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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.

MILWAUKEETOOLEU

TAPASZTALJA MEG
A HEAVY DUTY
KÜLÖNBSÉGET
#MILWAUKEETOOL

Nap mint nap szüksége van szerszámaira,
ezért az 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 Tool nemzetközi szolgáltató
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 Tool számára
több mint szlogen. Ez ígéret, hogy a
legjobbat kínáljuk a professzionális
felhasználók számára. A Milwaukee Tool
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™

NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANCIA:
A Milwaukee Tool 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 Tool tagja az EPTA-nak
(Európai Kéziszerszám Egyesület) és büszke arra, hogy a szervezet által jóváhagyott összes
mérési szabványnak megfelel.

A MILWAUKEE® szerszámok és akkumulátorok egyéves
garanciával rendelkeznek. A garancia kiterjesztése a
www.milwaukeetool.hu weboldalon érhető el.
A MILWAUKEE® (1 + 2 év) garanciát ajánl a szerszámgépekre,
az MX FUEL™ szerszámok kivételével, amelyek garanciája
meghosszabbítható 1 évről maximum 2 évre (1 + 1).
Az összes MILWAUKEE® REDLITHIUM™ akkumulátor,
beleértve az MX FUEL™ akkumulátorokat is, egyéves
garanciával rendelkezik, amelyet legfeljebb 2 évre (1 + 1)
lehet meghosszabbítani.
Ez a szolgáltatás elérhető plusz költség nélkül, ha Ön az
új MILWAUKEE® gépét a vásárlástól számított 30 napon
belül regisztrálja.
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Minden MILWAUKEE® szerszámot, mielőtt a gyárat
elhagyná, tanúsított eljárás keretében teszteljük, és
garantáltan NOTHING BUT HEAVY DUTY™ minősítéssel
látjuk el. A Milwaukee Tool-nál büszkék vagyunk minden
professzionális vevőnk számára kínált termékünkre és
szolgáltatásunkra.
A kiterjesztett garancia csak a garanciát regisztráló
weboldalon feltüntetett országokban érvényesíthető.
A kiterjesztett garancia nem vonatkozik a kölcsönzőkben
használt gépekre, töltőkre és tartozékokra.
A felhasználási feltételekért látogasson el a
www.milwaukeetool.eu weboldalra.
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ÚJ

NULLA
KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS

TOVÁBBGONDOLT GÉPEK
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT
RENDSZER EGÉSZÉRE
KITELJESEDŐ

IPARÁGAKRA
ÖSSZPONTOSÍTOTT
INNOVÁCIÓK
BERÁNTÓ ZSINÓR
NÉLKÜL

AZ ÚJ
MX FUEL
RENDSZER
™

NINCS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS ÉS
CSÖKKENTI A ZAJT,
REZGÉST ÉS A BENZIN
FENNTARTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS
PROBLÉMÁKAT.

ÜZEMANYAG ÉS OLAJ
KEVERÉSE NÉLKÜL

NEM IGÉNYEL MOTOR
KARBANTARTÁST
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A termékcsoporton belül minden megoldásba
beépített MX FUEL™ „működtető gomb” révén
jelentős beállítási idő takarítható meg a felhasználó
számára, ami azt jelenti, hogy a felhasználónak
sohasem kell üresjáraton hagynia a szerszámot,
mivel a szerszám bármikor másodperceken belül
elindítható.

SPÓROLJON IDŐT ÉS PÉNZT
SZÁMOLJA KI MEGTAKARÍTÁSAIT ONLINE AZ ONLINE KÖLTSÉGKALKULÁTORRAL
www.milwaukeetool.hu
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MXF COS350

MXF COSC

MXF DH2528H

MXF DHT

MX FUEL™ 350 MM DARABOLÓ

MX FUEL™ VEZETŐKOCSI
DARABOLÓGÉPHEZ

MX FUEL™ 25 KG 28 MM HEX
BONTÓKALAPÁCS

MX FUEL™ SZÁLLÍTÓKOCSI
BONTÓKALAPÁCSHOZ

ºº Kategóriájában az első 350 mm-es, akkumulátorral működtetett

ºº Könnyű súlyú vezetőkocsi a 350 mm-es daraboló géphez az egyenes

ºº Az iparág első vezeték nélküli 28 mm-es Hex bontókalapácsa, a

ºº Könnyű súlyú szállítókocsi bontókalapácsokhoz nagy gumi kerekekkel,

ºº

ºº

ºº Beépített rögzítő heveder és teljes fém rögzítési helyek
ºº Tárolóhelyek a burkolaton 4 vésőhöz
ºº Tároló dokk akkumulátorhoz, töltőhöz és töltő kábelhoroghoz a

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

darabológépe, amely vasbeton vágására képes 350 mm-es vágási
kapacitással
Gyorsabb vágás, elejétől a végéig: A 3 másodperces indítógomb
kiküszöböli a benzin és az olaj keverésének szükségességét, és elkerüli
a benzinmotor karbantartását
Nincs benzin-okozta fejfájás: a nulla füstkibocsátás miatt beltérben is
használható
Benzines termékkel egyenértékű teljesítmény, maximális terhelés nélküli
fordulatszám 5370 ford / perc és 125 mm-es vágási mélység
Csendesebb, mint más benzin egyenértékű darabológép, alacsony
motor rezgéssel és jól kiegyensúlyozott súllyal
Kulcs nélküli állítható tárcsavédő és beépített vízcsatlakozó a nedves
vágáshoz, amely kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ cserélhető
permetező és vízellátó rendszerrel
Külön vásárolható MXF COSC vezetőkocsi az egyenes vágások
fenntartása érdekében
MX FUEL™ következő generációs szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor,
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ akkumulátor
kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű
alkalmazásokban

ºº
ºº
ºº
ºº

vágások fenntartásához, 125 mm vágási mélységgel
Állítható magasságú meghajtófogantyú és könnyen elérhető
mélységbeállító fogantyú az egykezes működés megkönnyítéséhez
Szerszám nélküli gép és víztartály-csatlakozás, kompatibilis az M18™
SWITCH TANK™ cserélhető permetező és vízellátó rendszerrel
Teljes mobilitás a tartalék akkumulátor tárolóval
Könnyen összecsukható szállításhoz és tároláshoz
11,4 literes gravitációs adagolótartállyal szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

MXF COS350-601

benzinüzemű, vezetékes és pneumatikus gépek erejét nyújtva
Heavy Duty kalapács 64 J ütőenergiát biztosít a legnehezebb bontási
munkálatokhoz
AVS technológia lehetővé teszi a felhasználó számára az egész napos
munkavégzést
Alacsony 5.17 m/s² vibráció - több mint 7 óra (HAVS) folyamatos
munkavégzés
Gyors anyag megmunkálás 1300 ütés/perc sebességgel, maximális
termelékenységet biztosítva minden alkalmazásban
Akár 2 tonna beton vagy 12 m (20 cm mély és 30 cm széles) árok
bontása 1x MXF XC406 akkumulátorral
Vezetékes géppel egyenértékű szerszám beépített szervizlámpával,
amely 40 óránként figyelmezteti a felhasználót, hogy zsírozza be a gépét
MX FUEL™ következő generációs szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor,
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ akkumulátor
kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű
alkalmazásokban
ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is

szállításhoz

MXF DH2528H-0

MXF DH2528H-601

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5370

Teherbírás (kg)

69

Szerszám befogás

28 mm K-Hex

28 mm K-Hex

Teherbírás (kg)

150

Fűrészlap átmérő (mm)

350

Tartály kapacitása (l)

10.4

Ütés energia (EPTA)(J)

64

64

Súly (kg)

15.7

Befogótüske mérete (mm)

20/ 25.4

Súly (kg)

26.0

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

1300

Koffer vagy táska nélkül szállítva

125

1300

Szállítva

Max. vágási mélység (mm)

Ütések száma teljes terhelésnél
(ütés/perc)

Cikkszám

4933464879

Súly akkumulátorral (kg)

16.7

Cikkszám

4933464883

5.17

5.17

EAN kód

4058546228248

A készlet tartalma

1 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy
táska nélkül szállítva

EAN kód

4058546228286

Véséskor keletkező rezgések
szintje (m/s²)
Súly akkumulátorral (kg)

-

29.6

Cikkszám

4933471833

EAN kód

4058546297329

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x MXF XC406 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer MXF C Töltő, Koffer vagy
vagy táska nélkül szállítva táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933478985

4933471829

EAN kód

4058546362676

4058546297282
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MXF COSC

az egyenetlen terepen történő könnyű szállítás érdekében

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

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

MXF DHT

7

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

MXF DCD150

MXF DR255TV

MX FUEL™ 150 MM GYÉMÁNTFÚRÓ

MX FUEL™ FÚRÓÁLLVÁNY
GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

MILWAUKEETOOLEU

RENDSZERTARTOZÉKOK MXF DCD150
Leírás

Cikkszám

EAN kód

Rögzítőkészlet. Kizárólag betonban használható! ° 16 mm-es fúrószár szükséges a dübel elhelyezéséhez.
Menetes rögzítőtüskét, szárnyasanyát, alátétet és 5 darab M12 átmérőjű fémdübelt tartalmaz

4932399731

4002395363827

Vákuumszivattyú VP 6. A gyémánt fúróállvány rögzítése egyenletes és sima felületen. Szívási kapacitás – 850
mbar. Max. vákuumnyomás: 6 m³/óra (100 l/perc). Feszültség: 220 – 240 V.

4932352094

4002395367474

A fúróberendezés póttömítése. A porszívó rögzítéséhez rögzítse a talajon / falon

4931400613

4002395764631

WT 10 víztartály 10 liter kapacitású acéltartály, belső és külső poliészter bevonattal. Megbízható rézszivattyú
max. 6 bar nyomású. 2,5 m tömlő a MILWAUKEE® gyémánt fúrókhoz közvetlen gyorscsatlakozással.

4932399726

4002395363773

4933464962

4058546229078

4933464965

4058546229108

Alumínium vízgyűjtő. DR 250 TV típusú fúróállványhoz. Max. 180 mm átmérőjű fúrókoronához. Alkalmas a fej
feletti magfúráshoz.

4932399727

4002395363780

Vízgyűjtő. Univerzális használatra gyémántfúró szerszámokkal. Max. 152 mm átmérőjű fúrókoronához. Kizárólag
padló- és fal fúrására alkalmas.

4932478073

4058546340063

Porelvezető burkolat PHDE152 Ø 25 – 152 mm

4932471990

4058546298890

Rögzítőkészlet

ºº Vezetékes gépekkel azonos teljesítménnyel - maximális magátmérő
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

ºº

kapacitása nedves és száraz fúrás esetén 152 mm
2 sebességfokozat széles körű alkalmazásokhoz, lézergravírozott
sebesség- és kapacitásjelzéssel a fémtestben
1. sebesség: 75 mm átmérőig, nedves és száraz fúrás 1600 ford / perc
sebességgel
2. sebesség: Ø76–152 mm nedves és száraz fúrás 800 ford/perc
sebességgel
Szabadalmaztatott AUTOSTOP™ tengelykapcsoló biztosítja osztályában
a legjobb védelmet, fúrókorona megszorulása esetén megakadályozza a
gép elfordulását a belesetek elkerülése érdekében
A gép felületén található szintérzékelő segíti a felhasználót az egyenes
és pontos kivitel elérésében
A gép felületén található nyomásmérő lehetővé teszi a felhasználó
számára a fúrási előtolás optimalizálását
A gép felületén található akkumulátormérő lehetővé teszi a felhasználó
számára az akkumulátor kapacitásának figyelemmel kísérését a teljes
fúrási folyamat során
Beépített vízvezeték a nedves fúráshoz, amely kompatibilis az M18™
SWITCH TANK™ cserélhető permetező és vízellátó rendszerrel

MXF DCD150-302C

0 - 800/ 0 - 1600

Fúrási kapacitás betonban 1./2.
seb.(mm)

76 - 152/ 25 - 76

76 - 152/ 25 - 76

Szerszám befogás

1 ¼˝ UNC + ½˝ G

Súly akkumulátorral (kg)

A készlet tartalma

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

mélységbeállító fogantyú az egykezes kezelés megkönnyítése
érdekében
Univerzális 60 mm-es gyorscsatlakozó motorkonzol
Szerszám nélküli gép és víztartály-rögzítés kompatibilis az M18™
SWITCH TANK™ 15 l rendszerrel
Ø 250 mm-es lyukak fúrására - extra hosszú oszlop a MILWAUKEE®
vezeték nélküli MXF DCD150 gyémántfúróval történő használatra
Vákuumszivattyúval használható sima és egyenletes felületeken
Fúrási szög kijelző az alaplapon, 0° -tól 45° -ig változtatható
Állítható csúszó tömbök
Könnyű és tartós alumínium kivitel
Beton rögzítő készletet tartalmaz (cikkszám: 4932399731)

A vezeték nélküli háti permetező (M18 BPFPH-401) és vízpermetező tartály (M18 BPFP-WST) egy
gombnyomással garantálja az optimális víznyomást, és tökéletesen illeszkedik minden nedves vágáshoz. 15
liter űrtartalom, legfeljebb 12 tartály egy M18™ 4,0 Ah akkumulátorral

Víztartály

MXF DCD150-302C KIT

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 800/ 0 - 1600

Szállítási terjedelem

ºº Állítható magasságú szigetelt hajtókar és könnyen elérhető

MXF DR255TV
Alaplap mérete (mm)

276 x 467

Magasság (mm)

892

Szög tartomány (°)

0 - 45

1 ¼˝ UNC + ½˝ G

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

250

12.4

12.4

Löket hossz (mm)

570

Kapcsoló reteszelő, oldalfoganytú

Kapcsoló reteszelő,
oldalfogantyú, MXF DR255TV
fúróállvány

Súly (kg)

13.2

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933472247

EAN kód

4058546338930

2 x MXF CP203 akkumulátor,2 x MXF CP203 akkumulátor,
MXF C Töltő, Kitbox
MXF C Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933464887

4933471835

EAN kód

4058546228323

4058546297343

Száraz lyukfúrás
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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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RENDSZERTARTOZÉKOK MXF LSDP

MXF LSDP
MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERTREDZ™-VEL

ºº
ºº
ºº

™
a beépített POWERTREDZ™ technológiával lehetővé teszi
az egyszemélyes szállítást a haszongépjárműben és a lépcsőn felfelé
és lefelé
Akár 60 méter távolságig képes eltávolítani a dugulást
Teljesen zárt dob a fokozott védelem érdekében
A nagy tapadású elektronikus lábkapcsoló és az elektronikus dobfék
együtt, nagyon gyorsan lelassítja a dobot, maximális irányítást és
biztonságot nyújtva a felhasználó számára
MX FUEL™ dob kapacitása 16 mm széles és 30 m hosszú vagy 20 mm
széles és 30 m hosszú duguláselhárító kábelhez
ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is
MX FUEL™ következő generációs szénkefe nélküli POWERSTATE™
motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban

Leírás

MXF LSDP duguláselhárítóhoz

Cikkszám

EAN kód

16 mm x 7,6 m belső mag csatlakozó vég

✔

4932471701

4058546296001

16 mm x 15,2 m belső mag csatlakozó vég

✔

4932471702

4058546296018

20 mm x 7,6 m belső mag csatlakozó vég

✔

4932471703

4058546296025

20 mm x 15,2 m belső mag csatlakozó vég

✔

4932471704

4058546296032

16 mm merevítőkábel csatlakozó vég

✔

4932471707

4058546296063

16 mm x 60 cm vezetőkábel csatlakozó vég

✔

4932471708

4058546296070

20 mm x 600 mm vezetőkábel csatlakozó vég

✔

4932471709

4058546296087

Egyenes auger
bit SD

16 mm+20 mm-es egyenes auger kábel,
csőtisztítógéphez

✔

48532830

4058546323370

Tölcséres fej SD

Tölcséres fej 16 mm és 20 mm-es kábelekhez,
csőtisztítógéphez

✔

48532831

4058546323387

75 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez,
csőtisztítógéphez

✔

48532832

4058546323394

100 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es
kábelhez, csőtisztítógéphe

