre, akár kerek csőre
A skála segítséget nyújt a méretarányos rajzok esetében
5 ponton megerősített keret a tartósságért
II. osztályú pontosság

Hosszúság
(m)
Cikkszám
EAN kód

Metrikus
5m

Metrikus
8m

Metrikus
10 m

Metrikus/ Metrikus/
Metrikus és
angolszász angolszász
angolszász
5 m / 16 ft 8 m / 26 ft

5

8

10

5 / 16’

48227305

48227308

48227310

48227216

8 / 26’
48227225

10 / 33’
48225233

045242486953 045242486960 045242486977 045242486939 045242486946 045242317707

PRO KOMPAKT
MÉRŐSZALAGOK

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Javított ergonómia és kényelmes méret
Munkaterületi tartósság
5 pontban megerősített ház
2G nylon bevonatú élvédelem
Jobb törésállóság és rugalmasság
Ellenáll a 3 m-es lejtési tesztnek
Nem mágneses
Kövérebb számok a mértéken a jobb olvashatóság érdekében
Kisebb kompakt kampó kialakítás
Hátlap a könnyű függőleges méréshez
Továbbfejlesztett övcsipesz: zsebbarátabb

EAN kód
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SLIMLINE
MÉRŐSZALAGOK

MÉRŐSZALAG 2 M

ºº Nagyon kompakt és javított, ergonómikus kialakítás
ºº Nylon bevonatú élvédelem törmelék, szennyeződés és víz ellen
ºº ABS ház puha fogású gumival burkolt markolattal a kényelem és a

ºº 5-pontos felépítmény erősítés: több mint 10-szeres élettartam.
ºº Heavy Duty mérőszalag 13 mm.
ºº A szalag mindkét oldalán nylon bevonat. Kiváló tartósság, védelem a

ºº 4 pontban megerősített ház
ºº Lapos alap a vízszintes stabilitás és háttámla a könnyű függőleges

ºº Kompakt kialakítás és gumírozott fogási felület az extra kényelemért és

munkahelyi tartósság érdekében

mérés érdekében
ºº Övcsipesz
ºº II Osztályú pontosság
ºº Kizárólag 24,12 vagy 6 mérőszalagot tartalmazó gyűjtőkartonban
rendelhető, a raktározási egységtől függően

Standard Standard Standard Standard Standard Standard
mérőszalag mérőszalag mérőszalag mérőszalag mérőszalag mérőszalag
3 m/ 16
5 m/ 19
5 m/ 25
8 m/ 25
5 m - 16 ft / 8 m - 26 ft /
mm
mm
mm
mm
25 mm
25 mm
Hosszúság
(m)
Szélesség
(mm)
Cikkszám

3

5

5

8

5 / 16˝

8 / 26˝

16

19

25

25

25

25

4932459591

4932459592

4932459593

4932459594

4932459595

4932459596

4058546027636 4058546027643 4058546027650 4058546027667 4058546027674 4058546027681
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S3 / 16
Hosszúság
(m)
Szélesség
(mm)
Cikkszám
EAN kód

3

S5 / 19
5

S5 / 25
5

S8 / 25
8

por, piszok, törmelék és víz ellen.
tartósságért

ºº Minimális rendelési mennyiség 12 db (12 darabnál nagyobb megrendelés

esetén a 12 db többszörösét kell rendelni)

Metrikus és angolszász

S5-16 / 25 C8-26 / 25
5/16’

8/26’

Hosszúság (m)

2

Mennyiség

1

16

19

25

25

25

25

Cikkszám

48225502

48227703

48227705

48227706

48227708

48227717

48227726

EAN kód

045242468034

045242512898 045242512904 045242512911 045242512928 045242512935 045242512942
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ÖSSZECSUKHATÓ
MÉRŐLÉC

ºº
ºº
ºº
ºº

Zárak 90°/180°-nál
Szögmérés, rozsdamentes
Vízálló
Kopásálló jelölések
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ÖSSZECSUKHATÓ FA
MÉRŐLÉC

ÖSSZECSUKHATÓ
KESKESNY FA
MÉRŐLÉC

IPARI OLLÓK

ºº Zárak 90°/180°-nál
ºº Szögmérés

ºº Zárak 180°-nál
ºº Hajlékony kialakítás

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Összecsukható fa mérőléc

Összecsukható mérőléc

Keményfém vágó élek a maximális tartósságért
Rozsdamentes acélpenge a hosszú élettartam érdekében
Teljesen fém tok: teljesen fém markolat, törés- és ejtés álló nyél
Csavar rögzítő technológia: megvéd a pengék kilazulásától, precíz
vágást biztosít
Kesztyűvel is használható
Mutatóujj tartó a még kényelmesebb munkavégzésért
A lézerrel bevágott vonalzó a penge élén lehetővé teszi az egyidejű
merést és vágást
Hajlított olló, mikrofogazott pengékkel a maximális tartósságért
Hajlított olló 60°-os hajlított fejjel, lehetővé teszi a vágandó anyag felett
tartsa a kezét

Összecsukható keskeny fa mérőléc

Hajlított ollók

Egyenes ollók

240

230

Hosszúság (m)

2

Hosszúság (m)

2

Hosszúság (m)

2

Szélesség (mm)

15 x 3.20

Szélesség (mm)

16 x 3.20

Szélesség (mm)

16 x 2.70

Hossz (mm)

115

95

Pontosság

II. osztályú pontosság

Pontosság

III. osztály

Pontosság

III. osztály

Cikkszám

48224043

48224044

Elemek száma

10

Elemek száma

10

Elemek száma

10

EAN kód

045242347476

045242347483

Zsanér

Műanyag és rozsdamentes acél

Zsanér

Sárgaréz

Zsanér

Sárgaréz

Cikkszám

4932459301

Cikkszám

4932459302

Cikkszám

4932459303

EAN kód

4058546002671

EAN kód

4058546002688

EAN kód

4058546002695
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PVC EGYKEZES
KÉZIFŰRÉSZ

LEMEZVÁGÓ OLLÓ

ºº Nagyujj- és mutatóujj markolat elem a jobb komfort és kevésbé fárasztó
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

tartás érdekében. Biztosítja a fémlemezen való könnyebb áthaladást és
a vágási balesetek elkerülését
A recézett vágóélek megakadályozzák a megcsúszást vágás közben
A kevesebb fáradságért a vastagabb anyagok vágása során
Torziós rugó vezérli a vágó késeket a gyorsabb vágásokért és a
kevésbé fárasztó munkavégzésért
Krómozott, rozsdaálló vágó kések a megnövelt élettartamért. Extra
edzett, 65 HRC
Kovácsolt, ötvözött acélból készült a maximális tartósságért - Cr acél
Egy kézzel történő zárás
Süllyesztett csavarkialakítás, nem akad bele az anyagba
Három vágási irány meghatározása - a fejen, a fogantyún, színkódolt
fogantyú
Ergonomikus és tartós gumibevonatú markolat a kiváló komfortért és
kimagasló teljesítményért
Kis sugarú lemezvágó olló: Rövid, egyenes és formázott vágásokhoz.
Kiváló a keskeny sugarú és bemetsző vágásokhoz
Áttételes lemezvágó olló: Egyenes vagy íves vágásokhoz. A markolattal
45°-os szöget záró vágóél távol tartja a felhasználó kezét a vágandó
anyagtól
Extra hosszú kis sugarú lemezvágó olló: hosszabb és egyenesebb
vágásokhoz egyszerre

ºº
ºº
ºº
ºº

Teljesen fém markolat, biztosítja a tartósságot.
Szerszám nélküli fűrészlap csere: akár 10x gyorsabb fűrészlap csere.
Kényelmes fogás.
Kompakt kialakítás.
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RÁSPOLYOS
KÉZIFŰRÉSZ

ºº 150 mm-es vakolat / gipszkarton kés. Extra erős és nagyon vastag kés,

ennek köszönhetően ellenállóbb.

ºº Korrózió ellen védett
ºº Csúszásmentes gumibevonat. A nagyobb kényelemért és

csúszásmentességért

ºº Beépített ráspollyal. Lehetővé teszi a felhasználó számára a lyukak

gyors megnagyobbítását vagy a durva szegélyek finomítását

Ráspolyos kézifűrész

PVC egykezes kézifűrész
Cikkszám

48220212

Cikkszám

48229304

EAN kód

045242467518

EAN kód

045242480555

Lemezvágó olló Lemezvágó olló Lemezvágó olló Lemezvágó olló Lemezvágó olló Lemezvágó olló Lemezvágó olló Lemezvágó olló
egyenes
jobbos
balos
egyenes
jobbos
balos
extra hoszzú
extra hosszú, balos
Vágás iránya

Egyenes (sárga)

Jobb (zöld)

Bal (piros)

Egyenes (sárga)

Jobb (zöld)

Bal (piros)

Egyenes (sárga)

Bal

Teljes hossz (mm)

260

260

260

260

260

260

310

290

Élek hossza (mm)

31

31

31

37

30

30

76

63

Max. vágási kapacitás alumínimban (mm) 1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Max. vágási kapacitás acélban (mm)
Max. vágási kapacitás - rozsdamantes
acél (mm)
Cikkszám

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

48224530

48224520

48224510

48224532

48224522

48224512

48224537

48224538

EAN kód

045242503643

045242503636

045242503629

045242503674

045242503667

045242503650

045242503681

045242503698
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FŰRÉSZKERET

KOMPAKT EGYKEZES
KÉZI FŰRÉSZLAPBEFOGÓ

ºº Fémvázas keret a fűrészlap stabil, erős befogásához (170 kN)
ºº Kényelmes, csúszásmentes markolat, a biztonságos megfogásért
ºº A keretben fűrészlap tároló van a csere fűrészlapoknak

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Szerszám nélküli fűrészlap csere: akár 10x gyorsabb fűrészlap csere
Nehezen hozzáférhető helyeken is kiválóan használható
Állítható a fűrészlap hossza, a kifogástalan vágás érdekében
Gumi bevonatú markolat a kényelmes fogás érdekében
300 mm-es fűrészlapokhoz
300 mm / 24TPI fémvágó fűrészlappal szállítva

ÖSSZECSUKHATÓ
EGYKEZES
KÉZIFŰRÉSZ

PEX VÁGÓ

ºº Szerszám nélküli fűrészlap csere: akár 10x gyorsabb fűrészlap csere
ºº A fűrészlap a markolatba csukható - könnyebb és biztonságosabb a

ºº Vágja az akár 25 mm átmérőjű a PEX, PVC, PB, MDP, PE, műanyag

tárolása
ºº Gumi bevonatú markolat a kényelmes fogás érdekében.
®
ºº Használható minden Sawzall fűrészlappal – sokoldalú felhasználáshoz
ºº 1db 150 mm-es 18 TPi fogas fűrészlapot tartalmaz

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Fűrészkeret
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elektromos vezetékeket, pneumatikus csöveket, műanyag túlfolyó
csöveket, gumi és szilikon csöveket
V-alakú kés lehetővé teszi a gyors és egyenes vágásokat, megóvja az
anyag károsodását
Cserélhető rozsdamentes acél kések
Robosztus, masszív fém konstrukció a fejtől egészen a fogantyúkig a
hosszabb élettartamért
A fejen lévő hornyok lehetővé teszik a tengelykapcsolók csupaszítását
Rozsdaálló fej
Egykézzel történő zárás, a kéziszerszám zárva marad a szállítás alatt,
rugós de könnyen nyitható
Ergonomikus, gumibevonatú fogantyú tartós és kényelmes

Összecsukható egykezes kézifűrész

Kompakt egykezes kézi fűrészlap-befogó

PEX vágó

Cikkszám

48220050

Cikkszám

48220012

Cikkszám

48220305

Max. vágási kapacitás (mm)

25

EAN kód

045242362226

EAN kód

045242204571

EAN kód

045242204618

Cikkszám

48224202

EAN kód

045242343133
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RACSNIS PVC VÁGÓ

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Tartós rozsdamentes acél rozsdaálló penge nagyobb vágásokhoz
Kényelmes markolat könnyed munkavégzést biztosít
Gyors penge kiadás növeli a sebességet
Egykezes fémzár
Nyakba akasztónak kialakított lyuk javítja a munka biztonságát
Cserélhető pengék
Alkalmas: pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf, pe vágására

SORJÁZÓ

ºº
ºº
ºº
ºº

Rézcsövek és PVC egyszerű sorjázását biztosítja
Teljesen fém váz a munkaterületen történő használatra is alkalmas
Hőkezelt és fekete oxid bevonatú penge a hosszabb élettartamért
A csúsztatható csipesz lehetővé teszi a gyors hozzáférést a felhasználók
zsebében vagy szerszámtáskájában

Racsnis PVC vágó 42 mm Racsnis PVC vágó 63 mm
42

63

Cikkszám

48224255

Cikkszám

4932464172

4932464173

EAN kód

045242356249

EAN kód

4058546221171

4058546221188
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MINI RÉZCSŐVÁGÓK

ZÁRT ELŐTOLÁSÚ
CSŐVÁGÓK

ºº Szabadalmaztatott vágó mechanika, 5x hosszabb éllettartamért
ºº Krómozott kerekek biztosítják a hosszú élettartamot és a

ºº Zárt előtolású rézcsővágó kialakítása, biztosítja az egyenesebb, tisztább

korrózióvédelmet
ºº Kényelmes fogású beállítócsavar, lehetővé teszi a gyors és könnyű
beállítást és az egykezes használatot
ºº Kompakt kialakítása miatt, a nehezen hozzáférhető helyeken is
használható

Mini rézcsővágó
15 mm

Sorjázó

Max. vágási kapacitás (mm)
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Mini rézcsővágó
22 mm

Mini rézcsővágó
28 mm

vágást

ºº A négygörgős kialakítás pontos vágást eredményez
ºº Krómozott görgők nagyobb tartósságot, teljesítményt nyújtanak és

kategóriájában a legjobb korrózióvédelmet

ºº Könnyen szabályozható állító mechanizmus
ºº Beépített dörzsár lehetővé teszi a gyors, egyszerű sorjázást
ºº Tartalék vágógörgő az állítógombban

Zárt előtolású
rézcsővágó 28 mm

Max. vágási kapacitás
3 - 15
rézcsőben [mm]
Cikkszám
48229250

3 - 22

3 - 28

48229258

48229251

Max. vágási kapacitás
3 - 28
rézcsőben [mm]
Cikkszám
48229259

EAN kód

045242521258

045242521227

EAN kód

045242521210

045242521265

Zárt előtolású
rézcsővágó 42 mm

Zárt előtolású
rézcsővágó 67 mm

3 - 42

16 - 67

48229252

48229253

045242521234

045242521241
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HEAVY DUTY
KOMBINÁLT FOGÓ

HOSSZÚCSŐRŰ
LAPOS FOGÓ

5 AZ 1-BEN LAPOS
FOGÓ

ºº Általános fogó és vágó alkalmazásokhoz
ºº Hosszú fogantyúk a nagy áttételért és a maximális vágási erőért
ºº Sorjátlanító bordák a fejen, akár 25 mm csövek sorjátlanításához. Nincs

ºº Hosszúcsőrű lapos fogó - fogáshoz, huzalcsupaszításhoz a nehezen

ºº Kábelcsupaszító - 0,75 mm², 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

szükség további szerszámra

ºº Szöghúzó - erőteljes fogás és nagy áttétel
ºº Lézerrel edzett tartós vágóélek: vezetékeket, csavarokat, szögeket

vágja. Extra erős szorítópofák 64 HRC-ig
ºº Recézett markolat a biztos fogásért és húzásért
ºº Króm-vanádium acélból készült, legtartósabb, a legjobb védelem a
rozsda ellen
ºº Ergonomikus és tartós gumibevonatú markolatok a kényelmes
használatért

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

elérhető hely
Vezetékek vágása - akár 2,5 mm-es kábelt is vág
Sorjázás - Sorjátlanító bordák a fejen, akár 20 mm csövek
sorjátlanításához. Nem szükséges másik szerszám
Szöghúzó
A fogazott pofák jobb befogást és kiváló ellenőrzést biztosítanak
Lézerrel edzett tartós vágóélek
Króm-vanádium acélból készült
Ergonómikus és tartós gumibevonatú markolat a kényelmesebb
használatért

Heavy Duty kombinált fogó

méretű vezetékeket csupaszít
Vezetékek vágása - lézerrel edzett tartós vágó élek
Fogó - alkalmas kábelek megfogásához és hajlításához
Sorjátlanító bordák a fejen, 12 - 25 mm-es csövek sorjátlanításához
Hurkok készítése - beépített hurkoló funkció vezetékekhez
Egykezes lengőzár
Rozsda-védelem: A szerszám élettartamának növelése a korrózió
csökkentésével
ºº Forgácsolt acélötvözet a maximális szerszám szilárdság és
rozsdaállóság érdekében

Hosszúcsőrű lapos fogó

5 az 1-ben lapos fogó

Vágási kap. közepes keménységű huzalban (mm)

3.0

Teljes hossz (mm)

210

Csupaszoló kapacitás (mm² )

0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0

Vágási kapacitás kemény huzalban (mm)

3.0

Vágási kapacitás kemény huzalban (mm)

2.5

Vágási kap. közepes keménységű huzalban (mm)

2.5

Vágási kapacitás lágy huzalban (mm)

4.6

Vágási kap. közepes keménységű huzalban (mm)

2.5

Vágási kapacitás kemény huzalban (mm)

2.5

Teljes hossz (mm)

250

Kábel átmérő (mm)

6.0

Max. vágási kapacitás - kábel (mm)

6.0

Teljes hossz (mm)

250

Szorító pofák hossza (mm)

51

Teljes hossz (mm)

190

Sorjázó fej max. átmérő (mm)

25

255

Szorító pofák vastagsága (mm)

4

Cikkszám

48226100

18

Sorjázó fej max. átmérő (mm)

25

EAN kód

045242342228

Cikkszám

48226101

Cikkszám

48229079

EAN kód

045242342211

EAN kód

045242521272

264

Súly (uncia)
Sorjázó fej max. átmérő (mm)
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OLDALCSÍPŐFOGÓ

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Mindenféle vágáshoz
A döntött élek megóvják a vágóéleket a sérülésektől
Hosszú fogók a maximális vágási erőért
Sorjázó – 25 mm csőméretig sorjázza a bordákat. Nem szükséges másik
szerszám
15º-ban döntött él lehetővé teszi a bemerülő vágásokat és a szögek
kihúzását a könnyebb és gyorsabb feszítés és húzás érdekében
Lézeredzett tartós vágóélek. 64 HRC extra keménység. Vezetékek,
csavarok és szögek vágásához
Forgácsolt Króm-vanádium ötvözetből készül a jobb ellenállóképesség
és rozsdaállóság érdekében
Ergonomikus és tartós gumibevonatú markolatok a kényelmesebb
használatért