✔

48532833

4058546323400

150 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es
kábelhez, csőtisztítógéphez

✔

48532834

4058546323417

Kis méretű fúrófej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez,
csőtisztítógéphez

✔

48532835

4058546323424

Közepes méretű fúrófej, 16 mm + 20 mm-es
kábelhez, csőtisztítógéphez

✔

48532836

4058546323431

75 mm-es zsírvágó fej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez,
csőtisztítógéphez

✔

48532837

4058546323448

100 mm-es zsírvágó fej, 16 mm + 20 mm-es
kábelhez, csőtisztítógéphez

✔

48532838

4058546323455

Tisztítófej készlet
SD

Tisztítófej készlet, 16 mm + 20 mm-es kábelhez 9
részes, csőtisztítógéphez

✔

48532840

4058546296131

MX dob tömlővezető

Tömlővezető az MXFLSDP modellhez

✔

4932478110

4058546340421

Nyitó kulcs

Nyitó kulcs 16 mm + 20 mm + 22 mm + 32mm
kábelekhez

✔

4932471717

4058546296162

ºº Az MX FUEL
ºº
ºº
ºº

MILWAUKEETOOLEU

Buzogányfejű
spirál (SD)

Gyökérvágó SD

MXF LSDP-301
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

200

Tisztítható csövek átmérője (mm)

75 - 200

Spirál átmérője (mm)

20

Spirál hossza (m)

23

Súly akkumulátorral (kg)

56.6

Szállítási terjedelem

1 x 20 mm x 15,2 m belső magkábel, 1 x
20 mm x 7,6 m belső magkábel, 1 x 9 db
tisztítófej készlet

A készlet tartalma

1 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő,
Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933471851

EAN kód

4058546297503

A beépített POWERTREDZ™ technológia lehetővé teszi az
egyszemélyes szállítást a haszongépjárműben és a lépcsőn
felfelé és lefelé
10

Fúrófej SD

Zsírvágó fej SD

A CABLE DRIVE mechanizmus automatikusan adagolja és
visszahúzza a kábelt

Teljesen zárt dob a tömeg összetartásához és nagyobb
védelméhez

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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MXF TL

MXF C

MXF XC406

MXF CP203

MX FUEL™ FÉNYTORONY

MX FUEL™ TÖLTŐ

MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH
AKKUMULÁTOR

MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH
AKKUMULÁTOR

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás akár 27 000 lumen váltakozó

ºº Az MXF CP203 akkumulátort 55 perc alatt tölti fel
ºº Az MXF XC406 akkumulátort 90 perc alatt tölti fel
™
ºº A REDLINK intelligens elektronika optimalizálja az egyes

™
™
ºº Az MX FUEL REDLITHIUM akkumulátorok a lítium-ion technológia

™
™
ºº Az MX FUEL REDLITHIUM akkumulátorok a lítium-ion technológia

ºº

ºº AC váltóáramot biztosít kompakt és hordozható akkumulátorban,

ºº
ºº

ºº

ºº

ºº
ºº

árammal és akár 20 000 lumen egyenáramú üzemmódban mind a
feladat, mind a terület megvilágításához
A fényfejek egymástól különálló forgatása lehetővé teszi a felhasználó
számára hogy a fényt oda irányítsa ahol csak szükséges
A két nagy terepjáró kerékkel mindössze 48 kg, ezt a fénytornyot
minimális erőfeszítéssel könnyű szállítani nedves és egyenetlen
munkaterületen
A motoros árbocnak köszönhetően a fénytornyot kevesebb, mint 10
másodperc alatt lehet felállítani. Az árboc 3,10 méterig
meghosszabbítható és 55 km / óra szélnek is ellenáll
A legnehezebb munkahelyi körülményeknek megfelelve az MX FUEL™
fénytorony tartós, nagy hatású polikarbonát lencsékkel van felszerelve,
amelyek kiemelkedő ütésállóságot biztosítanak
A lezárt akkumulátordoboz biztosítja az akkumulátor szárazon tartását
ONE-KEY™ alkalmazás- testreszabás, nyomkövetés és kezelés
mobilkészülékről. Könnyen beállítható a működési idő, amely úgy állítja
be a kimenetet, hogy folyamatos megvilágítást nyújtson a kéznél lévő
feladathoz, és ellenőrizze az akkumulátor fennmaradó töltöttségét, hogy
megtudja, mikor kell cserélni az akkumulátort

akkumulátorok töltési sebességét (4,5 A / óra) a töltési idő
minimalizálása érdekében
ºº A belső ventilátor optimalizálja a töltési időt és a teljesítményt
ºº A LED fény a töltöttség 80%-át jelzi 30/55 perc alatt (CP / XC)
ºº Hordfoganytú

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

MXF TL-601
Rendszer

MX FUEL™

Akkumulátor kompatibilitás
Fényforrás típusa
Max. fénykibocsátás AC módban Magas / Közepes /
Alacsony / Stroboszkóp (Lumen)

MXF C

legjobb teljesítményét és minőségét biztosítják

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº

lehetővé téve a felhasználók számára, hogy olyan területeken
dolgozzanak, ahol a tápkábelek elérése nehézségekbe ütközik
Az MX FUEL™ REDLITHIUM™ akkumulátorok egyedi kialakításúak védelmet nyújtanak az esés, a rezgés, a víz és a szélsőséges
hőmérsékletek ellen
Akár -28°C fokon is működik
A legfejlettebb elektronikus energiagazdálkodási rendszer kommunikál
az eszközzel annak érdekében, hogy teljes energiát biztosítson
egyensúlyban a maximális tartóssággal
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy szerszámokat zárt térben,
akár beltérben vagy árkokban működtessen
Új megoldást kínál összehasonlítva a benzinüzemű gépekkel

MXF XC406

MXF CP203

Töltőcsatlakozó

1 x MX FUEL™

Rendszer

MX FUEL™

Rendszer

MX FUEL™

Az összes MX FUEL akkumulátor

Töltő típusa

Egy akkumulátoros

Akkumulátor kapacitás (Ah)

6.0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

3.0

LED

Áramforrás

AC

Akkumulátorral együtt szállítva

1

Akkumulátorral együtt szállítva

1

Fogantyú

Igen

Töltési idő MXF C töltővel

90 perc

Töltési idő MXF C töltővel

55 perc

Falra szerelhető

Igen

Súly (kg)

4.8

Súly (kg)

2.7

Súly (kg)

2.7

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933471837

Cikkszám

4933471838

Cikkszám

4933471839

EAN kód

4058546297367

EAN kód

4058546297374

EAN kód

4058546297381

™

27,000/ 14,000/ 7000/ -

Max. fénykibocsátás DC módban Magas / Közepes /
Alacsony / Stroboszkóp (Lumen)

20,000/ 10,000/ 5000/ -

Max. működési idő AC módban (óra)

Végtelen

Max. működési idő DC módban (óra)

3/ 6/ 12

Max. árbocmagasság (m)

3.1

Súly akkumulátorral (kg)

48.0

A készlet tartalma

1 x MXF XC406 akkumulátor,
Beépített Töltő, Koffer vagy táska
nélkül szállítva

Cikkszám

4933471844

EAN kód

4058546297435

12

ºº

legjobb teljesítményét és minőségét biztosítják
AC váltóáramot biztosít kompakt és hordozható akkumulátorban,
lehetővé téve a felhasználók számára, hogy olyan területeken
dolgozzanak, ahol a tápkábelek elérése nehézségekbe ütközik
Az MX FUEL™ REDLITHIUM™ akkumulátorok egyedi kialakításúak védelmet nyújtanak az esés, a rezgés, a víz és a szélsőséges
hőmérsékletek ellen
Akár -28°C fokon is működik
A legfejlettebb elektronikus energiagazdálkodási rendszer kommunikál
az eszközzel annak érdekében, hogy teljes energiát biztosítson
egyensúlyban a maximális tartóssággal
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy szerszámokat zárt térben,
akár beltérben vagy árkokban működtessen
Új megoldást kínál összehasonlítva a benzinüzemű gépekkel
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is

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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EGY RENDSZER

VÁLTSON ÚJABBRA.
DOLGOZZON JOBBAN.
DOLGOZZON TOVÁBB.

190

TÖBB MINT

AZ ÖSSZES
AKKUMULÁTORRAL
HASZNÁLHATÓ

TELJESÍTMÉNY-KÖZPONTÚ.
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT.
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ.

14
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GÉP
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ÚJ M18 FUEL

™

PERFORMANCE DRIVEN REDESIGN.
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™ 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

REDLINK PLUS™

INTELLIGENS ELEKTRONIKA
¡¡ Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a
működési időt és biztosítja az akkumulátor
hosszú élettartamát
¡¡ Fejlett elektronikai rendszer egyedi teljesítmény
növeléssel
¡¡ A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés
védelemmel

NAGYOBB

TELJESÍTMÉNY *
TERHELÉS ALATT
ÚJ

TOVÁBBFEJLESZTETT *

HEAVY DUTY TOKMÁNY
ÚJ

EXTRÉM

*

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

1

3

POWERSTATE™

SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR

¡¡ Milwaukee Tool tervezésű és gyártású
szénkefe nélküli motor
¡¡ Nagyobb hatékonyságot nyújt
¡¡ Hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít*

REDLITHIUM™
AKKUMULÁTOR

¡¡ A teljes kommunikációs rendszer
túlterhelés védelemmel
¡¡ Lemerülés-biztos konstrukció mely
hosszabb terhelhetőséget és nagyobb
termelékenységet biztosít
¡¡ Töltésszintjelző megmutatja az
akkumulátor töltöttségi szintjét
¡¡ Akár –20° C fokon is használható

TÖBB
MINT

190

GÉP

* A megelőző MILWAUKEE® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől a géptől és az alkalmazástól függenek.
16
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TOVÁBB TART, GYORSABBAN GONDOLKODIK
ÉS ERŐSEBBEN DOLGOZIK*

TÖLTÉSSZINT JELZŐ

ZÁRT
CSATLAKOZÓ
RETESZ

Megmutatja az akkumulátor
töltöttségi szintjét

Megakadályozza
víz bejutását az
akkumulátorba

ÚJ GENERÁCIÓS
REDLITHIUM ™
HIGH OUTPUT ™ AKKUMULÁTOROK
TEKINTSE MEG LEGÚJABB VIDEÓNKAT
A MŰKÖDÉSI IDŐRŐL A MILWAUKEE
TOOL EUROPE OLDALON

youtube.com/milwaukeetooleurope

REDLITHIUM™ CELLÁK

REDLITHIUM™ ÉS REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT ™
VÉDELEM, KIVÁLÓ KIVITELEZÉS

MILWAUKEETOOLEU

REDLITHIUM ™
• Nagy teljesítményű cellák
• Egyenletes teljesítmény
• Szélsőséges hőmérsékleti
körülmények között is
működik

EZEN TÚLMENŐEN
ú
ossz

mh

65 m

Ø 18 mm

+ Új, nagyobb méretű
Li-ion cellák
+ Magasabb
teljesítménysűrűség
+ Hideg időjárási
körülmények között
is megbízhatóan
működik
Ø 21 mm
+ Kisebb
belső ellenállás

ú

ossz

mh

70 m

Elvezeti a vizet az
elektronikától és az
akkumulátorból

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

REDLINK™
ELEKTRONIKA

VÍZELVEZETŐ

SZABADALMAZTATOTT
REDLINK™
INTELLIGENS
ELEKTRONIKA

•
•
•
•

Egyedi cellafigyelő rendszer
Digitális túlterhelésvédelem
Rendszer teljesítmény optimalizálás
M18™ rendszer kompatibilitás

EZEN TÚLMENŐEN
+ Nagy teljesítményű processzor
+ Nagyobb áramfelvétel
+ A meglévő M18™ rendszer
kompatibilitása megmarad

Megvédi az elektronikát
a víztől és a párától
ÜTKÖZÉST
FELFOGÓ
ELVÁLASZTÓK
Megvédik a cellákat és az
akkumulátort a vibráció és a
leejtés által okozott sérüléstől

HŐMÉRSÉKLET
FIGYELŐ
CELLARÁCS

SZERKEZET

BEVONAT AZ
ELEKTRONIKÁN

• Kategóriájában a legjobb
akkumulátor konstrukció
• Hosszú ideig tartó megbízhatóság
• Bizonyított tartósság a
munkaterületen

EZEN TÚLMENŐEN

GYORSABBAN, HOSSZABBAN
ÉS KEMÉNYEBBEN DOLGOZIK*

NAGY KIMENETI ÁRAMERŐSSÉGET
IGÉNYLŐ FELHASZNÁLÁSRA

• Akár 20%-kal nagyobb teljesítmény* • Akár 2,5x hosszabb működési idő*
• Akár –20°C fokon is használható
• Akár 2x hosszabb akkumulátor
élettartam*

+ Akár 50%-kal nagyobb teljesítmény* + Akár 33%-kal hosszabb
működési idő*
+ Akár 50%-kal alacsonyabb
hőmérsékleten működik*
+ Akár –28°C fokon is használható

PROFESSZIONÁLIS
FELHASZNÁLÁSRA

NAGY KIMENETI
ÁRAMERŐSSÉGET IGÉNYLŐ
FELHASZNÁLÁSRA

+ Új konstrukció
+ Hatékonyabb áramfelhasználás
+ Kisebb hőveszteség felhasználás
közben

ELŐNYÖK

Erős szerkezet, hatékony
energiaátvitel

EGYENKÉNTI
CELLATARTÓ

REDLITHIUM™
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

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

18

TERMÉKVÁLASZTÉK

JAVASOLT
ALKALMAZÁS

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

* ÖSSZEHASONLÍTVA A STANDARD LITHIUM-ION TECHNOLÓGIÁKKAL

VÍZ

ELEKTRONIKA

TERMIKUS

ÜTÉS

* ÖSSZEHASONLÍTVA A STANDARD REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOROKKAL NAGY
ÁRAMFELVÉTELI ALKALMAZÁSOKBAN

AZ ÖSSZES
AKKUMULÁTORRAL HASZNÁLHATÓ
19
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CSAPAT MENEDZSMENT
TÖBBFELHASZNÁLÓS

AKÁR

• Hívja meg az alkalmazottait fiókjába, és engedje meg nekik,
hogy a készletet

30  M

• A hozzárendelt jogosultságok határozzák meg az elérhető funkciókat
• Importálja a névjegyeket a telefonkönyvéből, vagy adjon hozzá
újakat a virtuális címjegyzékhez
• Hívjon, küldjön SMS-t vagy e-mailt az
embereknek közvetlenül az alkalmazásból

HELYEK KEZELÉSE
• Kezelje készletét a tárolás helye alapján

ELHELYEZKEDÉS

• Gyors hozzáférés minden munkához

ÁLLÍTSON FEL EGY MÉG JOBBAN NYOMON KÖVETHETŐ MUNKATERÜLETET
A MILWAUKEE® AZ INTELLIGENS MEGOLDÁSOK VILÁGVEZETŐJE, AMELYNEK FELADATA A
HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS.