Oldalcsipőfogó
160 mm

Oldalcsípőfogó
180 mm

KÁBELVÁGÓ

HOMLOKCSÍPŐFOGÓ

VÍZPUMPAFOGÓ

ºº Kategóriájában a legjobb vágási minőség: ferde befogópofák. Pontos

ºº Vaskarbid él: hosszabb élettartamú él
ºº Kényelmes markolat: kényelmesebb, mint a mártott műanyag,

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

kábel vágás
ºº Kényelmes markolat: kényelmesebb, mint a mártott műanyag,
csúszásmentes fogást biztosít
ºº Kovácsolt kivitel: Kiváló minőség és tartósság
ºº Rozsda elleni védelem: Fekete oxid bevonat, korróziós igénybevétel
ellen

csúszásmentes fogást biztosít

ºº Polírozott fej a könnyed vágás érdekében
ºº Kovácsolt kivitel: Kiváló minőség és tartósság
ºº Rozsda elleni védelem: Fekete oxid bevonat, korróziós igénybevétel

ellen

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Kábelvágó

Munkadarabok befogására, rögzítésére és tartására
Egy kézzel zárható a gyors és stabil befogás érdekében
Finom osztású beállítási pozíciók a precíz befogásért
Önzáró gomb a gyors és stabil beállításért
V-barázdás profilos pofák a stabilabb befogás, pontosabb illesztés és
kevesebb csúszás érdekében. Speciális, 60 HRC-s fogkeménység
Forgácsolt nikkel és króm acélötvözetből készül a jobb
ellenállóképesség és rozsdaállóság érdekében
Ergonómikus és tartós gumibevonatú markolat, a kényelmesebb
használatért
Sorjázó fej és fogó kialakítás. Nincs szükség további szerszámokra
Elérhető 3-féle hosszban az optimális nyomatékért
Az ergonómikus forma megkönnyíti a nehezen megközelíthető helyek
elérését

Vízpumpa fogó Vízpumpa fogó Vízpumpa fogó
200 mm
250 mm
300 mm

Homlokcsípőfogó

160

180

Cikkszám

48226104

Hossz (mm)

180

Vágási kap. közepes keménységű huzalban (mm) 2.5

3.0

EAN kód

045242356140

Cikkszám

48226407

Vágási kapacitás kemény huzalban (mm)

2.5

3.0

EAN kód

045242356096

Vágási kapacitás lágy huzalban (mm)

4.0

Szorító pofák hossza (mm)

Teljes hossz (mm)
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Teljes hossz (mm)
Max. vágási kapacitás - anya
mérete/AF (mm)
Max. vágási kapacitás (mm)

4.0

Sorjázó fej max. átmérő (mm)

38

51

70

22

26

Sorjázó fogók max. átmérő (mm)

25

25

25

Cikkszám

48226106

48226107

Cikkszám

48226208

48226210

48226212

EAN kód

045242342181

045242342198

EAN kód

045242342235

045242342242

045242342259
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200

250

300

30

36

50

32

42

60
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TORQUE LOCK™
ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ
FOGÓ

TORQUE LOCK™
C-POFÁS ÖNZÁRÓ
FOGÓ

™
ºº TORQUE LOCK : Gyors állítás és könnyű feloldás lapos és kerek

™
ºº TORQUE LOCK : Gyors állítás és könnyű feloldás lapos és kerek

ºº
ºº
ºº
ºº

anyagok összeszorításához. A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra fogó
erőt biztosít a legjobb és a legbiztonságosabb szorításért. A csavar
használható még tárolás és felfüggesztés céljából is
Edzett szorítópofák: legjobb szorítóerő
Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt
élettartamért
Gyorskioldó: gyors és könnyű egykezes működtetés
MAXBITE ™ speciális pofaszorító geometria a maximális szorításért

TORQUE LOCK™
Ívelt, MAX BITE™
pofájú, állítható
önzáró fogó 7"

TORQUE LOCK™
Ívelt, MAX BITE™
pofájú, állítható
önzáró fogó 10"

TORQUE LOCK™
Ívelt pofájú,
állítható önzáró
fogó 5"
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anyagok összeszorításához. A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra fogó
erőt biztosít a legjobb és a legbiztonságosabb szorításért. A csavar
használható még tárolás és felfüggesztés céljából is
ºº Edzett szorítópofák: legjobb szorítóerő
ºº Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt
élettartamért
ºº Gyorskioldó: gyors és könnyű egykezes működtetés

TORQUE LOCK™
10˝ TORQUE
Ívelt pofájú,
LOCK™ ívelt
állítható önzáró
szorítók
fogó 7"

10˝ TORQUE
LOCK™
egyenes
szorítók

TORQUE LOCK™
6˝ TORQUE
Hosszúcsőrű,
LOCK™
állítható önzáró
hosszúcsőrű
fogó 4"

TORQUE LOCK™
Hosszúcsőrű,
állítható önzáró
fogó 9"

9" gömbölyű
pofákkal

18" gömbölyű
pofákkal

11˝ fogó szabályozható heggyel

18" gömbölyű
pofákkal

TORQUE LOCK™ C-formájú önzáró szorító, nagy
aszimmetrikus befogás,
elfordítható pofákkal 9"

TORQUE LOCK™
11˝ fogó elfordítható C-formájú önzáró
szorító pofák
szorító, nagy befogás,
elfordítható pofákkal 18"

Teljes hossz (mm)

170

250

127

170

250

250

100

150

230

Teljes hossz (mm)

230

480

280

480

230

280

480

Teljes hossz (coll)

7

10

5

7

10

10

4

6

9

Teljes hossz (coll)

9

18

11

18

9

11

18

Maxbite™

Ívelt

Ívelt

Ívelt

Egyenes

Hosszúcsőrű

Hosszúcsőrű

Hosszúcsőrű

−

−

−

-

30

42

52

76

Szorító pofa típúsa

Nagy aszimmetrikus Nagy aszimmetrikus
Nagy befogás,
befogás, gömbölyű
befogás, gömbölyű
Szabályozható hegy
gömbölyű pofákkal
pofákkal
pofákkal

Elfordítható szorító pofák

Elfordítható szorító
pofák

Elfordítható szorító pofák

114

170

90

170

114

100

170

48223533

48223529

48223531

48223530

48223523

48223521

48223520

045242472680

045242472697

045242325115

045242472673

045242358304

045242325054

045242358298

Szorító pofa típúsa
Maxbite™
Lapos szorító pofa kapacitása
−
(mm)
Fogónyílás kapacitása csövek38
hez (mm)
Cikkszám
48223607

50

26

38

51

-

−

−

−

48223610

48223422

48223421

48223420

48223510

48223504

48223506

48223509

EAN kód

045242358311

045242358250

045242358243

045242325276 045242324996 045242358281

268

045242358328

045242358274 045242358267

Lapos szorító pofa
kapacitása (mm)
Cikkszám
EAN kód
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TORQUE LOCK™
SZÉLES POFÁJÚ,
ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ
FOGÓ

TORQUE LOCK™
LÁNCOS ÖNZÁRÓ
FOGÓ

KAMPÓ KÉSZLET

ÁLLÍTHATÓ POFÁJÚ
VILLÁSKULCSOK

™
ºº TORQUE LOCK : Gyors állítás és könnyű feloldás lapos és kerek

™
ºº TORQUE LOCK : Gyors állítás és könnyű feloldás lapos és kerek

ºº Teljes mértékben fémből készült munkaszár - akár 50%-kal tartósabb, a

ºº Precíziós állítócsavar biztosítja a pontos beállítást. A kulcsnyílás nem

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

anyagok összeszorításához. A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra fogó
erőt biztosít a legjobb és a legbiztonságosabb szorításért. A csavar
használható még tárolás és felfüggesztés céljából is
Edzett szorítópofák: legjobb szorítóerő
Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt
élettartamért
Gyorskioldó: gyors és könnyű egykezes működtetés
Az önzáró fogóval a hajlító, alakító és préselő feladatok könnyen
elvégezhetőek
Ideális lemezalkatrészek összefogására

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

anyagok összeszorításához. A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra fogó
erőt biztosít a legjobb és a legbiztonságosabb szorításért. A csavar
használható még tárolás és felfüggesztés céljából is
Edzett szorítópofák: legjobb szorítóerő
Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt
élettartamért
Gyorskioldó: gyors és könnyű egykezes működtetés
A láncos önzáró fogó megtart és lezár bármilyen alakú tárgyat
Gyorsan beállítható a racsnis művelet mindkét irányban

TORQUE LOCK™ Széles pofájú, állítható önzáró fogó

rozsdavédelem érdekében krómozott
ºº A krómozott karok csökkentik a korróziót és kiváló védelmet nyújtanak a
rozsda ellen
ºº A kényelmes fogantyú és a precíz recék növelik a szerszám
kezelhetőségét és felhasználói kényelmét
ºº Könnyen hozzáférhető tárolótálca a hosszú távú szerszámtároláshoz

TORQUE LOCK™ Láncos önzáró fogó

Kampó készlet

állítódik el használat közben
Krómbevonat a rozsda elleni védelem és tartósság érdekében
Ergonomikus markolat a maximális kényelemért, nem vágja a tenyeret
Keskeny fej kialakítás a szűk helyek eléréséhez
A párhuzamos pofák nem csúsznak meg, nem okoznak kárt a befejezett
felületen
ºº Lézerrel gravírozott méretskála a könnyű leolvasás és a pontos
méretbeállítás érdekében
ºº 8˝ állítható csavarkulcs (48227508) extra széles 38 mm-es
befogópofával a szűk helyeken való hozzáféréshez
ºº Nyakba akasztónak kialakított lyuk
ºº
ºº
ºº
ºº

Állítható
Állítható
Állítható Állítható
Állítható Állítható Állítható
széles
pofájú
pofájú
pofájú
pofájú
pofájú
pofájú
pofájú
villáskulcs
villáskulcs villáskulcs
villáskulcs villáskulcs villáskulcs
villáskulcs
2db-os
150mm 200mm
250mm 300mm 380mm
200mm
készlet

Teljes hossz (coll)

9

Lapos szorító pofa kapacitása (mm) 42

Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)

79

Teljes
hossz
150
(mm)
Cikkszám 48227406

Cikkszám

48223540

Cikkszám

48223542

EAN kód 045242356225 045242356218 045242356232 045242356201 045242356195 045242356188 045242358823

EAN kód

045242358335

EAN kód

045242472727

Teljes hossz (mm)

200

Teljes hossz (mm)

270

Cikkszám

48229215

Teljes hossz (coll)

8

EAN kód

045242508105

270

200

200

250

300

380

150 + 200

48227408

48227508

48227410

48227412

48227415

48227400
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ACÉL ÉS ALUMÍNIUM
CSŐKULCSOK

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Túlharapó pofa – a lehető legnagyobb megfogási felület
Dupla menetes állítócsavar a maximális tartósságért és élettartamért
Ergonomikus markolat a maximális kényelemért, nem vágja a tenyeret
Edzett pofák a jobb tartósság és fogás érdekében
Nyakba akasztónak kialakított lyuk

CHEATER- ÁLLÍTHATÓ
CSŐKULCS

TELESZKÓPOS
CSAPTELEPKULCS

ºº Világelső 3 mérethosszúságú kialakítás – 10˝ /250 mm a szűk helyekre,

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Alumínium nyelű
Alumínium nyelű Alumínium nyelű Alumínium nyelű Alumínium nyelű
csőfogó 250 mm
Csőfogó 250 mm Csőfogó 300 mm Csőfogó 350 mm Csőfogó 450 mm
csőfogó 300 mm csőfogó 350 mm csőfogó 450 mm csőfogó 600 mm
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18˝/455 mm általános felhasználásra és 24˝/610 mm a maximális
erőkifejtéshez és távolsághoz
Túlharapó pofa – a lehető legnagyobb megfogási felület
Dupla tekercses rugók a maximális tartósságért és élettartamért
Ergonomikus markolat a maximális kényelemért, nem vágja a tenyeret
Ergonomikus pofa kialakítás – könnyen leválasztható a munkadarabról
Edzett pofák a jobb tartósság és fogás érdekében
Nyakba akasztónak kialakított lyuk

3/8˝ belső négyszög a szár végén, 3/8˝ racsnival használható
Nagy erőátviel: a megszorult, beragadt csavarokhoz
Állítható T-szárral: kényelmes használathoz
Átfordítható fejjel a forgásirány váltáshoz

Cheater- állítható csőkulcs

Kompakt teleszkópos csaptelepkulcs Teleszkópos csaptelepkulcs
10 - 32

32 - 65

Teljes hossz (mm) 250

300

350

450

600

250

300

350

450

Teljes hossz (coll)

10/18/24

Cikkszám

48227001

48227002

Teljes hossz (coll) 10

12

14

18

24

10

12

14

18

Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)

63

EAN kód

045242366170

045242366187

Csőátfogó kapacitás (inch)

2.5

Súly (uncia)

3243

Cikkszám

48227314

EAN kód

045242342402

Fogónyílás kapacitása csövekhez 38
(mm)
Csőátfogó kapac1.5
itás (inch)
Súly (uncia)
907

51

51

63

76

38

51

51

63

2

2

2.5

3

1.5

2

2

2.5

1293

1724

2699

680

794

1066

1633

2676

Cikkszám

48227110

48227112

48227114

48227118

48227210

48227212

48227214

48227218

48227224

EAN kód

045242342334

045242342341

045242342358

045242342365

045242342372

045242342389

045242342396

045242342419

045242342426
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Teljes hossz (mm)

250/450/600

Fogónyílás (mm)
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TŰZŐGÉP

TŰZŐKALAPÁCS
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VDE CSAVARHÚZÓK

ºº VDE tesztelve 10, 000 V-nál, 1000 V-ra hitelesítve
ºº Prémium minőségű acél molibdénnel és vanádiummal a rugalmasság
és az élettartam érdekében

ºº CNC marású élek a nagy pontosság érdekében a legjobb illeszkedésért
ºº Fekete foszfát az élen a markolat és korrózióállóság érdekében
ºº 2 komponensű softgrip markolat a kényelmes használathoz
ºº 3 oldalas kialakítás a csúszásmentes és maximális
teljesítményátadáshoz

ºº Karcsú kivitel elöl az alacsony erő igénybevételű / nyomatékú
alkalmazásokhoz és finom elektromos munkához

ºº Lézerrel készített piktogram a csavarhúzó típusáról az egyszerű
azonosítás érdekében

ºº A markolat alsó karimája megakadályozza, hogy a csavarhúzó lapos
felületen gördüljön

ºº Kettős üzemmódú főkapcsoló: - Akár 75%-kal nagyobb benyomóerőt

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

biztosít, mint a konkurens modellek.- Nagy teljesítmény az
anyagfelülettel egy szintbe nyomja be a kapcsokat. - Kis teljesítmény a
benyomás vezérlésért
30° letörésű benyomó él a könnyű tűzés érdekében, és felülettel szintbe
nyomja be a kapcsokat még akkor is, ha a tűzőgépet szögben tartják
Beépített kapocskihúzó: - Eltávolítja a munkafelületről kiálló
tűzőelemeket
Felület a tűzők beütésére: - Lehetővé teszi a felhasználónak a tűzők
biztonságos beütését a szerszám hátsó felével
Övkapocs tokban, övszíjon, táskában vagy létrán való könnyű hordáshoz
Tűzők 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm (szélesség 10,6 mm)
Kompatibilis az Arrow T50 ®, Novus 11 G, Tacwise 140, Stanley G típusú
kapocs méretekkel
Kompatibilis a 12/16 mm (18 mm szélességű, 1,02 mm vastag) szegekkel
Arrow BN 1810 - Novus típus: J E - Stanley

ºº Akár 3x hosszabb élettartam a vezető konkurens termékkel összevetve
ºº Megerősített ház: - Tartós konstrukció, kibírja a 3 m magasból történő

esést

ºº Tűzőkapocstár, amely véd a károsodás ellen, lehetővé teszi a könnyű, ill.
ºº
ºº
ºº
ºº

gyors újratöltést, és az elakadt kapcsok könnyű eltávolítását
A beépített kapocskihúzó eltávolítja a kiálló kapcsokat a munkafelületről
Felület a tűzők beütésére: - Lehetővé teszi a felhasználónak a tűzők
biztonságos beütését a szerszám hátsó felével
Tűzők 8 / 10 / 12 / 12 mm (szélesség 10,6 mm)
Típus: 50 / Rapid No. 53 - Arrow T50 - Novus típus: 11 G - Tackwise
típus: 140 - Stanley típus: G

Tűzőgép

Tűzőkalapács

Cikkszám

48221010

Cikkszám

48221020

EAN kód

045242323807

EAN kód

045242323814
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Cikkszám

EAN kód

SL 0.4 x 2.5 x 75

4932464034

4058546219796

SL 0.5 x 3 x 100

4932464035

4058546219802

SL 0.6 x 3.5 x 100

4932464036

4058546219819

SL 0.8 x 4 x 100

4932464037

4058546219826

SL 1.0 x 5.5 x 125

4932464038

4058546219833

SL 1.2 x 6.5 x 150

4932464039

4058546219840

SL 1.2 x 8 x 175

4932464040

4058546219857

SL 0.5 x 3 x 65

4932464041

4058546219864

PH0 x 60

4932464042

4058546219871

PH1 x 80

4932464043

4058546219888

PH2 x 100

4932464044

4058546219895

PH3 x 150

4932464045

4058546219901

PZ0 x 60

4932464046

4058546219918

PZ1 x 80

4932464047

4058546219925

PZ2 x 100

4932464048

4058546219932

PZ3 x 150

4932464049

4058546219949

T10 x 60

4932464050

4058546219956

T15 x 75

4932464051

4058546219963

T20 x 100

4932464052

4058546219970

T25 x 100

4932464053

4058546219987

T30 x 100

4932464054

4058546219994

PH/SL1 x 80

4932464055

4058546220006

PH/SL2 x 100

4932464056

4058546220013

PZ/SL1 x 80

4932464057

4058546220020

PZ2/SL2 x 100

4932464058

4058546220037

SW6 x 125

4932464059

4058546220044

SW7 x 125

4932464060

4058546220051

SW8 x 125

4932464061

4058546220068

SW8 x 125

4932464062

4058546220075

SW10 x 125

4932464063

4058546220082

SW11 x 125

4932464064

4058546220099

SW13 x 125

4932464065

4058546220105

VDE 5 darabos csavarhúzó készlet

4932464066

4058546220112

VDE 7 darabos csavarhúzó készlet 1 4932464067

4058546220129

VDE 7 darabos csavarhúzó készlet 2 4932464068

4058546220136
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HOLLOWCORE™
MÁGNESES
DUGÓKULCSOK