TÖLTSE LE AZ INGYENES ONE-KEY™ ALKALMAZÁST AZ APPLE
VAGY GOOGLE PLAY ÁRUHÁZBÓL, VAGY EGYSZERŰEN HASZNÁLJA
BÖNGÉSZŐJÉN KERESZTÜL

ELEKTRONIKUS LELTÁR

ELEKTRONIKUS LELTÁR
A ONE-KEY™ segítségével kezelheti
eszközeit számítógépéről, táblagépéről
vagy okostelefonjáról. A munkahelyen, az
irodában - bárhol is tartózkodik, felhőalapú
megoldásunk segítségével elérheti készletét.

NYOMKÖVETÉS

• Végezzen ellenőrzést bárhol, ez a leggyorsabb módja annak, hogy ellenőrizze, mi van kéznél
• Transzferek, tegyen elemeket a kosárba a webhelyre küldendő termékekről, és automatikusan
hozzon létre egy választólistát az elszámoltathatóság érdekében

NYOMKÖVETÉS
CSATLAKOZTATOTT SZERSZÁMOK

A LELTÁR IRÁNYÍTÓPULTJA:
• Segít gyors betekintést nyerni
• Az intelligens szűrők alapvető információkat
jelenítenek meg, például a munkahelyekről
történő legutóbbi átadásokról

ESZKÖZ ADATAI:
• Zökkenésmentes adatkezelés
• Elszámoltathatóság lehetősége minden
munkahelyen az eszközök láthatósága révén
• Tudja meg, kikhez vannak rendelve az eszközök

ESZKÖZTÖRTÉNET:
• Készítsen digitális útvonalat, amely
hozzáférhető előzményekkel rendelkezik
arról, hogy mikor, hol és hogyan használták
az eszközeit.

SZERVIZEMLÉKEZTETŐ:
• Állítson be szervizemlékeztetőt eszközére,
hogy a ONE-KEY™ értesítést küldhessen

20

• Nézze meg, milyen eszközök állnak rendelkezésre

Szerszámok és eszközök egyszerűbb kezelhetősége érhető el a Bluetooth®* nyomon
követéssel, vonalkód leolvasással és geofencing funkció használatával. A ONE-KEY™
megmutatja a csatlakoztatott eszközök utoljára látott helyét. Jelöljön meg egy hiányzót,
és a több százezerből álló hálózatunk segít megtalálni.

TICK™ eszköz- és felszereléskövető
sokoldalú Bluetooth®* nyomkövető, amely ragasztóval, csavarokkal, szegecsekkel vagy
hevederrel felhelyezhető bármire. Helymeghatározásokat nyújt (utoljára látott dátum,
idő és hely), ha bármely ONE-KEY™ alkalmazással rendelkező telefon 30 méteres
távolságába esik.

* Bluetooth® szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen védjegyek TTI általi felhasználása licenc alatt áll.
Más védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK
• Kövesse nyomon és zárja le szerszámát, a távoli szerszámzár
ellehetetleníti az ellopott eszközök használatát
• Konfigurálja az elvégzendő munkához szükséges eszközöket
• Ellenőrizze, hogy az eszközök, szerszámok a specifikációnak
megfelelő feladatokat hajtanak-e végre
• Maximalizálja a szerszám teljesítményét és a tartozékok élettartamát
• Készítsen részletes jelentéseket a berendezés működéséről
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M18 FHM

M18 CHM

M18 CHPX

M18 CHX

M18 FUEL™ ONE-KEY ™ 8 KG SDSMAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FÚRÓBONTÓ KALAPÁCS

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
4 FOKOZATÚ SDS-PLUS
KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL

M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDSPLUS KALAPÁCS FIXTEC™
TOKMÁNNYAL

ºº Az M18 FHM a legnagyobb termelékenységet biztosító Milwaukee Tool

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

ºº Milwaukee Tool tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor: akár 2x hosszabb
™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

ºº

ºº
ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

SDS-Max szerszám, mely vezetékes teljesítményt nyújt az M18™ vezeték
nélküli platform rugalmasságával
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS™ elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is
Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a
szerszámot, ha az 45 fokos szögben hirtelen elmozdul
Reteszelhető kapcsoló, hogy a felhasználónak ne kelljen hosszú ideig
lenyomva tartania a gombot a szerszám használatakor
A nagy hátsó rezgéscsillapító fogantyú kétkezes használatot tesz
lehetővé, miközben minimalizálja a rezgések hatását
A szervizlámpa akkor világít, amikor a szerszám szervizelést igényel
Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú a rezgések hatásának csökkentéséért

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

sokoldalúságért és hordozhatóságért – a vezetékes gépekkel azonos
teljesítménnyel
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
HIGH DEMAND™ 9.0 Ah REDLITHIUM™ 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 10.6 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

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

POWERSTATE™ motor
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
A REDLITHIUM™ 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 (EPTA) ütőenergiát szolgáltat alacsony
8.6 m/s² vibráció szint mellett, köszönhetően a kettős antivibrációs
rendszernek
Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felfekvése
4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és
forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
FIXTEC™ rendszer - kulcsnélküli tokmánycsere
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
M18-28 CPDEX porelszívóval használható
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

motorélettartam és akár 25%-kal több erő

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™ 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
Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felfekvése
4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és
forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
FIXTEC™ rendszer - kulcsnélküli tokmánycsere
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
M18 CDEX porelszívóval használható
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 FHM-0C

M18 FHM-121C

M18 CHM-0C

M18 CHM-121C

M18 CHPX-0X

M18 CHPX-502X

M18 CHX-0X

M18 CHX-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

Szerszám befogás

SDS-Max

SDS-Max

Szerszám befogás

SDS-Max

SDS-Max

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

Ütés energia (EPTA)(J)

11.0

11.0

Ütés energia (EPTA)(J)

6.1

6.1

Ütés energia (EPTA)(J)

4.0

4.0

Ütés energia (EPTA)(J)

2.5

2.5

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 2900

0 - 2900

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 3000

0 - 3000

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 5000

0 - 5000

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 5100

0 - 5100

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 380

0 - 380

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 450

0 - 450

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1350

0 - 1350

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1400

0 - 1400

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

45

45

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

40

40

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

30

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

30

Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)

65

65

Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)

65

65

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

150

150

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

100

100

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

28

28

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

26

26

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

9.4

9.4

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

10.6

10.6

8.6

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

8.9

8.9

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) 7.8

7.8

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) 9.6

9.6

7.1

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) 9.5

9.5

Súly akkumulátorral (kg)

-

10.2

Súly akkumulátorral (kg)

-

7.1

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

4.3

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.5

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Kitbox

1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC
Töltő, Kitbox

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Kitbox

1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC
Töltő, Kitbox

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállít- 2 x M18 B5 akkumulátor,
va, Töltő nélkül szállítva, M12-18 FC Töltő, Heavy
Heavy Duty koffer
Duty koffer

A készlet tartalma

Cikkszám

4933464893

4933464894

Cikkszám

4933451362

4933471284

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC
Töltő, Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933451431

4933451380

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty
koffer

EAN kód

4058546228385

4058546228392

EAN kód

4002395159208

4058546289126

EAN kód

4002395163304

4002395160587

Cikkszám

4933451430

4933451381

EAN kód

4002395162697

4002395160594
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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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M18 CH

HD18 HX

HD18 H

M18 BH

M18 FUEL™ SDS-PLUS KALAPÁCS

M18™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS
KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL

M18™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS
KOMBIKALAPÁCS

M18™ KOMPAKT 2 FOKOZATÚ SDSPLUS KALAPÁCS

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor: akár 2x hosszabb

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 Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva

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

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

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

motorélettartam és akár 25%-kal több erő
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a legfejlettebb digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ akkumulátor akár 2,5x hosszabb működési időt és akár
20%-kal több erőt biztosít, akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartam és
-20 °C-on jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8,9 m/s²
vibráció szint mellett
Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
4 munkamód: ütvefúrás, kalapács, fúrás, variolock a sokoldalúságért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző
M18 CDE porelszívóval használható

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
Forgásmegállító és ütésmegállító funkció
FIXTEC™ rendszer – 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™ 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

élettartamért
4 fokozatú üzemmód kapcsoló: ütvefúrás, kalapács, fúrás, variolock 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™ 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

az erő súly arányt

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Két fokozatú üzemmód kapcsoló: 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
LED fény a munkaterület megvilágításához
A REDLITHIUM™ 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
ºº
ºº
ºº

M18 CH-0X

M18 CH-502C

HD18 HX-0

HD18 HX-402C

M18 BH-0

M18 BH-402C

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

−

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

Ütés energia (EPTA)(J)

2.5

2.5

Ütés energia (EPTA)(J)

2.4

2.4

Ütés energia (EPTA)(J)

2.4

Ütés energia (EPTA)(J)

1.2

1.2

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 4900

0 - 4900

Max. ütésszám (ütés/perc)

4200

4200

Max. ütésszám (ütés/perc)

4200

Max. ütésszám (ütés/perc)

7000

7000

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

30

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1400

1400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1300

0 - 1300

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

30

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

Max. fúrási átmérő fában (mm)

16

16

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

26

26

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

8.9

8.9

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

24

24

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

24

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

16

16

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) 9.5

9.5

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

12.2

12.2

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

12.2

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

10.3

10.3

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.4

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) 7.4

7.4

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)

7.4

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.5

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC
Töltő, Kitbox

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.7

Súly akkumulátorral (kg)

3.5

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty
koffer

A készlet tartalma

A készlet tartalma

2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő,
Kitbox

2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C
Töltő, Kitbox

4933471275

4933451518

2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C
Töltő, Kitbox

A készlet tartalma

Cikkszám

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933443468

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva
4933443320

4933443330

4058546289034

4002395147151

Cikkszám

4933408320

4933441280

4002395004355

Cikkszám

EAN kód

EAN kód

EAN kód

4002395003730

4002395003747

EAN kód

4002395239689

4002395001378
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

HD18 H-402C

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18-28 CPDEX

M18 CDEX

M18 FCOS230

M18-28 FUEL SDS-PLUS
PORELSZÍVÓ

M18 FUEL SDS-PLUS
PORELSZÍVÓ

M18 FUEL™ BETONVÁGÓ GÉP

™

™

ºº A világon az első 18 V-os vezeték nélküli
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

Cikkszám

ºº

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

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

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

6600

6600

Fűrészlap átmérő (mm)

230

230

Max. vágási mélység (mm)

85

85

Max. víznyomás (bar/PSI)

6/ 90

6/ 90

Súly akkumulátorral (kg)

-

6.2

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M18 HB12 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer M12-18 FC Töltő, Koffer vagy
vagy táska nélkül szállítva táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933471696

4933471697

EAN kód

4058546295950

4058546295967

indítható a gép ki- és bekapcsolójával

összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,7%

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

max. 16 mm hosszú és 90 mm mély

ºº M18 CHX kalapáccsal használható
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE M18

akkumulátorokkal működik

M18-28 CPDEX-0

M18 CDEX-0

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Max. fúrószár átmérő (mm)

16

Max. fúrószár átmérő (mm)

16

Max. fúrási mélység (mm)

90

Max. fúrási mélység (mm)

90

Max. fúrószár hossz (mm)

160

Max. fúrószár hossz (mm)

160

Löket hossz (mm)

100

Löket hossz (mm)

100

Súly akkumulátor nélkül (kg)

1.6

Súly akkumulátor nélkül (kg)

1.6

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933446810

Cikkszám

4933447450

EAN kód

4002395005505

EAN kód

4002395006243
RAPIDSTOP™ tárcsa fék

26

Feszültség (V)

4933448180

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

ºº
ºº

M18 FCOS230-121

4933448185

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

ºº
ºº

M18 FCOS230-0

M18 FUEL™ SDS-PLUSZ KALAPÁCS + PORELSZÍVÓ

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

230 mm-es betonvágó gép
amely a vasbeton vágására képes, ugyanakkor 50% -kal könnyebb,
mint a többi benzines betonvágó
Azonnal elindul, kiküszöböli a benzin és az olaj keverésének
szükségességét, és elkerüli a benzinmotor karbantartását
Nulla füstkibocsátás miatt beltérben is használható
RAPIDSTOP™ tárcsa fék és terhelésjelző lámpa, valamint a legkisebb
rezgés 1,81 m / s² sebességnél
85 mm-es vágási mélység
Kétoldalas vízellátás az optimális porkezelés érdekében
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS™; intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™12.0 Ah
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopásmegelőzést is
Kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ rendszerrel

MILWAUKEETOOLEU

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

Kétoldalas vízellátás az optimális porkezelés érdekében

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

Kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ rendszerrel
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M18 FPM

M18 ONEPD2

M18 ONEDD2

M18 FPD2

M18 FUEL™ KEVERŐGÉP

M18 FUEL™ ONE-KEY ™ ÜTVEFÚRÓCSAVAROZÓ

M18 FUEL™ ONE-KEY ™
FÚRÓCSAVAROZÓ

M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓCSAVAROZÓ

™
ºº A POWERSTATE szénkefe nélküli motornak köszönhetően nehéz

ºº Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
ºº Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való

ºº Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
ºº Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való

ºº Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
ºº Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
™
ºº Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY alkalmazáson

ºº Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor nagy igénybevételű

™
ºº Visszarúgás elleni védelem testreszabása a ONE-KEY alkalmazással
™
ºº A ONE-KEY eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú

ºº 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
™
ºº A REDLITHIUM akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

ºº

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

összetevőket keverhet össze, mint például beton és habarcs
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Teljes sebességszabályozás: 3 különböző sebesség ellenőrzési mód a
tiszta és következetes keverés érdekében (8-fokozatú állító gomb,
változó sebességű kapcsoló és reteszelő gomb)
180°-ban állítható fogantyú, 16 módosítható beállítás annak érdekében,
hogy a felhasználó preferencia és kényelem alapján optimalizálhassa a
keverést
M14 szerszám befogás
Töltésszintjelző és LED fény
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik
150 mm-es keverőszár hosszabítóval szállítva (M14)

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hozzáférésért
Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
Csatlakozzon Bluetooth®-on keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
Visszarúgás elleni védelem testreszabása a ONE-KEY™ alkalmazással
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is
Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen
való gyors kiválasztás érdekében
Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális
gép beállításokat az ismételhető pontosságért
Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési
sebességeket, visszarúgás gátló funkciókat és LED lámpát
Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

hozzáférésért

keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is
Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen
való gyors kiválasztás érdekében
Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális
gép beállításokat az ismételhető pontosságért
Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési
sebességeket, visszarúgás gátló funkciókat és LED lámpát
Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

hozzáférésért

alkalmazásokhoz terhelés alatt

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedi akkumulátor cellafigyelő optimalizálja a működési időt és
biztosítja az akkumulátor tartósságát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
40 százalékkal világosabb LED munkaterületi megvilágítás - a korábbi
modellhez képest
Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 ONEPD2-0X

M18 ONEPD2-502X

M18 ONEDD2-0X

M18 ONEDD2-502X

M18 FPD2-0X

M18 FPD2-502X

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

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 550

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 550

0 - 550

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 550

0 - 550

Szerszám befogás

M14

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. 1. seb. fokozat
0 - 550
(ford/perc)

0 - 550

Keverő maximális átmérője (mm)

120

Tokmány mérete (mm)

13

13

Tokmány mérete (mm)

13

13

20

Max. fúrási átmérő fában (mm)

89

89

Max. fúrási átmérő fában (mm)

89

89

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
0 - 2000
(ford/perc)

0 - 2000

Ajánlott maximális keverésmennyiség (l)
Súly akkumulátorral (kg)

3.0

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

16

16

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

16

16

Tokmány mérete (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

16

16

Max. nyomaték (Nm)

135

135

89

89

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty koffer

Max. fúrási átmérő fában (mm)

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 32,000

0 - 32,000

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.1

Max. fúrási átmérő acélban (mm) 16

16

Max. nyomaték (Nm)

135

135

16

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.2

A készlet tartalma

0 - 32,000

0 - 32,000

Max. nyomaték (Nm)