UNIVERZÁLIS
CSAVARHÚZÓ 10 AZ
1-BEN

A MILWAUKEE® BEMUTATÁSA

2-3

M12 FUEL TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI
C12 HZ
C12 JSR

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

csavarozásához (szabadalmaztatás alatt)
Mágneses rögzítésű hajtófejek a biztonságos csavarozás érdekében
ÚJDONSÁG – az univerzális hajtófej 4x több anyatípushoz illeszkedik
- négyzetes, 12 pontos, 8 pontos és hatlapú anyákhoz
Eltávolítja a rozsdás és megszakított csavarokat
Színes jelzés megkönnyíti a szerszám felismerését a munkahelyen
A hatlapú szár egy villáskulcs segítségével további erőkart biztosít
Mély belső kulcsnyílások több anya hajtásához
A kovácsolt acél szárak hosszabb élettartamot és nagyobb tartósságot
biztosítanak

Hex
csavarhúzó 5
mm
Méret
5
(mm)
Tőcsavar
mérete
Szín kód Fekete
Cikkszám48222531

Hex
csavarhúzó 5.5
mm
5.5

Hex
csavarhúzó 6
mm
6

Hex
csavarhúzó 7
mm
7

M3

M3.5

M4

Barna

Vörös

48222532

48222533

Hex
csavarhúzó 8
mm
8
M5

Hex
csavarhúzó 10
mm
10

ºº
ºº

Mennyiség

10 az 1-ben univerzális multifunkciós 10 az 1-ben univerzális Hex
csavarhúzó (különféle végződések) csavarhúzó
Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5
PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 /
mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5
Slotted 0.8 x 5.5 mm.
mm / Hex 6 mm
1
1

Narancssárga

Cikkszám

48222311

48229306

48222537

EAN kód

045242352135

045242467310

13
M8

Narancssárga Sárga

Kék

48222534

48222536

EAN kód 045242294428 045242294435 045242294442 045242294459 045242294466 045242294473 045242294480
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ºº
ºº

Hex
csavarhúzó 13
mm

M6

48222535

ºº

(erősítéssel), beépített szigetelés lehúzóval és hurokvetési lehetőséggel.
Tartós, teljesen fém, nagynyomatékú racsniszerkezet a 2x hajtási
sebességért és vezérlésért
88 mm hosszúságú hornyos bitek gépi szerszám kompatibilitásért
Precíziósan edzett bit csúcsok a biztos illeszkedésért és hosszú
élettartamért
Revolver típusú bittárolás és kiválasztás
Krómozott bitek a maximális tartósságért

Tartalom

M12 HPT

M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS

M12 HV

M12™ SZUPERKOMPAKT PORSZÍVÓ

M12 IC

M12 SZUPERKOMPAKT M-SPECTOR 360 VIZSGÁLÓKAMERA

36

M12 IC AV3

M12™ DIGITÁLIS VIZSGÁLÓKAMERA

36

M12 IR

M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS CSAVARKULCS

25

M12 JS

M12™ SZUPERKOMPAKT SZÚRÓFŰRÉSZ

21

M12 JSSP

M12 BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

M12 LL

M12™ LED MUNKA LÁMPA

160

M12 MLED

M12™ LED NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ZSEBLÁMPA

161

M12 PCG/310

M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310
ML KARTUSTARTÓVAL

29

M12 PCG/400

M12 SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY
400 ML TUBUSSAL

29

M12 PCG/600

M12 SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY
600 ML TUBUSSAL

30

23

M12 SI

M12 SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA

M12 SL

M12™ LED RÚDLÁMPA

159

M12 SLED

M12™ LED REFLEKTOR

158

145

M12 TD

M12™ HŐKAMERA

146

M12 UHL

M12 LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS

10

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

9

M12™ LÁMPÁK

6-7

M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ
M12™ SZUPERKOMPAKT RÁDIÓ MP3 CSATLAKOZÁSSAL

20
30

C12 LTGE

M12™ LÉZERES HŐMÉRŐ

C12 MT

M12 SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL

22

C12 PC

M12™ SZUPERKOMPAKT RÉZCSŐVÁGÓ

27

C12 PN

M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MAROKFOGANTYÚS SZÖGBEÜTŐ

22

™

37

C12 PPC

M12 SZUPERKOMPAKT PEX VÁGÓ

C12 PXP

M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS Q&E CSŐTÁGÍTÓ

143

C12 RAD

M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES SAROKCSAVAROZÓ

11

™

28

C12 RT

M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP

M12 AL

M12 LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

157

M12 BD

M12™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ

12

M12 BDC6

1
1
ºº Ergonomikus csavarhúzó, hossza 152 mm /4 toldalékkal /4˝ hex

M12™ NŐI FŰTHETŐ KABÁT

4-5

™

™

M12™ KOMPAKT LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 6 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL

M12 BDC8

M12™ KOMPAKT LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 8 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M12 HJ LADIES

M12™ AKKUMULÁTOROS GÉPEK
M12™ TERMÉKVÁLASZTÉK

™
ºº Hollowcore korlátlan mélység hosszú csavarok és menetes rudak

#MILWAUKEETOOL

™

™

54
141
19
™

®

™

™

™

™

31

27

35
158
31, 127

M12 BDD

M12 SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

M12 BDDX

M12™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ FÚRÓCSAVAROZÓ

M12 BID

M12™ SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ

13

M12 BIW12

M12 SZUPERKOMPAKT ⁄2˝ ÜTVECSAVAROZÓ

15

M12™ ERŐCSOMAGOK

M12 BIW14

M12 SZUPERKOMPAKT ⁄4˝ ÜTVECSAVAROZÓ

16

M12 BPP2B

M12™ ERŐCSOMAG

32

M12 BIW38

M12 SZUPERKOMPAKT 3⁄8˝ ÜTVECSAVAROZÓ

16

M12 BPP2C

M12 ERŐCSOMAG

32

M12 BPD

M12™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

8

M12 BPP2D

M12™ ERŐCSOMAG

33

M12 BPS

M12 SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓ/CSISZOLÓ

26

M12 BPP3A

M12™ ERŐCSOMAG

33

M12 BRAID

M12 SZUPERKOMPAKT SAROK ÜTVECSAVAROZÓ

17

M12 BPP4A

M12 ERŐCSOMAG

33

M12 BS

M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS SZALAGFŰRÉSZ

23

M12 FPP2A

M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

32

M12 BSD

M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ

12

M12 FPP2B

M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

32

M12 BST

M12 SZUPERKOMPAKT TŰZŐGÉP

17

M12 CC

M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ

28

TESZT ÉS MÉRŐMŰSZEREK

M12 CCS44

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÖRFŰRÉSZ

21

2200-40

ELEKTROMOS FESZÜLTSÉGMÉRŐ

43

M12 CD

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉTSEBESSÉGES CSAVAROZÓ

11

2205-40

VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK (NYITOTT LAKATFOGÓ) VILLANYSZERELŐKNEK

38

M12 CH

M12 FUEL SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS

18

2206-40

38

M12 CHZ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉZIFŰRÉSZ

20

VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK (NYITOTT LAKATFOGÓ) FŰTÉS- ÉS
KLÍMASZERELŐKNEK

M12 CIW12

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1⁄2˝ ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

14

M12 CIW14

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1⁄4˝ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

15

M12 CIW38

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3⁄8˝ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

14

M12 DE

M12™ UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ FÚRÓKALAPÁCSOKHOZ

19

M12 FDD

M12 FUEL™ KOMPAKT KÉTSEBESSÉGES ÜTVECSAVAROZÓ

10

M12 FID

M12 FUEL™ KOMPAKT 1⁄4˝-OS HEX ÜTVECSAVAROZÓ

13

M12 FIR12

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1⁄2˝ RACSNIS CSAVARKULCS

24

M12 FIR14

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1⁄4˝ RACSNIS CSAVARKULCS

25

M12 FIR38

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3⁄8˝ RACSNIS CSAVARKULCS

24

M12 FPD

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

8

M12 FPDX

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

M12 GG

™

™

1

™

1

™

™
™

™

™

165

™

™

2210-20

FÉNYCSŐ TESZTER

39

2212-20

AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG/FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ

39

2216-40

KIS MULTIMÉRŐ

40

2217-40

DIGITÁLIS MULTIMÉRŐ

40

2231-20

LAKATFOGÓ KIS ÁRAMERŐSSÉG MÉRÉSÉRE

41

2235-40

KIS LAKATFOGÓ

41

2267-40

LÉZERES HŐMÉRŐ

42

2270-20

KONTAKT HŐMÉRŐ

43

2309-60

ALKALINE VIZSGÁLÓKAMERA

37

C12 LTGE

M12 LÉZERES HŐMÉRŐ

37

LDM 100

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 100 M

45

9

LDM 30

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 30 M

44

M12™ SZUPERKOMPAKT ZSÍRZÓPISZTOLY

26

LDM 45

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 45 M

44

M12 H

M12™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS

18

LDM 50

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 50 M

45

M12 HBW

M12™ FŰTHETŐ MELLÉNY

53

M12 IC

M12™ SZUPERKOMPAKT M-SPECTOR 360™ VIZSGÁLÓKAMERA

36

M12 HH BL2

M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER- FEKETE

52

M12 IC AV3

M12™ DIGITÁLIS VIZSGÁLÓKAMERA

36

M12 HH GREY2

M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER- SZÜRKE

51

M12 TD

M12™ HŐKAMERA

35

M12 HJ 3IN1

M12 FŰTHETŐ KABÁT 3 AZ 1-BEN

47

M12 HJ BL3

M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT

50

MUNKARUHÁZAT

M12 HJ CAMO4

M12™ TEREPSZÍNŰ FŰTHETŐ KABÁT

48

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMÖV

M12 HJ GREY3

M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT

49

CWBLM

™

™

WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZET- SZÜRKE

60
55
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MUNKAVÉDELMI KESZTYŰ

58

HD18 PXP

M18™ AKKUMULÁTOROS CSŐTÁGÍTÓ

SZERSZÁMÖV VILLANYSZERELŐKNEK

60

M12-18 JSSP

M12 - M18 BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

SZERSZÁMTÁSKA VILLANYSZERELŐKNEK

59

M18 AF

M18™ VENTILÁTOR

122

FASTBACK™ ÖSSZECSUKHATÓ KÉS

65

M18 AL

M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

156

KOMPAKT FASTBACK ÖSSZECSUKHATÓ KÉS

67

M18 BBL

M18 KOMPAKT AKKUMULÁTOROS PORELFÚJÓ

122

FASTBACK™ ÖSSZECSUKHATÓ, KINYITHATÓ PENGÉJŰ UNIVERZÁLIS KÉS

66

M18 BDD

M18™ KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

FASTBACK™ ÖSSZECSUKHATÓ KÉS PENGETARTÓVAL

67

M18 BH

M18™ KOMPAKT SDS KALAPÁCS

103

UJJVÉG NÉLKÜLI KESZTYŰ

59

M18 BHG

M18 KOMPAKT HŐLÉGFÚVÓ

123

FLEXIBILIS VÉDŐKESZTYŰ

58

M18 BID

M18™ KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ

97

HARDLINE™ ÖSSZECSUKHATÓ KÉS

66

M18 BIW12

M18™ KOMPAKT 1⁄2˝ ÜTVECSAVAROZÓ

93

HÁTIZSÁK

61

M18 BIW38

M18™ KOMPAKT 3⁄8˝ ÜTVECSAVAROZÓ

94

™

™

™

®

™

™

M12 HBW

M12 FŰTHETŐ MELLÉNY

53

M18 BJS

M18 SZÚRÓFŰRÉSZ

M12 HH BL2

M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER- FEKETE

52

M18 BLDD

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ

M12 HH GREY2

M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER- SZÜRKE

51

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI HIDRAULIKUS
PRÉS

M18 BLID

M18 KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVAROZÓ

M18 BLPD

M18 KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

™

M12 HJ 3IN1

M12™ FŰTHETŐ KABÁT 3 AZ 1-BEN

M12 HJ BL3

M12 PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT

50

M12 HJ CAMO4

M12™ TEREPSZÍNŰ FŰTHETŐ KABÁT

48

M12 HJ GREY3

M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT

49

M12 HJ LADIES

M12™ NŐI FŰTHETŐ KABÁT

54

™

47

PACKOUT TÁROLÓ LÁDA

63

PACKOUT KOMPAKT RENDSZEREZŐ DOBOZ

64

PACKOUT™ MODULÁRIS TÁROLÓRENDSZER

62

PACKOUT™ RENDSZEREZŐ DOBOZ

64

PACKOUT™ SZERSZÁMTÁSKA

65

PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA

63

BIZTONSÁGI KÉS

69

VISSZAHÚZHATÓ PENGÉJŰ BIZTONSÁGI KÉS

68

VISSZAHÚZHATÓ PENGÉJŰ BIZTONSÁGI KÉS

68

TÖRHETŐ PENGÉJŰ KÉS CSAVAROS RÖGZÍTÉSSEL

69

™
™

WGJCBL

GRIDIRON™ KABÁT

56

WGJHBL

GRIDIRON™ KAPUCNIS KABÁT

57

TICK™
TICK™ TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI

70 - 71

M18™ AKKUMULÁTOROS GÉPEK
M18 TERMÉKVÁLASZTÉK

72 - 73

™

M18 FUEL TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI
™

REDLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR JELLEMZŐI
ONE-KEY™ TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI

74 - 75
76 -77
78 - 79

C18 HZ

M18 KOMPAKT UNIVERZÁLIS HACKZALL™ FŰRÉSZ

C18 PCG/310

M18 HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML
KARTUSTARTÓVAL

125

C18 PCG/400

M18™ HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML
ÁTTETSZŐ TUBUSSAL

124

C18 PCG/600

M18 HEAVY DUTY TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML
TUBUSSAL

C18 RAD

™
™

™

M18™ HEAVY DUTY SAROKCSAVAROZÓ

117

™

™
™

142
31, 127

84

118
83
140
96
81

M18 BLPXPL

M18™ FORCE LOGIC HIDRAULIKUS CSŐTÁGÍTÓ

142

M18 BMS12

M18™ KOMPAKT FÉMVÁGÓ OLLÓ

109

M18 BMS20

M18 KOMPAKT FÉMVÁGÓ OLLÓ

109

M18 BMT
M18 BP

™

M18™ KOMPAKT MULTITOOL
M18™ GYALU

M18 BPD

M18™ KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

M18 BRAID

M18 KOMPAKT SAROK ÜTVECSAVAROZÓ

M18 BRAIW

M18 KOMPAKT SAROK ÜTVECSAVAROZÓ

™
™

112
119
82
97
94

M18-28 CPDEX

M18 FHIWF12

M18 FUEL ½˝ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

88

M18 LÁMPÁK

M18 FHIWP12

M18 FUEL™ ½˝ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

89

M18 FHZ

M18 FUEL HACKZALL

M18 FID

M18 FUEL™ ÜTVECSAVAROZÓ

M18 FIWF12
M18 FIWP12

™

™

M18 FUEL™ ½˝ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL
M18 FUEL™ ½˝ ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

117
95
92
93

M18 FMCS

M18 FUEL™ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ

M18 FMDP

M18 FUEL MÁGNESTALPAS FÚRÓÁLLVÁNY

104

M18 FMS190

M18 FUEL™ 190 MM-ES GÉRVÁGÓ

112

M18 FMS254

™

M18 FUEL™ 254 MM-ES GÉRVÁGÓ

111

113

M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY PORELSZÍVÓ

167
165

™

M18™ ERŐCSOMAGOK
M18 BLPP2A

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

128

M18 BLPP2B

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

128

M18 BPP2C

M18™ ERŐCSOMAG

129

M18 BPP2D

M18 ERŐCSOMAG

129

M18 FPP2A

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

128

M18 FPP2B

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

128

M18 FPP6A

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

129

M18 PP6B

M18 ERŐCSOMAG

129

M18 CHT

M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ

131

M18 CLT

M18 FUEL™ SZEGÉLYNYÍRÓ

131

M18 FBL

M18 FUEL™ LOMBFÚVÓ

130

™

™

M18 FMTIWF12

M18 FUEL™ ½˝ KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

89

M18 FMTIWP12

M18 FUEL™ ½˝ KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

90

M18 FPD

M18 FUEL ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

80

M18 FQID

M18 FUEL™ SURGE™ 1⁄4˝ HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ

96

M18 FRAD

M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKCSAVAROZÓ

85

M18 FRADH

M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKCSAVAROZÓ
QUIK-LOK™ TOKMÁNNYAL

85

M18 FSG

M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ

98

FORCE LOGIC™ GÉPEK

M18 FSGC

M18 FUEL CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ CSAVAROZÓTÁRRAL

98

C12 PXP

M18 GG

M18™ HEAVY DUTY ZSÍRZÓPISZTOLY

125

KRIMPELŐ BETÉTEK

M18 HAL

M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS

156

CSŐTÁGÍTÓ FEJEK, MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!

143

M18 HCC ACSR-SET M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

137

HD18 PXP

M18™ AKKUMULÁTOROS CSŐTÁGÍTÓ

142

M18 HCC CU/AL-SET M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

138

M12 HPT

M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS

141

M18 HCC45

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

136

M18 BLHPT

140

M18 HCC75

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUIS FÖLDALATTI KÁBELVÁGÓ

136

M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI HIDRAULIKUS
PRÉS

M18 BLPXPL

M18 FORCE LOGIC HIDRAULIKUS CSŐTÁGÍTÓ

142

™

™

KERTI GÉPEK

M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS Q&E CSŐTÁGÍTÓ

143
134

116

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ

107

M18 CAG115XPD

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ

106

M18 HCC75R

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ
TÁVVEZÉRLŐVEL

135

M18 HCC ACSR-SET M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

137

M18 CAG115XPDB

M18 FUEL™ RAPIDSTOP™ SAROKCSISZOLÓ 115 MM

105

M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ

133

M18 HCC CU/AL-SET M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

138

M18 CAG125X

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ

106

M18 HCCT109/42

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 109 KN

133

M18 HCC45

M18 FORCE LOGIC HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

136

M18 CAG125XPD

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ

105

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP

139

M18 HCC75

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUIS FÖLDALATTI KÁBELVÁGÓ

136

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ RAPIDSTOP™ SAROKCSISZOLÓ 125 MM