135

135

A készlet tartalma

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC
Töltő, Heavy Duty koffer

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC
Töltő, Heavy Duty koffer

Max. ütésszám (ütés/perc)

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty
koffer

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty
koffer

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 16

Cikkszám

4933464524

4933464525

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.2

EAN kód

4058546224691

4058546224707

A készlet tartalma

Cikkszám

4933464526

4933464527

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
Duty koffer
koffer

EAN kód

4058546224714

4058546224721

Cikkszám

4933464263

4933464264

EAN kód

4058546222086

4058546222093

M18 FPM-0X

Cikkszám
EAN kód

28

4933459719
4058546028916

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 FDD2

M18 BLPD2

M18 BLDD2

M18 CBLDD

M18 FUEL™ FÚRÓCSAVAROZÓ

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI
FÚRÓCSAVAROZÓ

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE
NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ

ºº Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
ºº Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való

ºº Az új szénkefe nélküli motor kialakítása 40% -kal nagyobb

ºº Az új szénkefe nélküli motor kialakítása 40%-kal nagyobb

ºº Kompakt szénkefe nélküli fúrócsavarozó, amely csak 165 mm hosszú a

ºº

ºº

ºº 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
ºº 60 Nm nyomaték, a legjobb erő súly arány
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº
ºº
ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hozzáférésért
Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy igénybevételű
alkalmazásokhoz terhelés alatt
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ 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 akkumulátor cellafigyelő optimalizálja a működési időt és
biztosítja az akkumulátor tartósságát
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
40 százalékkal világosabb LED munkaterületi megvilágítás - a korábbi
modellhez képest
Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

forgatónyomatékot eredményez, mint a korábbi modell - akár 82 Nm
A kompakt kialakítás (180 mm hosszú) kiváló egyensúlyt és irányítást
biztosít, ideális fej feletti vagy szűk helyeken végzett munkához
13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Optimalizálja a fordulatokat a gyorsabb fúrásért és befejezésért (0 - 550
/ 0 – 1800 ford/perc)
Töltésszintjelző és LED fény
Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

forgatónyomatékot eredményez, mint a korábbi model - akár 82 Nm
A kompakt kialakítás (180 mm hosszú) kiváló egyensúlyt és irányítást
biztosít, ideális fej feletti vagy szűk helyeken végzett munkához
13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Optimalizálja a fordulatokat a gyorsabb fúrásért és befejezésért (0 - 550
/ 0 – 1800 ford/perc)
Töltésszintjelző és LED fény
Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

szűk helyeken való hozzáféréshez

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

™
ºº A REDLITHIUM 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 Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
ºº Töltésszintjelző és LED fény
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE M18
akkumulátorokkal működik

M18 FDD2-0X

M18 FDD2-502X

M18 CBLDD-0

M18 CBLDD-202C M18 CBLDD-402C

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

18

Feszültség (V)

18

18

18

Feszültség (V)

18

18

18

Akkumulátor típusa

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

Li-ion

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 550

0 - 550

0 - 550

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
0 - 550
(ford/perc)

0 - 550

0 - 550

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
0 - 500
(ford/perc)

0 - 500

0 - 500

Tokmány mérete (mm)

13

13

13

0 - 1800

0 - 1800

76

76

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
0 - 1800
(ford/perc)

0 - 1800

76

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
0 - 1800
(ford/perc)

0 - 1800

Max. fúrási átmérő fában (mm)

Max. fúrási átmérő acélban (mm) 13

13

13

Tokmány mérete (mm)

13

13

13

Tokmány mérete (mm)

13

13

13

Max. fúrási átmérő falazatban
(mm)

Max. fúrási átmérő fában (mm)

76

76

76

Max. fúrási átmérő fában (mm)

52

52

52

16

16

Max. fúrási átmérő acélban (mm) 13

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm) 13

13

13

0 - 28,800

Max. nyomaték (Nm)

82

82

82

Max. nyomaték (Nm)

60

60

60

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.0

2.0

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.5

1.8

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC
Töltő, Heavy Duty
koffer

A készlet tartalma

Akkumulátor
nélkül szállítva,
Töltő nélkül
szállítva, Heavy
Duty koffer

2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C
Töltő, Heavy Duty
koffer

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC
Töltő, Heavy Duty
koffer

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
2 x M18 B2 akku- 2 x M18 B4 akkuszállítva, Töltő
mulátor, M12-18 C mulátor, M12-18 C
nélkül szállítva,
Koffer vagy táska Töltő, Kitbox
Töltő, Kitbox
nélkül szállítva

Cikkszám

4933464514

4933464559

4933464515

Cikkszám

4933464316

4933464317

4933464539

4933464517

EAN kód

4058546224592 4058546225049

4058546224608

EAN kód

4058546222611

4058546222628

4058546224844

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
0 - 550
(ford/perc)

0 - 550

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
0 - 2000
(ford/perc)

0 - 2000

Tokmány mérete (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő fában (mm)

89

89

Max. fúrási átmérő acélban (mm) 16

16

Max. nyomaték (Nm)

135

135

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.1

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
Duty koffer
koffer

Cikkszám

4933464266

4933464267

EAN kód

4058546222116

4058546222123
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M18 BLDD2-0X M18 BLDD2-402X M18 BLDD2-502X

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

Max. ütésszám (ütés/perc)
Max. nyomaték (Nm)

16
0 - 28,800
82

Súly akkumulátorral (kg)

-

A készlet tartalma

Akkumulátor
nélkül szállítva,
Töltő nélkül
szállítva, Heavy
Duty koffer

0 - 28,800
82
2.1
2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C
Töltő, Heavy Duty
koffer

Cikkszám

4933464516

4933464560

EAN kód

4058546224615 4058546225056

82
2.1

4058546224622

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 CBLPD

M18 BPD

M18 BDD

M18 FRAD2

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

M18™ KOMPAKT ÜTVEFÚRÓCSAVAROZÓ

M18™ KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

M18 FUEL™ SUPER HAWG®
KÉTSEBESSÉGES SAROKFÚRÓCSAVAROZÓ

ºº Kompakt szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó, amely csak 165 mm

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

ºº Kompakt fúrócsavarozó, csupán 185 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken

ºº Töltésszintjelző és LED fény
™
ºº POWERSTATE szénkefe nélküli motor terhelés alatt állandó

ºº
ºº

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

hosszú a szűk helyeken való hozzáféréshez
13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
60 Nm nyomaték, a legjobb erő súly arány
Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
Töltésszintjelző és LED fény
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

helyeken végzett feladatokhoz
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™ 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

végzett feladatokhoz
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
LED fény a munkaterület megvilágításához
A REDLITHIUM™ 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

teljesítményt biztosít 152 mm-es furatoknál

™
™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika és REDLITHIUM akkumulátor

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít
az akkumulátor élettartama alatt
A kompakt kialakítás lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken
történő munkavégzést
Rendkívül hosszú működési idő, akár 100 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
Alacsony / nagy sebességű tárcsa a különböző alkalmazásokhoz
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 CBLPD-0

M18 CBLPD-202C M18 CBLPD-402C

M18 BPD-0

M18 BPD-202C M18 BPD-402C

M18 BDD-0

M18 BDD-202C M18 BDD-402C

Feszültség (V)

18

18

18

Feszültség (V)

18

18

18

Feszültség (V)

18

18

18

Feszültség (V)

18

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

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 500

0 - 500

0 - 500
0 - 1800

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 500

0 - 1800

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

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

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1800

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

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

0 - 1550

Tokmány mérete (mm)

13

13

13

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

Tokmány mérete (mm)

13

52

52

52

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

0 - 1800

Max. fúrási átmérő fában (mm)

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

13

13

13

13

13

Tokmány mérete (mm)

13

13

13

40

Max. fúrási átmérő acélban (mm) 13

Tokmány mérete (mm)

Max. fúrás fába auger fúróval (mm)

16

16

38

38

38

Max. fúrási átmérő fában (mm)

38

38

38

117

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 16

Max. fúrási átmérő fában (mm)

Max. fúrás fába öntolásos fúróval (mm)

0 - 27,000

0 - 27,000

0 - 27,000

13

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

13

159

Max. ütésszám (ütés/perc)

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

Max. fúrás fába lyukfűrésszel (mm)

60

60

60

16

16

Max. nyomaték (Nm)

50

50

60

13

Max. nyomaték (Nm)

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 16

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

-

1.5

1.8

0 - 28,800

0 - 28,800

0 - 28,800

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.8

2.0

6.4

Súly akkumulátorral (kg)

Max. ütésszám (ütés/perc)

Súly akkumulátorral (kg)

Max. nyomaték (Nm)

50

50

60

-

1.9

2.1

A készlet tartalma

4933471207

2 x M18 B4
akkumulátor,
M12-18 C Töltő,
Kitbox

EAN kód

4058546288358

A készlet tartalma

2 x M18 B2
akkumulátor,
M12-18 C Töltő,
Kitbox

2 x M18 B4
akkumulátor,
M12-18 C Töltő,
Kitbox

Cikkszám

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva

2 x M18 B2
akkumulátor,
M12-18 C Töltő,
Kitbox

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Súly akkumulátorral (kg)

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő
2 x M18 B2 akku- 2 x M18 B4 akkunélkül szállítva,
mulátor, M12-18 C mulátor, M12-18 C
Töltő, Kitbox
Koffer vagy táska Töltő, Kitbox
nélkül szállítva

Cikkszám

4933443530

4933443555

4933443565

EAN kód

4002395003198

4002395003204 4002395003228

Cikkszám

4933443500

4933443515

4933443520

EAN kód

4002395003143

4002395003167 4002395003174

Cikkszám

4933464319

4933464320

4933464537

EAN kód

4058546222642

4058546222659

4058546224820
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 CRAD2

C18 RAD

M18 ONEID2

M18 FUEL™ SAROKFÚRÓ

M18™ KOMPAKT SAROKFÚRÓ

M18 FUEL™ ONE-KEY ™ 1/4 ˝ HEX
ÜTVECSAVAROZÓ

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

ºº Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 226 Nm nyomaték
ºº Magasabb fordulatszám a korábbi modellhez képest - akár 3600

ºº Kiváló fordulatszám-teljesítmény arány a gyors alkalmazásokhoz
ºº 10 mm-es egyhüvelyű tokmány kiváló befogást és max. sokoldalúságot

ºº Extrém kompakt kialakítás - teljes hossz csupán 117 mm, kiváló a szűk

ºº Vezetékes gépek erejét nyújtja, sebessége 1500 fordulat/perc fában
ºº
ºº
ºº

ºº

történő fúráskor
Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány
Egész napos munkavégzésnél 5,5Ah akkumulátorral - akár 200 furat
készítése 22 mm-es auger bittel 50 x 100 mm fába
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
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 CRAD2-0X
Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1500

Tokmány mérete (mm)

13

Max. fúrás fába auger fúróval (mm)

26

Max. fúrás fába öntolásos fúróval (mm)

65

Max. fúrás fába lyukfűrésszel (mm)

102

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

12.7

Súly akkumulátorral (kg)

4.1

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933471641

EAN kód

4058546295400

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

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™ 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

fordulat/perc és 4300 ütés/perc
helyeken végzett feladatokhoz

®
™
ºº Csatlakozzon Bluetooth -on keresztül a ONE-KEY alkalmazáshoz
™
ºº A ONE-KEY alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön

komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében

ºº Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen

való gyors kiválasztás érdekében

ºº Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális

gép beállításokat az ismételhető pontosságért

ºº Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési

sebességeket és LED lámpát

®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE M18

akkumulátorokkal működik

C18 RAD-0

Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány

34

Belső tokmánykulcs tartó

2 sebességes hajtómű mechanikus tengelykapcsolóval
(alacsony sebességnél)

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

M18 ONEID2-0X

M18 ONEID2-502X

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 1900/2800/3600/0-3600

1900/2800/3600/0-3600

Tokmány mérete (mm)

10

Ütésszám (ütés/perc)

1200/3400/4300/0-4300

1200/3400/4300/0-4300

Max. nyomaték (Nm)

20

Max. nyomaték (Nm)

119/176/226/0-226

119/176/226/0-226

Max. fúrási átmérő fában (mm)

28

Szerszám befogás

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

Max. csavar átmérő

M16

M16

Súly akkumulátorral (kg)

1.9

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.7

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Cikkszám

4933427189

Akkumulátor nélkül szállítva,2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy
Duty koffer
Duty koffer

EAN kód

4002395239085

Cikkszám

4933464090

4933464091

EAN kód

4058546220358

4058546220365

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 FID2

M18 FQID

M18 BLID2

M18 CBLID

M18 FUEL™ ¼˝ HEX
ÜTVECSAVAROZÓ

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

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4 ˝ HEX
ÜTVECSAVAROZÓ

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE
NÉLKÜLI 1/4 ˝ HEX ÜTVECSAVAROZÓ

ºº Nagyobb terljesítmény terhelés alatt - páratlan 226 Nm nyomaték
ºº Magasabb fordulatszám a korábbi modellhez képest - akár 3600

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

ºº Szénkefe nélküli ütvecsavarozó csupán 130 mm hosszú, kiváló a szűk

ºº Kompakt ütvecsavarozó csupán 130 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken

ºº

ºº

ºº Szénkefe nélküli motor technológia 180 Nm nyomatékot szolgáltat, 3400

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

fordulat/perc és 4300 ütés/perc
Extrém kompakt kialakítás - teljes hossz csupán 117 mm, kiváló a szűk
helyeken végzett feladatokhoz
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
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy igénybevételű
alkalmazásokhoz terhelés alatt
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
1
/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

Tool leghalkabb ütvecsavarozója
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 akár 0-3000 ford./perc állandó
teljesítményt biztosít, mely gyorsabb csavarozást tesz lehetővé
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A 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™ akkumulátor
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
1
/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és pontos bitcseréért

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

helyeken végzett feladatokhoz
Szénkefe nélküli motor technológia 180 Nm nyomatékot szolgáltat, 3400
percenkénti fordulattal és 4200 percenkénti ütésszámmal
A 3 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a különböző
sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást
Egykezes bit behelyezés rögzítő zárral a bitek gyorsabb és egyszerűbb
cseréjéhez
Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő
tartósságért és maximum nyomatékért
Töltésszintjelző és LED fény
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

végzett feladatokhoz

percenkénti fordulattal és 4200 percenkénti ütésszámmal

ºº Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő

tartósságért és maximum nyomatékért

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

™
ºº A REDLITHIUM akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülésbiztos, így hosszabb működési időt
és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
ºº Töltésszintjelző és LED fény
ºº Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE M18
akkumulátorokkal működik

M18 FID2-0X

M18 FID2-502X

M18 FQID-0X

M18 FQID-502X

M18 BLID2-0X

M18 BLID2-502X

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1900/2800/3600/0-3600 1900/2800/3600/0-3600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

900/2100/3000/0-3000 900/2100/3000/0-3000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1700/2600/0-3400

1700/2600/0-3400

Ütésszám (ütés/perc)

1200/3400/4300/0-4300 1200/3400/4300/0-4300

Ütésszám (ütés/perc)

1800/2900/4000/0-4000 1800/2900/4000/0-4000

Ütésszám (ütés/perc)

1500/3400/0-4200

Max. nyomaték (Nm)

119/176/226/0-226

119/176/226/0-226

Max. nyomaték (Nm)

50

50

Max. nyomaték (Nm)

Szerszám befogás

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Szerszám befogás

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Max. csavar átmérő

M16

M16

Max. csavar átmérő

M14

M14

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.7

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.7

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty
koffer

2 x M18 B5 akkumulátor,
M12-18 FC Töltő, Heavy
Duty koffer

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty
koffer

Cikkszám

4933464087

4933464088

Cikkszám

EAN kód

4058546220327

4058546220334

EAN kód

36

M18 CBLID-0

M18 CBLID-402C

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 3400

0 - 3400

1500/3400/0-4200

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 4200

0 - 4200

180

180

Max. nyomaték (Nm)