104

M18 HSAL

M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA ÉS TÖLTŐ

153

M18 HCC75R

135

M18 CBS125

M18 FUEL™ SZALAGFŰRÉSZ MÉLY VÁGÁSHOZ

110

M18 IL

M18™ LED SZERELŐ LÁMPA

159

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ
TÁVVEZÉRLŐVEL

M18 CCS55

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ 55 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

114

M18 JSR

M18™ RÁDIÓ

126

M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ

133

M18 CCS66

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ 66 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

114

M18 JSR DAB+

M18™ RÁDIÓ DAB+

126

M18 HCCT109/42

M18 FORCE LOGIC HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 109 KN

133

M18 CDEX

M18 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ

101

M18 LL

M18™ LED MUNKA LÁMPA

160

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP

139

M18 CHM

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS

99

M18 ONEDD

ONE-KEY™ FUEL™ FÚRÓCSAVAROZÓ

82

M18 CHPX

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS

99

M18 ONEFHIWF12

87

M12 BDC6

M12™ KOMPAKT LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 6 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL

M18 CHPXDE

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS KÜLÖN
CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL

ONE-KEY™ FUEL™ ½˝ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

102

M18 ONEFHIWF34

87

M12 BDC8

M12™ KOMPAKT LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 8 MM-ES SPIRÁLIS KÁBELLEL

M18 CHT

M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ

131

ONE-KEY FUEL ⁄4˝ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M18 CHX

M18 FUEL™ SDS-PLUS KALAPÁCS

100

M18 ONEFHIWP12

ONE-KEY™ FUEL™ 1⁄2˝ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

88

M18 ONEID

ONE-KEY™ FUEL™ ⁄4˝ HEX ÜTVECSAVAROZÓ

95

M18 CHXDE

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS KÜLÖN
CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL

101

M18 CN15GA

M18 FUEL™ SZEGÉLYNYÍRÓ
M18 FUEL™ 15 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELÖVŐ

124

M18 CN16GA

M18 FUEL™ 16 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELÖVŐ

86

M18 CN18GS

M18 FUEL 18 GA BRAD SZÖGBELÖVŐ
™

131
120
121
121

108

M18 CRAD

M18 FUEL SAROKCSAVAROZÓ

HD18 AG-125

M18™ HEAVY DUTY 125 MM SAROKCSISZOLÓ

107

M18 CSX

M18 FUEL™ SAWZALL®

116

HD18 BS

M18 HEAVY DUTY FÉM SZALAGFŰRÉSZ

110

M18 CV

M18™ KOMPAKT KÉZI PORSZÍVÓ

120

HD18 CS

M18 KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI
MÉLYSÉGGEL

115

HD18 H

M18™ HEAVY DUTY 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

102

HD18 HIW

M18™ HEAVY DUTY ÜTVECSAVAROZÓ

91

HD18 HIWF

M18™ HEAVY DUTY ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

90

HD18 HX

M18™ HEAVY DUTY 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

103

HD18 JSB

M18™ SZÚRÓFŰRÉSZ

118

HD18 PD

M18™ HEAVY DUTY ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

278

149

™

M18™ HEAVY DUTY SAWZALL® SZABLYAFŰRÉSZ

M18 CLT

81

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ GÉP 16 MM

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M18 CAG115X

M18™ HEAVY DUTY 115 MM SAROKCSISZOLÓ

™

M18 FFSDC16

#MILWAUKEETOOL

M18 BSX

HD18 AG-115

™

TARTALOMJEGYZÉK

™

86

M18 FAP

M18 FUEL POLÍROZÓ

108

M18 FBL

M18 FUEL™ LOMBFÚVÓ

130

M18 FDCPF10

M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 10 MM

147

M18 FDCPF8

M18 FUEL LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 8 MM

M18 FDD

M18 FUEL LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 8 MM

M18 FDG

M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ

111

M18 FFSDC10

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ GÉP 10 MM

148

M18 FFSDC13

M18 FUEL DUGULÁSELHÁRÍTÓ GÉP 13 MM

™

™
™

™

146
83

148

™

™3

1

M18 ONEIWF12

ONE-KEY™ FUEL™ 1⁄2˝ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

91

M18 ONEIWP12

ONE-KEY™ FUEL™ 1⁄2˝ ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

92

M18 ONEPD

ONE-KEY™ FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

80

M18 ONERSAL

M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

154

M18 ONESLDP

ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ

151

M18 ONESLSP

ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

152

M18 ONESX

ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL®

115

M18 PAL

M18™ FORGATHATÓ LÁMPA

155

M18 RC

M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ

127

M18 SAL

M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

155

M18 SLED

M18™ LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR

157

M18 SLSP

M18™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

152

M18 SMS216

M18™ 216 MM-ES HEAVY DUTY GÉRVÁGÓ

113

M18 TLED

M18™ LED LÁMPA

161

M18 VC2

M18™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

119

™

™

™

™

™

LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓK

TARTOZÉKOK M12™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓKHOZ

145
146
145

M18 FDCPF10

M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 10 MM

147

M18 FDCPF8

M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 8 MM

146

M18 FFSDC10

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 10 MM

148

M18 FFSDC13

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 13 MM

148

M18 FFSDC16

M18 FUEL DUGULÁSELHÁRÍTÓ 16 MM

149

™

TARTOZÉKOK M18FS LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓHOZ

149

TARTOZÉKOK M18PF LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓHOZ

147

TRUEVIEW™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS
HL-LED

ELEMES FEJLÁMPA

164

HOBL 7000

VEZETÉKES NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSARNOKMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

153

IPL-LED

ELEMES TOLL LÁMPA

164

L4 FL

USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ ZSEBLÁMPA

162

L4 HL

USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA

163

L4 MLED

USB ÚJRATÖLTHETŐ KOMPAKT ZSEBLÁMPA

163

M12 AL

M12™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

157

M12 LL

M12 LED MUNKA LÁMPA

160

™

279

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK

#MILWAUKEETOOL
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M12 MLED

M12™ LED NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ZSEBLÁMPA

161

DCM 2-350 C

FÚRÓGÉP GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁHOZ

199

AGV 13 XSPDE

1250 W SAROKCSISZOLÓ

216

ÁLLÍTHATÓ POFÁJÚ VILLÁSKULCSOK

271

M12 SL

M12™ LED RÚDLÁMPA

159

DD 2-160 XE

KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓGÉP

198

AGV 15

1550 W SAROKCSISZOLÓ

214

BLOKK TORPEDÓ VÍZMÉRTÉK

248

M12 SLED

M12™ LED REFLEKTOR

158

DD 3-152

HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFÚRÓ

198

AGV 17

1750 W SAROKCSISZOLÓ

213

CHEATER™ - ÁLLÍTHATÓ CSŐKULCS

273

M12 TLED

M12 LED LÁMPA

162

DE 13 RP

630 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

195

AGV 17 INOX

1750 W ALACSONY FORDULATSZÁMÚ SAROKCSISZOLÓ

214

FŰRÉSZKERET

260

M12 UHL

M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS

158

DR 152 T

GYÉMÁNTFÚRÓ ÁLLVÁNY DD 3-152 GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

197

AGV 21 GEX

2100 W SAROKCSISZOLÓ

212

HEAVY DUTY KOMBINÁLT FOGÓ

264

M18 AL

M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

156

DR 350 T

ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM 2-350 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

199

AGV 22

2200 W SAROKCSISZOLÓ

211

HOMLOKCSÍPŐFOGÓ

267

M18 HAL

M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS

156

DR 250 TV

ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM 2-250 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

200

AGV 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ

210

HOSSZÚCSŐRŰ LAPOS FOGÓ

265

M18 HSAL

M18 ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA ÉS TÖLTŐ

153

DWSE 4000 Q

CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ

196

AGV 26

2600 W SAROKCSISZOLÓ

209

INKZALL JELÖLŐ FILCEK

251

M18 IL

M18™ LED SZERELŐ LÁMPA

159

HD2E 13 R

705 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

193

AGVK 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ

210

INKZALL™ JELÖLŐ FILCEK

250

M18 LL

M18™ LED MUNKA LÁMPA

160

HDE 13 RQD

825 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

194

AGVM 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ

209

INKZALL™ JELÖLŐ FILCEK ÉRINTŐKÉPERNYŐHÖZ

251

M18 ONERSAL

M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

154

HDE 13 RQX

950 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

194

AGVM 26

2600 W SAROKCSISZOLÓ

208

INKZALL™ SZÖVEGKIEMELŐ FILCEK

252

1

⁄2˝ ÜTVECSAVAROZÓ

196

™

™

™

M18 ONESLDP

ONE-KEY LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ

151

IPWE 400 R

AP 12 E

1200 W POLÍROZÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

221

INKZALL VÉKONY HEGYŰ JELÖLŐ FILCEK

252

M18 ONESLSP

ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

152

IPWE 520 R

3

⁄4˝ ÜTVECSAVAROZÓ

197

AP 14-2 200 E

1450 W POLÍROZÓ

221

IPARI OLLÓK

257

M18 PAL

M18™ FORGATHATÓ LÁMPA

155

K 2000 H

22 KG BONTÓKALAPÁCS

179

AS 12 E

1200 W CSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

220

KÁBELVÁGÓ

266

M18 SAL

M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

155

K 2500 H

25 KG BONTÓKALAPÁCS

178

BS 125

MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉSZ

224

KAMPÓ KÉSZLET

271

M18 SLED

M18 LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR

157

K 500 S

5 KG BONTÓKALAPÁCS

183

CHS 355

2300 W FÉMDARABOLÓ

225

KERETES MÉRŐSZALAGOK

253

M18 SLSP

M18™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

152

K 500 ST

5 KG BONTÓKALAPÁCS

182

DE 10 RX

630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

208

KESKENY VÍZMÉRTÉKEK

247

M18 TLED

M18™ LED LÁMPA

161

K 540 S

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS

182

DG 30 E

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ

223

KOMPAKT EGYKEZES KÉZI FŰRÉSZLAPBEFOGÓ

260

165

K 545 S

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS

181

DG 7 E

ALACSONY FORDULATSZÁMÚ EGYENES CSISZOLÓ

223

KOMPAKT TORPEDÓ VÍZMÉRTÉK

249

M18 LÁMPÁK

165

K 750 S

7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS

181

DGL 30 E

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ

222

LEMEZVÁGÓ OLLÓ

258

EGYÉB LÁMPÁK

165

K 900

10 KG BONTÓKALAPÁCS

180

DGL 34

KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ NAGY FORDULATSZÁMMAL

222

MÉRŐSZALAG 2 M

255

K 950

10 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS

180

HDE 6 RQ

725 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP NAGY FORDULATSZÁMMAL

207

MINI RÉZCSŐVÁGÓK

263

PCE 3/K

3 KG SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS

183

MCS 66

SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ

224

MINIBOX VÍZMÉRTÉK

249

PD2E 22 R

850 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

190

MDE 41

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY ELEKTROMÁGNESSEL

206

OLDALCSÍPŐFOGÓ

266

PD2E 24 R

1020 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

189

MDE 42

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY

206

ÖSSZECSUKHATÓ EGYKEZES KÉZIFŰRÉSZ

261

PD2E 24 RS

1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

189

MDP 41

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY PERMANENS MÁGNESSEL

207

ÖSSZECSUKHATÓ FA MÉRŐLÉC

256

PD2E 24 RST

1200 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

190

PD-705

705 W ÜTVEFÚRÓ

191

PDE 13 RX

630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

192

PDE 16 RP

630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

192

PFH 24

24 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS

187

PFH 26

26 MM SDS-PLUS RÖGZÍTŐ KALAPÁCS

187

PH 26

26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

186

PH 27

26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

186

PH 28

28 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

185

PH 30

30 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

185

PLH 20

20 MM SDS-PLUS 2 ÜZEMMÓDÚ, L-FORMÁJÚ RÖGZÍTŐ KALAPÁCS

188

PLH 28

3 KG L-FORMÁJÚ SDS-PLUS KALAPÁCS

184

PLH 32

32 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

184

SB 2-35 D

1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

188

TKSE 2500 Q

CSAVAROZÓ ÖNMETSZŐ CSAVAROKHOZ

195

™

™

M12™ LÁMPÁK
™

M28™ AKKUMULÁTOROS GÉPEK
HD28 AG115

M28™ HEAVY DUTY 115 MM SAROKCSISZOLÓ

HD28 AG125

M28 HEAVY DUTY 125 MM SAROKCSISZOLÓ

HD28 CS

M28 HEAVY DUTY KÖRFŰRÉSZ

171

HD28 IW

M28™ HEAVY DUTY 1/2˝ ÜTVECSAVAROZÓ

170

HD28 JSB

M28™ HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ

172

HD28 MS

M28 HEAVY DUTY FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ

HD28 PD

M28 HEAVY DUTY ÜTVEFÚRÓ

168

HD28 SG

M28™ HEAVY DUTY EGYENES CSISZOLÓ

171

HD28 SX

M28 HEAVY DUTY SAWZALL SZABLYAFŰRÉSZ

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL HEAVY DUTY PORELSZÍVÓ

M28 CHPX

M28 FUEL HEAVY DUTY SDS-PLUS KALAPÁCS

™
™

™
™

™

®

™

™

M28 CHPXDE

M28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS KALAPÁCS PORELSZÍVÓVAL

M28 PACK B

M28 ERŐCSOMAG

M28 PACK D

M28 ERŐCSOMAG

M28 PACK G

M28 ERŐCSOMAG

™
™
™

169
169

170

172
167
167
168
173
173
173

AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK

ÖSSZECSUKHATÓ KESKESNY FA MÉRŐLÉC

257

FAMEGMUNKÁLÁS

ÖSSZECSUKHATÓ MÉRŐLÉC

256

AS 30 LAC

237

PEX VÁGÓ

261
254

30 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

AS 30 MAC

30 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

237

PRÉMIUM MÁGNESES MÉRŐSZALAGOK

AS 42 MAC

42 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

236

PVC EGYKEZES KÉZIFŰRÉSZ

259

BS 100 LE

4 ˝ (100 MM) SZÉLES SZALAGCSISZOLÓ

234

RACSNIS PVC VÁGÓ

262

233

RÁSPOLYOS KÉZIFŰRÉSZ

259

232

REDCAST PRÉSÖNTÉSŰ VÍZMÉRTÉKEK

248

CS 60
CS 85 CBE

184 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (61 MM-ES VÁGÁSMÉLYSÉG)
KÖRFŰRÉSZ 235 MM (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

CS 85 SB

KÖRFŰRÉSZ 235 MM (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

232

REDSTICK BETON VÍZMÉRTÉKEK

246

FSPE 110 X

HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANYTÚVAL

231

REDSTICK™ VÍZMÉRTÉKEK

244

230

REDSTICK™ KOMPAKT VÍZMÉRTÉKEK

245

SLIMLINE MÉRŐSZALAGOK

255

SORJÁZÓ

262

STANDARD MÉRŐSZALAGOK

254

JS 120 X

HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANYTÚVAL

JSPE 135

HEAVY DUTY FELSŐFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ

230

MS 216

8 ⁄2˝ COLOS (216 MM) KOMPAKT GÉRVÁGÓ INTEGRÁLT VEZETŐSZÁNNAL

239

MS 304 DB

12˝ COLOS (305 MM-ES) KÉTOLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ

238

1

TÖLTŐK

175

T-TEC 201

750 W L-FORMÁJÚ, KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

191

MSL 1000

GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

240

M12™ AKKUMULÁTOROK

174

WCE 30

1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

203

MSL 2000

2,5 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

240

M18™ AKKUMULÁTOROK

174

WCS 45

1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

203

MSL 3000

UNIVERZÁLIS GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

241

EGYÉB AKKUMULÁTOROK

174

PJ 710

LAPOSTIPLI MARÓ

231

ROS 125 E

125 MM-ES EXCENTER CSISZOLÓGÉP

235

FÉMMEGMUNKÁLÁS
M4™ AKKUMULÁTOROS GÉPEK
M4 D

M4™ CSAVARBEHAJTÓ

175

ÉPÍTŐIPAR

AG 10 EK

1000 W SAROKCSISZOLÓ

218

ROS 150 E-2

6˝ COLOS (150 MM) EXCENTER CSISZOLÓGÉP

234

AG 800 EK

800 W SAROKCSISZOLÓ

219

SCS 65 Q

190 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (65 MM-ES VÁGÁSMÉLYSÉG)

233

AG 13 XSPD

1250 W SAROKCSISZOLÓ

215

SPS 140

1

⁄4˝ REZGŐCSISZOLÓ

235

AG 22

2200 W SAROKCSISZOLÓ

212

SSD 1100 X

1100 W SAWZALL® SZABLYAFŰRÉSZ

229

AGV 12 DEC

1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL

201

AG 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ

211

SSPE 1300 RX

1300 W SAWZALL® SZABLYAFŰRÉSZ

228

AGV 12 DEG

1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL

202

AG 800 E

800 W SAROKCSISZOLÓ

219

SSPE 1300 SX

1300 W SAWZALL® SZABLYAFŰRÉSZ

229

AGV 15 DEC

1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL

201

AG 9

850 W SAROKCSISZOLÓ

218

SSPE 1500 X

1500 W SAWZALL® SZABLYAFŰRÉSZ

228

AGV 15 DEG

1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL

202

AGS 15-125 C

1500 W CSISZOLÓ

220

B2E 16 RLD

900 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

193

AGV 10 EK

1000 W SAROKCSISZOLÓ

217

KÉZISZERSZÁMOK

BRT

KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI

179

AGV 12

1200 W SAROKCSISZOLÓ

217

5 AZ 1-BEN LAPOS FOGÓ

265

DCM 2-250 C

FÚRÓGÉP GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁHOZ

200

AGV 13

1250 W SAROKCSISZOLÓ

215

ACÉL ÉS ALUMÍNIUM CSŐKULCSOK

272

280

™

™

TELESZKÓPOS CSAPTELEPKULCS

273

TORQUE LOCK™ ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ

268

TORQUE LOCK™ C-POFÁS ÖNZÁRÓ FOGÓ

269

TORQUE LOCK™ LÁNCOS ÖNZÁRÓ FOGÓ

270

TORQUE LOCK™ SZÉLES POFÁJÚ, ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ

270

TŰZŐGÉP

274

TŰZŐKALAPÁCS

274

VDE CSAVARHÚZÓK

275

VÍZPUMPAFOGÓ

267

ZÁRT ELŐTOLÁSÚ CSŐVÁGÓK

263

ZÁRT MÉRŐSZALAG

253

ZSEB VÍZMÉRTÉK

250

TARTALOMJEGYZÉK

277 - 281

281

Az Ön Milwaukee kereskedője:

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
17 Stycznia 45A
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Tel + 36 1 999 6795
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