180

180

Szerszám befogás

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Szerszám befogás

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.7

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.7

2 x M18 B5 akkumulátor,
M12-18 FC Töltő, Heavy
Duty koffer

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty
koffer

2 x M18 B5 akkumulátor,
M12-18 FC Töltő, Heavy
Duty koffer

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva

2 x M18 B4 akkumulátor,
M12-18 C Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933464519

4933464520

Cikkszám

4933464476

4933464534

4933459187

4933451790

EAN kód

4058546224646

4058546224653

EAN kód

4058546224219

4058546224790

4002395289226

4002395277636

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 BID

M18 BRAID

M18 FSGC

M18 FSG

M18™ KOMPAKT 1/4 ˝ HEX
ÜTVECSAVAROZÓ

M18™ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ

M18 FUEL™ CSAVAROZÓ
GIPSZKARTONHOZ
CSAVAROZÓTÁRRAL

M18 FUEL™ CSAVAROZÓ
GIPSZKARTONHOZ

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

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

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor: akár 10x hosszabb élettartam

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor: akár 10x hosszabb élettartam

ºº

ºº

ºº

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

végzett feladatokhoz
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™ 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 fej kialakítás
Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális
kényelemért
1
/4˝ Hex tokmány a gyors egy kézzel történő bitcseréért
2 sebesség fokozat a még több alkalmazásért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és
megnövekedett tatósságot biztosít
Töltésszintkijelző és LED fény
A REDLITHIUM™ 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

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™ 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
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát

M18 BRAID-0

és akár 60%-kal több erő

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ 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
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
M18 FSG-0X

M18 BID-0

M18 BID-402C

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

M18 FSGC-202X
18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1500 / 0 - 2250

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 4500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 4500

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 2400 / 0 - 3400

Facsavarok (mm)

6

Facsavarok (mm)

6

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

0 - 2000/0 - 2750

0 - 2000/0 - 2750

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 2450/0 - 3450

0 - 2450/0 - 3450

Szerszám befogás

¼˝ Hex

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

13

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

13

Szerszám befogás

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Max. nyomaték (Nm)

41 / 81

Szerszám befogás

¼˝ Hex

Szerszám befogás

¼˝ Hex

Max. nyomaték (Nm)

180

180

Súly akkumulátorral (kg)

1.8

Súly akkumulátorral (kg)

2.0

Súly akkumulátorral (kg)

1.6

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.7

A készlet tartalma

A készlet tartalma

2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő,
Heavy Duty koffer

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty koffer

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
2 x M18 B4 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
M12-18 C Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül szállítva

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933447891

Cikkszám

4933459199

Cikkszám

4933459201

EAN kód

4002395006663

EAN kód

4002395289943

EAN kód

4002395289967

Cikkszám

4933443570

4933443580

EAN kód

4002395003235

4002395003242

38

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 ONEFHIWF1DS

M18 ONEFHIWF1

M18 ONEFHIWF34

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M18 FUEL™ ONE-KEY ™ 1 ˝ NAGY
NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M18 FUEL™ ONE-KEY ™ 3/4 ˝ NAGY
NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

ºº Kategóriájában az első akkumulátoros 18 V 1˝ ütvecsavarozó, mely

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

ºº Az M18 FUEL
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

ºº

™
D-fogantyús ütvecsavarozó 2576 Nm rögzítőnyomatékot
biztosít, mely kiváltja a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
2711 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékot biztosít amely lehetővé teszi
akár M42 csavarok használatát
A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
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, az eszközkövetés és biztonság pedig
olyan felhőalapú készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a
helymeghatározást és a lopás megelőzését is
A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület
láthatóságának fokozása érdekében
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS; intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™12.0 Ah
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 ONEFHIWF1DS-0C

M18 ONEFHIWF1DS-121C

Feszültség (V)

18

18

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

Li-ion

Li-ion

600/ 700/ 900/ 1200

600/ 700/ 900/ 1200

750/ 930/ 1200/ 1440

750/ 930/ 1200/ 1440

Szerszám befogás

1˝ négyszög

1˝ négyszög

Max. nyomaték (Nm)

1180/ 1254/ 1966/ 2576

1180/ 1254/ 1966/ 2576

Dugókulcsra ható nyomaték (Nm) 2711

2711

Max. csavar átmérő

M42

M42

Súly akkumulátorral (kg)

-

11.2

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M18 HB12 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Kitbox M12-18 FC Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933472071

4933472072

EAN kód

4058546324674

4058546324681

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

ºº

A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a
munkaterület láthatóságának fokozása érdekében

40

4 személyre szabható üzemmódú DRIVE CONTROL

Beépített szerszámtartó hurok biztonságosabb használatot
és könnyebb tárolást eredményez

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

kiváltja a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 2033 Nm
rögzítőnyomatékot biztosít
2400 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékot biztosít amely lehetővé teszi
akár M42 csavarok használatát
A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
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
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

ütvecsavarozó 1627 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es
kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen
hozzáférhető helyekhez
A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
4. fokozat: 2034 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
Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson
keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
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

M18 ONEFHIWF1-0X

M18 ONEFHIWF1-802X

M18 ONEFHIWF34-0X

M18 ONEFHIWF34-502X

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/ 0-950/ 0-1080/ 0-1370/
perc)
0-1670

0-950/ 0-1080/ 0-1370/
0-1670

Üresjárati fordulatszám (ford/
0-800/0-1300/0-1800/0-1800 0-800/0-1300/0-1800/0-1800
perc)

Ütésszám (ütés/perc)

1350/ 1650/ 2100/ 0-2500

1350/ 1650/ 2100/ 0-2500

Ütésszám (ütés/perc)

Szerszám befogás

1˝ négyszög

1˝ négyszög

Szerszám befogás

0-850/0-1850/0-2400/0-2400 0-850/0-1850/0-2400/0-2400
3

Max. nyomaték (Nm)

530/1020/1800/2033

530/1020/1800/2033

Max. nyomaték (Nm)

702/1138/1627/1627

Dugókulcsra ható nyomaték
2400
(Nm)

2400

Dugókulcsra ható nyomaték
2034
(Nm)

2034

/4˝ négyszög

/4˝ négyszög

3

702/1138/1627/1627

Max. csavar átmérő

M42

M42

Max. csavar átmérő

M33

M33

Súly akkumulátorral (kg)

-

5.9

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.5

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Heavy
Duty koffer

2 x M18 HB8 akkumulátor,
M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
koffer

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Heavy
Duty koffer

2 x M18 B5 akkumulátor, M1218 FC Töltő, Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933459732

4933459733

Cikkszám

4933459729

4933459730

EAN kód

4058546029043

4058546029050

EAN kód

4058546029012

4058546029029

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 ONEFHIWF12

M18 ONEFHIWF12E

M18 ONEFHIWP12

M18 FHIWF12

M18 FUEL™ ONE-KEY ™ ½˝ NAGY
NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M18 FUEL™ ONE-KEY ™ ½˝ NAGY
NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M18 FUEL™ ONE-KEY ™ 1/2 ˝ NAGY
NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL

M18 FUEL™ 1/2 ˝ NAGY
NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

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

ºº Az M18 FUEL

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

™
ºº Az M18 FUEL nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1356 Nm rögzítő

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

ütvecsavarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es
kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen
hozzáférhető helyekhez
A 4 fokozatú 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
Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson
keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is
½˝ biztosítógyűrűs befogás
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

ºº

ºº

™
ONE-KEY™ ½˝ nagy nyomatékú ütvecsavarozó
meghosszabított tengellyel 1017 Nm max.nyomatékot biztosít
A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
Az M18 FUEL™ meghosszabított tengellyel nagy nyomatékú
ütvecsavarozó ONE - KEY™ technológiával 1500 Nm dugókulcsra ható
nyomatékot biztosít
A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték
következetes ismételhetőségét
Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson
keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

ütvecsavarozó 1017 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 206 mm-es
kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen
hozzáférhető helyekhez
A 4 fokozatú 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
Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson
keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
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

M18 ONEFHIWF12E-0X

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb
hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
A 4 fokozatú 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
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb 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™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

M18 ONEFHIWF12-0X

M18 ONEFHIWF12-502X

M18 ONEFHIWP12-0X

M18 ONEFHIWP12-502X

M18 FHIWF12-0X

M18 FHIWF12-502X

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

Üresjárati fordulatszám (ford/
0-550/0-1400/0-1750/0-1750 0-550/0-1400/0-1750/0-1750
perc)

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0-1200/0-1800/0-1800/0-1800

Ütésszám (ütés/perc)

0-1600/0-2400/0-2400/0-2400

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

0-950/0-1500/0-1800/0-1800 0-950/0-1500/0-1800/0-1800

Üresjárati fordulatszám (ford/
0-550/0-1400/0-1750/0-1750 0-550/0-1400/0-1750/0-1750
perc)

Ütésszám (ütés/perc)

0-950/0-1750/0-2100/0-2100 0-950/0-1750/0-2100/0-2100

Szerszám befogás

½˝ négyszög

Ütésszám (ütés/perc)

0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400

Ütésszám (ütés/perc)

0-950/0-1750/0-2100/0-2100 0-950/0-1750/0-2100/0-2100

Szerszám befogás

½˝ négyszög

½˝ négyszög

Max. nyomaték (Nm)

102/ 203/ 610/ 1017

Szerszám befogás

½˝ négyszög

½˝ négyszög

Szerszám befogás

½˝ négyszög

½˝ négyszög

Max. nyomaték (Nm)

130 / 400 / 1356 / 1356

130 / 400 / 1356 / 1356

Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)

1500

Max. nyomaték (Nm)

190/400/1017/1017

190/400/1017/1017

Max. nyomaték (Nm)

130/400/1356/1356

130/400/1356/1356

1898

Max. csavar átmérő

M33

1491

1491

3.3

Dugókulcsra ható nyomaték
1898
(Nm)

1898

Súly akkumulátorral (kg)

Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty koffer

Max. csavar átmérő

M24

M24

Max. csavar átmérő

M33

M33

A készlet tartalma

3.2

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.3

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Heavy
Duty koffer

2 x M18 B5 akkumulátor, M1218 FC Töltő, Heavy Duty koffer

Dugókulcsra ható nyomaték
1898
(Nm)
Max. csavar átmérő

M33

M33

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.3

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Heavy
Duty koffer

2 x M18 B5 akkumulátor, M1218 FC Töltő, Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933478405

EAN kód

4058546345969

Súly akkumulátorral (kg) A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
2 x M18 B5 akkumulátor, M12Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty
18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
koffer

Cikkszám

4933459726

4933459727

Cikkszám

4933459724

4933459725

Cikkszám

4933459695

4933459696

EAN kód

4058546028985

4058546028992

EAN kód

4058546028961

4058546028978

EAN kód

4058546028671

4058546028688
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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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M18 FHIWP12

M18 FMTIW2P12

M18 FMTIW2F12

M18 FUEL /2 ˝ NAGY
NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL

M18 FUEL ½˝ KÖZEPES
NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
RÖGZÍTŐCSAPPAL

M18 FUEL™ ½˝ KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

™ 1

™

ºº A MILWAUKEE
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

™
ºº Az M18 FUEL nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1017 Nm rögzítő

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

nyomatékot biztosít 206 mm-es kompakt méretben, ami jobb
hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
A 4 fokozatú 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
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb 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™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

M18 FHIWP12-0X

M18 FHIWP12-502X

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

®
ºº A MILWAUKEE legsokoldalúbb, vezeték nélküli ütvecsavarozója 881

Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal

ºº Hihetetlenül kompakt dizájn ezen a teljesítményszinten, a 152 mm teljes

hosszúság pedig ideális a szűk helyeken való alkalmazáshoz

ºº A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a

különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

ºº A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékot biztosít, majd csökkenti a

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

percenkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy
megelőzze a rögzítő leesését
Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 47 Nm nyomatékot
használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhúzás megelőzése céljából
A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület
láthatóságának fokozása érdekében
½˝ négyzetes rögzítőcsap
Állítható övcsipesz
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik
M18 FMTIW2P12-0X

M18 FMTIW2P12-502X

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

0-950/0-1500/0-1800/0-1800 0-950/0-1500/0-1800/0-1800

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

0-1250 / 0-1950 / 0-2575
/ 0-1325

0-1250 / 0-1950 / 0-2575
/ 0-1325

Ütésszám (ütés/perc)

0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400

Ütésszám (ütés/perc)

0-900 / 0-2100 / 0-3100

0-900 / 0-2100 / 0-3100

Szerszám befogás

½˝ négyszög

½˝ négyszög

Szerszám befogás

½˝ négyszög

½˝ négyszög

Max. nyomaték (Nm)

190/400/1017/1017

190/400/1017/1017

Max. nyomaték (Nm)

475 / 610 / 745 / 47

475 / 610 / 745 / 47

Max. csavar átmérő

M22

M22

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.3

Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)

1491

1491

Max. csavar átmérő

M24

M24

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.2

A készlet tartalma

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Heavy
Duty koffer

2 x M18 B5 akkumulátor, M1218 FC Töltő, Heavy Duty koffer

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
Duty koffer
koffer

Cikkszám

4933478452

4933478453

EAN kód

4058546346430

4058546346447

Cikkszám

4933459692

4933459693

EAN kód

4058546028640

4058546028657

44

®
legsokoldalúbb, vezeték nélküli ütvecsavarozója 881
Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
Hihetetlenül kompakt dizájn ezen a teljesítményszinten, a 152 mm teljes
hosszúság pedig ideális a szűk helyeken való alkalmazáshoz
A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékot biztosít, majd csökkenti
a percenkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy
megelőzze a rögzítő leesését
Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 47 Nm nyomatékot
használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhúzás megelőzése
céljából
A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület
láthatóságának fokozása érdekében
½˝ négyszög biztosítógyűrű
Állítható övcsipesz
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 FMTIW2F12-0X

M18 FMTIW2F12-502X

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

0-1250 / 0-1950 / 0-2575
/ 0-1325

0-1200 / 0-1950 / 0-2575
/ 0-1325

Ütésszám (ütés/perc)

0-900 / 0-2100 / 0-3100

0-900 / 0-2100 / 0-3100

Szerszám befogás

½˝ négyszög

½˝ négyszög

Max. nyomaték (Nm)

475 / 610 / 745 / 47

475 / 610 / 745 / 47

Max. csavar átmérő

M22

M22

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.3

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
Duty koffer
koffer

Cikkszám

4933478449

4933478450

EAN kód

4058546346409

4058546346416

A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít

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

Kompakt kialakítás, csupán 152 mm hosszú

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

Max. csavar átmérő M22
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M18 ONEIWF12

M18 ONEIWP12

M18 FIW2F12

M18 FIW2P12

M18 FUEL™ ONE-KEY ™
1
/2 ˝ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M18 FUEL™ ONE-KEY ™
1
/2 ˝ ÜTVECSAVAROZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL

M18 FUEL™ ½˝ KOMPAKT
ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M18 FUEL™ ½˝ KOMPAKT
ÜTVECSAVAROZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL

™
ºº M18 FIWF12 – ONE-KEY technológiával
®
™
ºº Csatlakozzon Bluetooth eszközön keresztül a ONE-KEY

™
ºº M18 FIWP12 – ONE-KEY technológiával
®
™
ºº Csatlakozzon Bluetooth eszközön keresztül a ONE-KEY

ºº Energiahatékonyság terhelés alatt - kimagasló, 339 Nm nyomaték
ºº Rendkívül kompakt kivitel - csupán 124 mm-es teljes hosszúság a szűk

ºº Energiahatékonyság terhelés alatt - kimagasló, 339 Nm nyomaték
ºº Hihetetlenül kompakt dizájn ezen a teljesítményszinten, a 124 mm teljes

™
ºº Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY alkalmazáson

™
ºº Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY alkalmazáson

ºº A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a

ºº A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a

ºº Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési

ºº Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési

ºº A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékot biztosít, majd csökkenti a

ºº A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékot biztosít, majd csökkenti a

ºº Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális

ºº Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális

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

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

ºº

ºº

alkalmazáshoz

keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához

sebességeket és LED lámpát

gép beállításokat az ismételhető pontosságért

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

alkalmazáshoz

keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához

sebességeket és LED lámpát

gép beállításokat az ismételhető pontosságért

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

helyekhez való hozzáférés érdekében

különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

percenkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy
megelőzze a rögzítő leesését
Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 34 Nm nyomatékot
használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhúzás megelőzése céljából
A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület
láthatóságának fokozása érdekében
½˝ négyszög biztosítógyűrű
Állítható övcsipesz
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

hosszúság pedig ideális a szűk helyeken való alkalmazáshoz

különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

percenkénti fordulatszámot, amint a csavart meglazította, hogy
megelőzze a rögzítő leesését
Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 34 Nm nyomatékot
használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhúzás megelőzése céljából
A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület
láthatóságának fokozása érdekében
1
/2 ˝ négyszög ütközőcsap
Állítható övcsipesz
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 ONEIWF12-0X

M18 ONEIWF12-502X

M18 ONEIWP12-0X

M18 ONEIWP12-502X

M18 FIW2F12-0X

M18 FIW2F12-502X

M18 FIW2P12-0X

M18 FIW2P12-502X

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

900/1400/1900/2500

900/1400/1900/2500

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

0-900 / 0-1650 / 0-2400 /
0-1200

0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400
/ 0 - 1200

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

0-900 / 0-1650 / 0-2400 /
0-1200

0-900 / 0-1650 / 0-2400 /
0-1200

Ütésszám (ütés/perc)

0-1000 / 0-2400 / 0-3400

0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 3500

Ütésszám (ütés/perc)

0-1000 / 0-2400 / 0-3500

0-1000 / 0-2400 / 0-3500

Szerszám befogás

½˝ négyszög

½˝ négyszög

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

900/1400/1900/2500

900/1400/1900/2500

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

Ütésszám (ütés/perc)

1300/2100/2550/3200

1300/2100/2550/3200

Ütésszám (ütés/perc)

1300/2100/2550/3200

1300/2100/2550/3200

Szerszám befogás

½˝ négyszög

½˝ négyszög

Szerszám befogás

½˝ négyszög

½˝ négyszög

Max. nyomaték (Nm)

40/120/220/300

40/120/220/300

Max. nyomaték (Nm)

40/120/220/300

40/120/220/300

Szerszám befogás

½˝ négyszög

½˝ négyszög

Max. nyomaték (Nm)

102 / 203 / 339 / 34

102 / 203 / 339 / 34

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.8

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.8

Max. nyomaték (Nm)

102 / 203 / 339 / 34

102 / 203 / 339 / 34

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.8

-

1.8

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
Duty koffer
koffer

Súly akkumulátorral (kg)

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
Duty koffer
koffer

Cikkszám

4933459198

4933451374

Cikkszám

4933459197

4933451372

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
Duty koffer
koffer

A készlet tartalma

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
Duty koffer
koffer

Cikkszám

4933478446

4933478447

EAN kód

4002395289936

4002395160525

EAN kód

4002395289929

4002395160501

Cikkszám

4933478443

4933478444

EAN kód

4058546346379

4058546346386

EAN kód

4058546346348

4058546346355

46

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 BIW12

M18 BIW38

M18 BRAIW

M18 FLAG230XPDB

M18™ 1/2 ˝ ÜTVECSAVAROZÓ

M18™

M18™

M18 FUEL™ 230 MM NAGY
SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ
KAPCSOLÓVAL

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

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

ºº Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a nehezen

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
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
/2 ˝ 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™ 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

3

/8 ˝ ÜTVECSAVAROZÓ

hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
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™ 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

3

/8 ˝ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ

hozzáférhető helyeken 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 a még több alkalmazásért
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli
az akkumulátor tartósságát
Töltésszintjelző és LED fény
A REDLITHIUM™ 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 BIW38-0

ºº Kategóriájában az első 18 voltos, egy akkumulátorral működő, nagy

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

teljesítményű sarokcsiszoló, amely a vezetékes szerszámoktól könnyebb
és egy töltéssel akár 68 vágásra képes 42 mm-es rozsdamentes
acélcsövekben
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban
A tárcsafék gyorsabban lelassítja a tárcsát a jobb felhasználói védelem
érdekében
Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági
relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
Kulcsnélküli védőburkolat
FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására

M18 BIW12-0

M18 BIW12-402C

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

M18 BRAIW-0
18

Feszültség (V)

M18 FLAG230XPDB-0C M18 FLAG230XPDB-121C
18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2450

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1500 / 0 - 2250

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

6600

6600

Szerszám befogás

⅜˝ négyszög

Szerszám befogás

⅜˝ négyszög

Tárcsa átmérő (mm)

230

230

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

0 - 2450

0 - 2450

Szerszám befogás

½˝ négyszög

½˝ négyszög

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3350

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 2400 / 0 - 3400

Max. vágási mélység (mm)

65

65

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3350

0 - 3350

Max. nyomaték (Nm)

210

Max. nyomaték (Nm)

40 / 76

Tengelymenet

M14

M14

Max. nyomaték (Nm)

240

240

Súly akkumulátorral (kg)

1.9

Súly akkumulátorral (kg)

1.8

Súly akkumulátorral (kg)

-

5.3

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.9

A készlet tartalma

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Fék

Igen

Igen

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
2 x M18 B4 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
M12-18 C Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül szállítva

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Kapcsoló típusa

Hosszú alsó kapcsoló

Hosszú alsó kapcsoló

Cikkszám

4933443600

Cikkszám

4933447899

FIXTEC™ szorító anya

Igen

Igen

Cikkszám

4933443590

EAN kód

4002395003273

EAN kód

4002395006670

Visszarúgás elleni védelem

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Kitbox

1 x M18 HB12 akkumulátor,
M12-18 FC Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933464114

4933464115

EAN kód

4058546220594

4058546220600

EAN kód

48

4002395003266

4933443607
4002395003280

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 FLAG180XPDB

M18 FHSAG150XPDB

M18 FHSAG150XB

M18 FHSAG125XPDB

M18 FUEL™ 180 MM NAGY
SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ
KAPCSOLÓVAL

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 150 MM
SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS
HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

M18 FUEL™ 150 MM NAGY
TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM
SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS
HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

ºº Kategóriájában az első 18 voltos, egy akkumulátorral működő, nagy

™
™
ºº M18 HIGH OUTPUT 150 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz

™
™
ºº M18 HIGH OUTPUT 150 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz

™
™
ºº M18 HIGH OUTPUT 125 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz

ºº

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

teljesítményű sarokcsiszoló, amely a vezetékes szerszámoktól könnyebb
és egy töltéssel akár 68 vágásra képes 42 mm-es rozsdamentes
acélcsövekben
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban
A tárcsafék gyorsabban lelassítja a tárcsát a jobb felhasználói védelem
érdekében
Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági
relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
Kulcsnélküli védőburkolat
FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz
lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2˝ elektromos csőben
RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás
kevesebb, mint 3 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban
Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági
relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
150 mm kulcsnélküli védőburkolat

M18 FLAG180XPDB-0
18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

6600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

9000

Tárcsa átmérő (mm)

180

Tárcsa átmérő (mm)

150

Max. vágási mélység (mm)

40

Max. vágási mélység (mm)

45

Tengelymenet

M14

Tengelymenet

M14

Súly akkumulátorral (kg)

5.1

Súly akkumulátorral (kg)

3.5

Fék
Kapcsoló típusa

Igen
Hosszú alsó kapcsoló

Fék
Kapcsoló típusa

Igen
Hosszú alsó kapcsoló

FIXTEC™ szorító anya

Igen

FIXTEC™ szorító anya

Igen

Visszarúgás elleni védelem

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933471085

Cikkszám

4933464112

EAN kód

4058546287139

EAN kód

4058546220570

50

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

M18 FHSAG150XPDB-0X

Feszültség (V)
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

ºº

szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz
lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2˝ elektromos csőben
RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás
kevesebb, mint 3 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban
Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
150 mm kulcsnélküli védőburkolat
Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus
újraindulását

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

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz
lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2˝ elektromos csőben
RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás
kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó
védelemért
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban
Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági
relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
125 mm kulcsnélküli védőburkolat

M18 FHSAG125X- M18 FHSAG125X- M18 FHSAG125XPDB-0
PDB-0X
PDB-552X

M18 FHSAG150XB-0X
Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

9000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

9000

9000

9000

Tárcsa átmérő (mm)

150

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

125

Max. vágási mélység (mm)

45

Max. vágási mélység (mm)

33

33

33

Tengelymenet

M14

Tengelymenet

M14

M14

M14

Súly akkumulátorral (kg)

3.5

Súly akkumulátorral (kg)

-

-

3.4

Fék

Igen

Fék

Igen

Igen

Igen

Kapcsoló típusa

Csúsztatható kapcsoló

FIXTEC™ szorító anya

Igen

Kapcsoló típusa

Hosszú alsó
kapcsoló

Hosszú alsó
kapcsoló

Hosszú alsó
kapcsoló

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

FIXTEC™ szorító anya

Igen

Igen

Igen

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty koffer

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Igen

Igen

Cikkszám

4933471084

EAN kód

4058546287122

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

18

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva

Akkumulátor nélkül 2 x M18 HB5.5
szállítva, Töltő
akkumulátor, M12nélkül szállítva,
18 FC Töltő, Heavy
Heavy Duty koffer Duty koffer

Cikkszám

4933471076

4933471078

4933471080

EAN kód

4058546287047

4058546287061

4058546287085
51
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M18 FHSAG125XB

M18 CAG125XPDB

M18 CAG115XPDB

M18 CAG125XPD

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM
SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

M18 FUEL™ 125 MM
SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ
FUNKCIÓVAL

M18 FUEL™ 115 MM
SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ
FUNKCIÓVAL

M18 FUEL™ 125 MM
SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ
KAPCSOLÓVAL

™
™
ºº M18 HIGH OUTPUT 125 mm sarokcsiszoló, amely a csiszoláshoz

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor az akár 10x hosszabb

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor az akár 10x hosszabb

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor az akár 10x hosszabb

ºº

ºº

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz
lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2˝ elektromos csőben
RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás
kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó
védelemért
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban
Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
125 mm kulcsnélküli védőburkolat
Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus
újraindulását

ºº

ºº
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 REDLITHIUM™ 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
Karcsú fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
125 mm kulcsnélküli védőburkolat
FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
Rezgésgátló oldalsó fogantyú

ºº

ºº
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 REDLITHIUM™ 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 hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes
sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
Karcsú fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
115 mm kulcsnélküli védőburkolat
FIXTEC™ anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
Rezgésgátló oldalsó fogantyú

élettartamért

ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

M18 FHSAG125XB-0

M18 FHSAG125XB-0X

M18 FHSAG125XB-552X

Feszültség (V)

18

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 9000
Tárcsa átmérő (mm)

M18 CAG125XPDB-0X

M18 CAG125XPDB-502X

Feszültség (V)

18

18

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

9000

9000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 8500

8500

125

125

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

Max. vágási mélység (mm)

33

33

33

Max. vágási mélység (mm)

33

33

Tengelymenet

M14

M14

M14

Tengelymenet

M 14

M 14

Súly akkumulátorral (kg)

-

-

3.4

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.7

Fék

Igen

Igen

Igen

Fék

Igen

Igen

Kapcsoló típusa

Csúsztatható
kapcsoló

Csúsztatható
kapcsoló

Csúsztatható
kapcsoló

Kapcsoló típusa

Hosszú alsó kapcsoló

Hosszú alsó kapcsoló

FIXTEC™ szorító anya

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Igen

Igen

Igen

FIXTEC™ szorító anya

Feszültség alatti biztonsági relé Igen
Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva

Akkumulátor nélkül 2 x M18 HB5.5
szállítva, Töltő
akkumulátor, M12nélkül szállítva,
18 FC Töltő, Heavy
Heavy Duty koffer Duty koffer

Cikkszám

4933471075

4933471077

4933471079

EAN kód

4058546287030

4058546287054

4058546287078

A készlet tartalma

52

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
Duty koffer
koffer

Cikkszám

4933451427

4933451544

EAN kód

4002395162666

4002395145812

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

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ 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, mint ami a vezetékes
sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
125 mm kulcsnélküli védőburkolat
100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek
köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön
FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
Karcsú 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

M18 CAG115XPDB-0X

M18 CAG115XPDB-502X

M18 CAG125XPD-0X

M18 CAG125XPD-502X

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 8500

8500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

8500

8500

Tárcsa átmérő (mm)

115

115

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

Max. vágási mélység (mm)

28

28

Max. vágási mélység (mm)

33

33

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.7

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.5

Fék

Igen

Igen

Fék

Nem

Nem

Kapcsoló típusa

Hosszú alsó kapcsoló

Hosszú alsó kapcsoló

Kapcsoló típusa

Hosszú alsó kapcsoló

Hosszú alsó kapcsoló

FIXTEC™ szorító anya

Igen

Igen

FIXTEC™

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
Duty koffer
koffer

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállít- 2 x M18 B5 akkumulátor,
va, Töltő nélkül szállítva, M12-18 FC Töltő, Heavy
Heavy Duty koffer
Duty koffer

Cikkszám

4933451426

4933451543

Cikkszám

4933451441

4933448864

EAN kód

4002395162659

4002395145805

EAN kód

4002395164004

4002395263479

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 HOSSZÚ ALSÓ
KAPCSOLÓVAL

M18 FUEL™ 125 MM
SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ
KAPCSOLÓVAL

M18 FUEL™ 115 MM
SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ
KAPCSOLÓVAL

M18™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ
HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor az akár 10x hosszabb

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor a 10x hosszabb élettartamért
™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor a 10x hosszabb élettartamért
™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

ºº Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximális erõt biztosít, optimalizálva

ºº

ºº

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

ºº

ºº

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 REDLITHIUM™ 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, mint ami a vezetékes
sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
115 mm kulcsnélküli védőburkolat
100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek
köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön
FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
Karcsú 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

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ 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 hajtóműrendszer - 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 FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön
FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
Karcsú fogantyú kialakítás
Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 CAG115XPD-0X

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ 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 FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön
FIXTEC anya nem tartozéka a gépnek).
Karcsú fogantyú kialakítás
Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

az erő-súly arányt

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

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 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

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)

-

2.5

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.5

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.2

Fék

Nem

Fék

Nem

Nem

Fék

Nem

Nem

Fék

Nem

Nem

Kapcsoló típusa

Hosszú alsó kapcsoló

Kapcsoló típusa

Csúsztatható kapcsoló

Csúsztatható kapcsoló

Kapcsoló típusa

Csúsztatható kapcsoló

Csúsztatható kapcsoló

Kapcsoló típusa

Hosszú alsó kapcsoló

Hosszú alsó kapcsoló

FIXTEC™

Igen

FIXTEC™

Igen

Igen

FIXTEC™

Igen

Igen

FIXTEC™ szorító anya

Nem

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Nem

Nem

A készlet tartalma

A készlet tartalma

A készlet tartalma

A készlet tartalma

Cikkszám

4933451440

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy
Duty koffer
Duty koffer

Akkumulátor nélkül szállítva,
2 x M18 B4 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
M12-18 C Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül szállítva

EAN kód

4002395163397

Cikkszám

4933451439

4933448866

Cikkszám

Igen
2 x M18 B5 akkumulátor,
M12-18 FC Töltő, Heavy
Duty koffer
4933448861

Feszültség alatti biztonsági relé

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty koffer

Igen
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Heavy
Duty koffer
4933451438

Cikkszám

4933441502

4933441507

EAN kód

4002395163380

4002395263486

EAN kód

4002395163373

4002395263462

EAN kód

4002395002177

4002395002184
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HD18 AG-115

M18 FAP

M18 FBS85

M18 CBS125

M18™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ
HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

M18 FUEL™ POLÍROZÓ

M18 FUEL™ KOMPAKT
SZALAGFŰRÉSZ

M18 FUEL™ SZALAGFŰRÉSZ MÉLY
VÁGÁSHOZ

ºº Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor
™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

ºº 20% -kal gyorsabb vágás az előző modellhez képest
ºº Nagy vágási kapacitás: akár 85 mm anyagátmérő
ºº Változtatható fordulatszám-váltó a sebesség gyors és egyszerű

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor az akár 10x hosszabb

ºº

ºº A szalagfűrész burkolat védi a felhasználót a sérülésektől azáltal, hogy

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

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™ 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
A REDLITHIUM™ 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 világon az első vezeték nélküli 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

beállításához

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

megakadályozza a fűrészlaphoz való hozzáférést - szerszám nélküli
befogás és másodpercek alatt történő eltávolítás
Szerszám nélküli szalag befogás a gyors és könnyű szalag cseréért
A speciálisan kialakított kapcsoló megakadályozza a készülék véletlen
indítását
Szerszám nélkül állítható saru
Masszív fém kampó a gyors és könnyű tárolásért
LED fény a munkaterület megvilágításához
Szalagfűrész burkolattal és 12/14 TPI fűrészlappal szállítva
Három MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe
nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™
intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

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™ 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

HD18 AG-115-0

HD18 AG-115-402C

M18 FAP180-0

M18 FAP180-502X

M18 FBS85-0C

M18 FBS85-202C

M18 CBS125-0

M18 CBS125-502C

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

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 9000

9000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 360 - 2200

360 - 2200

Üresjárati fordulatszám (m/perc) 0 - 165

0 - 165

Üresjárati fordulatszám (m/perc)

0 - 116

0 - 116

Tárcsa átmérő (mm)

115

115

Tárcsa átmérő (mm)

180

180

Vágási kapacitás (mm)

85

85

Vágási kapacitás (mm)

125 x 125

125 x 125

Max. vágási mélység (mm)

28

28

Tengelymenet

M 14

M 14

Hossz (mm)

898.52

898.52

Hossz (mm)

1139.83

1139.83

Tengelymenet

M 14

M 14

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.2

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.9

Súly akkumulátorral (kg)

-

7.3

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.4

Változtatható sebesség

Igen

Igen

Fék

Nem

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Kitbox M12-18 FC Töltő, Kitbox

A készlet tartalma

4933471496

4933471497

Akkumulátor nélkül szállítva,
2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
M12-18 FC Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül szállítva

4058546293956

4058546293963

Cikkszám

4933447150

4933448195

EAN kód

4002395006038

4002395262779

Kapcsoló típusa

Hosszú alsó kapcsoló

Hosszú alsó kapcsoló

FIXTEC™ szorító anya

Nem

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Nem

Nem

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
2 x M18 B4 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
M12-18 C Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933411210

4933441300

EAN kód

4002395235681

4002395001415
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Lágyindítás funkció

Igen

Igen

Cikkszám

Talp polírozó géphez, polírozó szivacs fehér, polírozó szivacs - narancssárga,
báránygyapjú polírozó korong, AVS oldalsó fogantyú, porvédő, döntött fogantyú

EAN kód

Szállítási terjedelem

Talp polírozó géphez,
porvédő, döntött
fogantyú, AVS oldalsó
fogantyú

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül 2 x M18 B5 akkumulátor, M12szállítva, Koffer vagy 18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933451549

4933451550

EAN kód

4002395144518

4002395144525

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

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

57

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

MILWAUKEETOOLEU

M18 FMCS66

M18 FMCS

M18 FDG

M18 FMDP

M18 FUEL™ 66 MM
FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ

M18 FUEL™ 57 MM FÉMVÁGÓ
KÖRFŰRÉSZ

M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ

M18 FUEL™ MÁGNESTALPAS
FÚRÓÁLLVÁNY

ºº Az első 18 V-os vezeték nélküli fém körfűrész 66 mm-es vágási

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor
™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor a vezetékes gépek

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor vezetékes fúrási teljesítményt

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

mélységgel és 1800 W vezetékes teljesítménnyel
A vezetékes eszköznél gyorsabb vágási sebesség
Közvetlenül a MILWAUKEE® vezetősínhez való csatlakozáshoz tervezett
csúszósaru (külön megvásárolható). Ez lehetővé teszi a felhasználó
számára, hogy minimális beállítási időt követően egyenes és pontos
vágásokat hajtson végre
A teljesítménylámpa jelzi, ha az eszközt túlhajtották
Az elektromos fék 1 másodperc alatt leállítja a fűrészlapot
Nagy fémforgács-gyűjtő összegyűjti a vágás során keletkezett
hulladékot és megfelelő átláthatóságot biztosít
A szárazvágás technológia gyors, tiszta és sorjamentes fémvágást tesz
lehetővé
Kettős működésű kapcsoló megakadályozza a véletlen beindítást
Szerszámmentes vágási mélység állítás és besüllyesztés a gyors és
hatékony beszúró forgácsoláshoz
Gyorskioldású forgácstartály – gyors tárcsacsere és tartályürítés
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

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
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

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

teljesítményével, akár 20 percig tartó csiszolás 5.0 Ah akkumulátorral és
akár 10%-kal hosszabb élettartam
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ 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
Karcsú fogantyú
Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására, meghosszabítja a
motor élettartamát
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

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

biztosít, és ez a fúróállvány adja a legerősebb tartóerőt 1/4˝ acélon, illetve
egy akkutöltéssel 40 x 18 mm-es furat készíthető
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
A REDLITHIUM™ 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 69
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
146 mm lökethossz a különféle tartozékok használatához

M18 FMCS66-0C

M18 FMCS66-121C

M18 FMCS-0X

M18 FMCS-502X

M18 FDG-0X

M18 FDG-502X

M18 FMDP-0C

M18 FMDP-502C

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa
Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)
Fűrészlap átmérő (mm)

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

4000

4000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 3900

3900

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 27,000

27,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

400 / 690

400 / 690

203

203

Fűrészlap átmérő (mm)

150

150

Befogógyűrű mérete (mm)

6/8

Marás maximális szélessége (mm)

38

38

Befogótüske mérete (mm)

15.87

15.87

Befogótüske mérete (mm)

20

20

Csiszoló tartozékok átmérője (mm) 50

50

Marás maximális mélysége (mm)

50

50

66

Max. vágási mélység (mm)

57

57

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.1

Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)

13

13

7.5

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.8

Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)

8890

8890

A készlet tartalma

Löket hossz (mm)

146

146

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy
Duty koffer
Duty koffer

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy
Duty koffer
Duty koffer

Cikkszám

4933459190

4933459107

Súly akkumulátorral (kg)

-

13.0

Cikkszám

4933459192

4933459193

EAN kód

4002395289257

4002395287017

A készlet tartalma

EAN kód

4002395289271

4002395289288

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Kitbox

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC
Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933451636

4933451012

EAN kód

4002395142330

4002395136650

Max. vágási mélység (mm)
Súly akkumulátorral (kg)

66
-

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M18 HB12 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Kitbox M12-18 FC Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933472110

4933472111

EAN kód

4058546325060

4058546325077
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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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M18 BMS12

M18 BMS20

M18 FTR

M18 BMT

M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ

M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ

M18 FUEL™ ÉLMARÓ

M18™ MULTI-TOOL

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

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

™
ºº A POWERSTATE szénkefe nélküli motor max. 31 000 fordulat/percet

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

ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli
az akkumulátor tartósságát
Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
Változtatható sebesség
Övcsipesz
A REDLITHIUM™ 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

nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli
az akkumulátor tartósságát
Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
Változtatható sebesség
Övcsipesz
A REDLITHIUM™ 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

M18 BMS12-0

biztosít az erőteljes, sima maráshoz
Változtatható sebességszabályozás lehetővé teszi a felhasználók
számára, hogy a sebességet 10 000 és 31 000 fordulat/perc között
állítsák be, kiválasztva a legmegfelelőbb vezérlést az adott alkalmazás
számára
Egész napos működési idő egy akkumulátor töltéssel M18™ 5,0 Ah
akkumulátorral (akár 115 m-ig)
Innovatív magasságállító rendszer, amely magába foglal 0,4 mm-es
mikrobeállítást
Az aktív fék gyorsan leállítja az élmarót
Állítható talp 3 ütközőcsavarral
Kettős LED fény a munkafelület megvilágításához
DEK 26 kompatibilitás
2 x porelvezetővel, 146 mm-es alaplappal, amely 31,75 mm-es
vezetőhüvelyekkel használható, 6 mm-es és 6,35 mm-es
befogógyűrűkkel és 2 x párhuzamvezetővel szállítva
Három MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe
nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™
intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº 12 fokozatú változtatható sebesség (12,000 - 18,000 ford/perc) és

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

3.4°-os jobbra/balra történő oszcillációs mozgás, lehetővé teszi a gyors
befejezését a profi alkalmazásoknak akár a fémben, fában vagy
műanyagban
FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel
szállítva
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Egyedülálló mélységütköző, hogy elkerülje a túlzott vágást az anyagban
Egyedi porelszívó szett, a munkaterület tisztán tartásához
LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 BMT-0

M18 BMT-421C

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2500

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátor nélkül szállítva

Befogógyűrű mérete (mm)

6/ 6.35

Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°) 1.7

1.7

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

1.2

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Bemerülési tartomány (mm)

50

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 12,000 - 18,000

12,000 - 18,000

Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)

2.0

Töltő

Töltő nélkül szállítva

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

10,000 - 31,000

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.7

Minimum vágási sugár (mm)

180

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2500

Fordulatszám szabályozás

6

Súly akkumulátorral (kg)

2.3

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

2.0

Súly akkumulátorral (kg)

3.6

A készlet tartalma

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)

3.2

Minimum vágási sugár (mm)

180

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty koffer

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M18 B4, 1 x M18 B2
Töltő nélkül szállítva, Koffer akkumulátor, M12-18 C
vagy táska nélkül szállítva Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933446203

4933446210

Súly akkumulátorral (kg)

2.6

Cikkszám

4933471604

EAN kód

4002395004928

4002395004911

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

EAN kód

4058546295035

Cikkszám

4933447935

EAN kód

4002395006748

Cikkszám

4933447925

EAN kód

4002395006731

60

M18 BMS20-0

felületkezelési alkalmazásokhoz a vezetékes gépek erejével

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

M18 FTR-0X

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

M18 FTS210

TSS 1000

M18 FUEL™ MULTI-TOOL

M18 FUEL™ ONE-KEY ™ ASZTALI
KÖRFŰRÉSZ

ÁLLVÁNY ASZTALI KÖRFŰRÉSZHEZ

™
™
ºº Az ONE-KEY M18 FUEL asztali körfűrész teljesítményének

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº A POWERSTATE
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

ºº

™
szénkefe nélküli motor a 2,1° (bal / jobb) agresszív
oszcillációs szöggel és a 10.000 - 20.000 művelet/perc értékkel az
iparág legnagyobb vágási sebességére képes
Számos energiaigényes alkalmazási módhoz megfelelő, például
keményfák és szeges fák vágásához
10-fokozatú állító gomb automatikus betöltési funkcióval, amellyel az
alkalmazási módhoz tudja beállítani a sebességet
FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel
szállítva
Beépített, 180 fokos LED világítás a maximális láthatósághoz gyenge
megvilágítású helyeken
Tartozékok: 1 db univerzális OPEN-LOK oszcillációs, multifunkciós
szerszámhoz való fa fűrészlap, 1 db multifunkciós szerszámhoz való
polírozó párna, 1 db 60 db-os szemcsés csiszolópapír, 1 db 80 db-os
szemcsés csiszolópapír, 2 db 120 db-os szemcsés csiszolópapír, és 1
db 240 db-os szemcsés csiszolópapír
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 FMT-0X

M18 FMT-502X

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°) 2.1

2.1

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

10,000 - 20,000

10,000 - 20,000

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.9

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
Duty koffer
koffer

Cikkszám

4933478491

4933478492

EAN kód

4058546346843

4058546346850

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

2,1° bal / jobb oszcillációs szög a gyorsabb vágásokhoz
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FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális
adapterrel szállítva

köszönhetően ugyanolyan adagolási sebességgel képes vágni, mint egy
azonos kategóriájú vezetékes fűrész, 12.0 Ah-s akkumulátorral 190
méter 19 mm-es OSB lapot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS™ elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban
Az oldalsó ütköző lehetővé teszi az ütköző pontos és könnyű beállítását
a fűrész elejéről, ezzel 622 mm-es vágási kapacitást biztosítva
A 210 mm-es fűrészlap lehetővé teszi a 63,5 mm-es vágási mélységet 90
fokban
ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság
A gyorsan cserélhető és beállítható védőburkolat és hasító ék lehetővé
teszi a felhasználó számára, hogy azokat a fűrészlap védőlemezének
eltávolítása nélkül cserélje
Az integrált fogantyú könnyű szállítást biztosít mind a munkaterületen,
mind azon kívül
A gép felületén tartozékok helyezhetőek el
Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes
MILWAUKEE® porelszívóhoz

Könnyű, csupán 6,6 kg súlyú, könnyen szállítható
82 kg-ig terhelhető
Gyorsan kioldható konzolok
Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
Kényelmes munkamagasság 559 mm
M18 FTS210 FUEL™ ONE-KEY™ asztali körfűrésszel használható

M18 FTS210-0

M18 FTS210-121B

Feszültség (V)

18

18

Magasság (mm)

559

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Terhelhetőség (kg)

82

Súly (kg)

6.6

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933464227

EAN kód

4058546221720

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

6300

6300

Fűrészlap átmérő (mm)

210

210

Ferdeszög tartomány (°)

47

47

Párhuzamvezető és fűrésztárcsa
622
közötti távolság (mm)

622

Max. vágási mélység (mm)

63.5

63.5

Súly akkumulátorral (kg)

-

22.3

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M18 HB12 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer M12-18 FC Töltő, Koffer vagy
vagy táska nélkül szállítva táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933464722

4933464225

EAN kód

4058546226671

4058546221706

TSS 1000

Sokoldalú akkumulátoros megoldás vágás és felületkezelési
alkalmazásokhoz

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 FMS305

M18 FMS254

M18 SMS216

M18 FMS190

M18 FUEL™ ONE-KEY ™ 305 MM
GÉRVÁGÓ

M18 FUEL™ 254 MM GÉRVÁGÓ

M18™ 216 MM GÉRVÁGÓ

M18 FUEL™ 190 MM GÉRVÁGÓ

ºº Teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt,

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor: akár 2x hosszabb

ºº Háznélküli motor, 2700 percenkénti fordulatszámot szolgáltat a gyors

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor: akár 2x hosszabb motor

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

ºº
ºº
ºº

ºº

mint egy egyenértékű 305 mm-es vezetékes gérvágó - egy 12,0 ah-s
akkumulátor töltéssel akár 500 db 78 mm-es fenyődeszka vágására
képes
Szénkefe nélküli motor, a REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és a
REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah akkumulátor kitűnő
teljesítményt, tartósságot és működési időt jelent nagy igénybevételű
alkalmazásokban
Nagy csúszótalp maximális támasztást ad a vágandó anyagnak
Mélységbeállítás
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is
Beépített hordozófogantyú lehetővé teszi a könnyű szállítást a
munkaterületen és azon kívül

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

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™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
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
Acél reteszelhető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a
pontos ismétlődő vágásokat

M18 FMS305-0

M18 FMS305-121

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

3600

3600

Fűrészlap átmérő (mm)

305

305

Ferdeszög tartomány bal (°)

48

48

Feszültség (V)

18

Ferdeszög tartomány jobb (°)

48

48

Akkumulátor típusa

Gérvágás kapacitása balra (°)

55

55

Gérvágás kapacitása jobbra (°)

60

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

vágáshoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Tartós és pontos - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággyal
a zavartalan vágásokért
Vezetősín rögzítő - a fűrészfej hátsó állásban történő automatikus
rögzítése
Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
Acél reteszelhető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a
pontos ismétlődő vágásokat
Rögzítő kar/gumírozott fogantyú
Gérvágást kioldó rendszer - a gyors és zökkenőmentes vágási irány
váltásért
Beépített LED a munkaterület megvilágításáért
Reteszelhető zár - gyors és könnyű fűrészlap csere
Heavy Duty öntött alaplap és rács
48°/-2° ferdeszög állítási tartomány
48 fogas fűrészlappal, munkadarab szorítóval, csavarkulccsal szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

élettartam és akár 25%-kal nagyobb teljesítmény
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
REDLITHIUM™ 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
Acél reteszelhető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a
pontos ismétlődő vágásokat
LED fény a munkaterület megvilágítására

M18 FMS190-0
Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

M18 SMS216-0

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

5000

Feszültség (V)

18

Fűrészlap átmérő (mm)

190

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Ferdeszög tartomány bal (°)

48

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

2700

Ferdeszög tartomány jobb (°)

48

60

Fűrészlap átmérő (mm)

254

Fűrészlap átmérő (mm)

216

Gérvágás kapacitása balra (°)

48

Max. vágási kapacitás (bal) 45° gérben/ferdén
235 x 65
(bal) 45° (mm)

235 x 65

Ferdeszög tartomány bal (°)

48

Ferdeszög tartomány bal (°)

48

Gérvágás kapacitása jobbra (°)

48

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

Ferdeszög tartomány jobb (°)

48

Ferdeszög tartomány jobb (°)

-2

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

152.7 x 39.3

235 x 40

Gérvágás kapacitása balra (°)

50

Gérvágás kapacitása balra (°)

50

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

152.7 x 55.4

235 x 97

Gérvágás kapacitása jobbra (°)

60

Gérvágás kapacitása jobbra (°)

50

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

215.5 x 39.3

343 x 65

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 90° gérben / ferdén 90° (mm)

215.5 x 55.4

343 x 97

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 mélység 0° gérben / ferdén 0° (mm)

90.9 x 21.8

289.3 x 51.3

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

270 x 48

Max. vágási mélység balra 45° gérben / ferdén 0° (mm)

90.9 x 20.3

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

235 x 40
235 x 97
343 x 65
343 x 97

M18 FMS254-0

Max. vágási mélység gérben 90° | ferdén 90° [mm]

173 x 28

173 x 28

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

Befogótüske mérete (mm)

30

30

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 jobbra 45° gérben / ferdén 0° (mm)

90.9 x 17.8

22.5

Befogótüske mérete (mm)

30

Befogótüske mérete (mm)

30

Befogótüske mérete (mm)

30

1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC
Töltő, Koffer vagy
táska nélkül szállítva

20.0

Súly akkumulátorral (kg)

14.5

Súly akkumulátorral (kg)

12.7

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva

Súly akkumulátorral (kg)
A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933471205

4933471122

Cikkszám

4933451729

Cikkszám

4933471057

Cikkszám

4933459619

EAN kód

4058546288334

4058546287504

EAN kód

4002395279418

EAN kód

4058546286859

EAN kód

4058546027919

Súly akkumulátorral (kg)

64

-

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 FCS66

M18 FCSG66

M18 FCSRH66

M18 CCS55

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS
MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI
MÉLYSÉGGEL

M18 FUEL™ 66 MM KÖRFŰRÉSZ
FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ,
VEZETŐSÍNNEL KOMPATIBILIS

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ HÁTSÓ
FOGANTYÚVAL

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

™
ºº Az M18 FUEL körfűrész páratlan teljesítményt nyújt és a 12.0 Ah-s

™
ºº Az M18 FUEL körfűrész páratlan teljesítményt nyújt és a 12.0 Ah-s

ºº Teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt,

ºº Szénkefe nélküli motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

akkumulátorral akár 750 darab 90 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes
átvágni egy akkumulátor töltéssel
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban
A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár
3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
Praktikus, fém akasztó
Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes
MILWAUKEE® porelszívóhoz
Magnézium alaplap
Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
56° ferdevágás tartomány

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

akkumulátorral akár 750 darab 90 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes
átvágni egy akkumulátor töltéssel
A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár
3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
A MILWAUKEE® vezetősínnel kompatibilis magnézium csúszósaru (külön
megvásárolható). Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
minimális beállítási időt követően egyenes és pontos vágásokat hajtson
végre lemezeken
Praktikus, fém akasztó
Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes
MILWAUKEE® porelszívóhoz
56°-os ferdevágás tartomány
Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS™; intelligens elektronika és REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™
12.0 Ah akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt
biztosít nagy igényű alkalmazásokban
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 FCS66-0

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

mint egy egyenértékű vezetékes körfűrész - egy 12,0 ah-s akkumulátor
töltéssel akár 570 db 90 mm x 45 mm-es fenyődeszka vágására képes
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban
A vágóvonal kitűnő láthatóságát biztosítja a kényelmes hátsó fogantyú
A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár
3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
Praktikus, fém akasztó
Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes
MILWAUKEE® porelszívóhoz
Magnézium alaplap
Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
53° ferdevágás tartomány

vágás töltésenként

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ 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 FCSG66-0

M18 FCSG66-121C

M18 CCS55-0X

M18 CCS55-502X

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

5800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5800

5800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

5800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5000

5000

Max. vágási mélység 90° (mm)

66

Max. vágási mélység 90° (mm)

66

66

Max. vágási mélység 90° (mm)

66

Max. vágási mélység 90° (mm)

55

55

Max. vágási mélység 45° (mm)

48

Max. vágási mélység 45° (mm)

48

48

Max. vágási mélység 45° (mm)

48

Max. vágási mélység 45° (mm)

41

41

Fűrészlap átmérő (mm)

190

Fűrészlap átmérő (mm)

190

190

Max. vágási mélység 50° [mm]

45

Fűrészlap átmérő (mm)

165

165

Befogótüske mérete (mm)

30

Befogótüske mérete (mm)

30

30

Fűrészlap átmérő (mm)

190

Befogótüske mérete (mm)

15.87

15.87

Súly akkumulátorral (kg)

4.3

Súly akkumulátorral (kg)

-

5.6

Befogótüske mérete (mm)

30

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.2

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Súly akkumulátorral (kg)

5.2

A készlet tartalma

4933464725

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Cikkszám

Akkumulátor nélkül szállítva,
1 x M18 HB12 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
M12-18 FC Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül szállítva

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
Duty koffer
koffer

EAN kód

4058546226701

Cikkszám

4933472163

4933471195

Cikkszám

4933471444

Cikkszám

4933451429

4933451376

EAN kód

4058546325596

4058546288235

EAN kód

4058546290726

EAN kód

4002395162680

4002395160549
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M18 BLCS66

HD18 CS

M18 FSZ

M18 SZÉNKEFE NÉLKÜLI
KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ
66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

M18 KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS
MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI
MÉLYSÉGGEL

M18 FUEL™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ

™

™

ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE

™
motor: akár 5x hosszabb élettartam és
akár 30%-kal gyorsabb vágás
ºº Szabadalmaztatott hajtóművédő tengelykapcsoló - meghosszabbítja a
hajtómű és a motor élettartamát
™
ºº A kopásálló karral bekapcsolt FIXTEC fűrészlap befogóval gyorsan és
könnyen kicserélhető a fűrészlap
ºº Fémmel megerősített akkumulátor csatlakozás hosszabb élettartamot
és akkumulátor visszatartást biztosít
º Beépített LED fény megvilágítja a munkafelületet vágás közben
º Állítható alaplap az optimális használathoz
º Beépített akkumulátor töltésszintjelző
º Tartós fém akasztókampó a munkaterület kezeléséhez és annak
biztonságához
®
jellemzi - a POWERSTATE™
ºº Három kizárólagos MILWAUKEE innováció
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

™
ºº M18 szénkefe nélküli körfűrész 190 mm-es fűrészlappal 66 mm-es

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott 19 mm-es OSB
lapot is elvág
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Praktikus, fém akasztó
Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes
MILWAUKEE® porelszívóhoz
Préselt alumínium alaplap a maximális tartósság érdekében
LED fény a munkaterület megvilágításához
50° ferdevágás tartomány 46 mm vágási mélységgel
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 FSZ-502X

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Max. vágási mélység puhafába (mm)

300

300

Max. vágási mélység acélba (mm)

20

20

Max. vágási mélység alumíniumba (mm)

25

25

Max. vágási mélység színesfémbe (mm)

25

25

Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)

150

150

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0-3000

0-3000

Löket hossz (mm)

32

32

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.8

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty
koffer

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC
Töltő, Heavy Duty
koffer

Cikkszám

4933478293

4933478291

EAN kód

4058546344702

4058546344689

faszerkezetű anyagokat

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Nagy, 50°-os ferdeszög állítási lehetõség
ºº Felső és alsó magnézium védőkorong, mely az osztályában a

legnagyobb ütés elleni védelmet biztosítja

ºº Kiváló rálátás a vágási vonalra
ºº Az elektronikus motorféknek köszönhetõen a fûrészlap pillanatokon

belül megáll

ºº Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt
ºº Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
™
ºº A REDLITHIUM 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 24 fogú fűrészlappal, párhuzamvezetővel, porelvezetővel és
imbuszkulccsal szállítva

M18 BLCS66-0X

M18 BLCS66-502X

HD18 CS-0

HD18 CS-402B

18

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 5000

5000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 3500

3500

Max. vágási mélység 90° (mm)

66

66

Max. vágási mélység 90° (mm)

55

55

Max. vágási mélység 45° (mm)

48

48

Max. vágási mélység 45° (mm)

39

39

Fűrészlap átmérő (mm)

190

190

Fűrészlap átmérő (mm)

165

165

Befogótüske mérete (mm)

30

30

Befogótüske mérete (mm)

15.87

15.87

Súly akkumulátorral (kg)

-

4.0

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.8

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy
Duty koffer
Duty koffer

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B4 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer M12-18 C Töltő, Szevagy táska nélkül szállítva rszámtáska

Cikkszám

4933464589

Cikkszám

4933419134

4933441400

FIXTEC™ fűrészlap leszorító és könnyű kulcsnélküli fűrészlap
csere

68

M18 FSZ-0X
Feszültség (V)

ºº 3500 ford/perces üresjárati fordulatszámú motor könnyedén vágja a

Feszültség (V)

4933464590

MILWAUKEETOOLEU

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

Praktikus, fém akasztó

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

M18 FSX

M18 BSX

M18 FHZ

M18 FUEL™ ONE-KEY ™ SAWZALL™
SZABLYAFŰRÉSZ

M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™
SZABLYAFŰRÉSZ

M18™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ

M18 FUEL™ HACKZALL™

™
ºº M18 FSZ - ONE-KEY technológiával
®
™
ºº Bluetooth csatlakozás a ONE-KEY alkalmazás segítségével
™
ºº Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY alkalmazáson

™
™
ºº AZ M18 FUEL SUPER SAWZALL teljesítményének köszönhetően

ºº Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximum erőt biztosít miközben

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor nagyobb hatékonyságot nyújt,

ºº

™
ºº A REDLINK PLUS intelligens rendszer fejlett digitális

™
ºº A ONE-KEY eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú

ºº

keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához

ºº

ºº
ºº
ºº

ºº

készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is
Beállítható lágyindítás pontosabb vágásindításokat tesz lehetővé
különféle anyagoknál, ezzel minimalizálva a fűrészlap rezgését, és
elősegítve a tisztább és gyorsabb vágásokat
A vágás optimalizálás meghosszabbítja a fűrészlap élettartamát, és
sokféle anyag esetében könnyebb vágást biztosít
Automatikus fék megállítja a fűrészlapot, miután átvágta azt, hogy
megelőzze a környező anyagok véletlen megvágását
Akár három személyre szabott beállítást is elmenthet a szerszámok
memóriájába, hogy gyorsan és könnyen ki tudja választani a
leggyakrabban használt konfigurációkat
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenértékű vezetékes
szablyafűrész - egy 12,0 ah-s akkumulátorral 150 db 290 mm x 45
mm-es fenyődarabot képes átvágni
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS™ elektronika és REDLITHIUM™ 12.0 Ah akkumulátor kiváló
teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít nagy igényű
alkalmazásokban
Az orbitális működésnek köszönhetően a fűrész eltávolítja a résből a
törmelékanyagot és ez által gyorsabban vágja a faanyagot
3000 löket/perc és 32 mm-es lökethossz gyors és könnyű vágást
biztosít számos anyag esetében
Változtatható fordulatszám beállítás 1500 löket/perctől 3000 löket/
percig, hogy lehetővé tegye a megfelelő sebesség beállítását a vágandó
anyag számára
FIXTEC™ fűrészlap leszorító és könnyű kulcsnélküli fűrészlap csere
Praktikus, fém akasztó
Állítható alaplap az optimális használathoz
Beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

maximalizálja a teljesítmény-tömeg arányt
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli
fűrészlapcseréért
Kiegyensúlyozó mechanizmus a vibráció 15,2 m/s² szintjének
csökkentéséért fa gerendákban
28,6 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketszám a rendkívüli gyors
vágásokért
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM™ 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

hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára,
valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés
alatt
A REDLITHIUM™ 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
Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és hatékony
fűrészlapcseréért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 ONEFSZ-0X

M18 ONEFSZ-502X

M18 FSX-0C

M18 FSX-121C

M18 BSX-0

M18 BSX-402C

M18 FHZ-0X

M18 FHZ-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

Max. vágási mélység puhafába (mm)

300

300

Max. vágási mélység puhafába (mm)

300

300

Max. vágási mélység puhafába (mm)

300

300

Üresjárati löketszám (löket/perc) 0 - 3000

0 - 3000

Max. vágási mélység acélba (mm)

20

20

Max. vágási mélység acélba (mm)

20

20

Max. vágási mélység acélba (mm)

20

20

Löket hossz (mm)

22

22

Max. vágási mélység alumíniumba (mm)

25

25

Max. vágási mélység alumíniumba (mm)

25

25

Max. vágási mélység alumíniumba (mm)

25

25

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.6

Max. vágási mélység színesfémbe (mm)

25

25

Max. vágási mélység színesfémbe (mm)

25

25

Max. vágási mélység színesfémbe (mm)

25

25

Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)

150

150

Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)

150

150

Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)

150

150

A készlet tartalma

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0-3000

0-3000

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 3000

0 - 3000

Üresjárati löketszám (löket/perc)

3000

3000

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
Duty koffer
koffer

Löket hossz (mm)

32

32

Löket hossz (mm)

32

32

Löket hossz (mm)

28.6

28.6

Cikkszám

4933459887

4933459885

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.8

Súly akkumulátorral (kg)

-

5.5

Súly akkumulátorral (kg)

-

4.0

EAN kód

4058546030599

4058546030575

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty
koffer

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC
Töltő, Heavy Duty
koffer

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül 1 x M18 HB12 akkuszállítva, Töltő nélkül mulátor, M12-18 FC
szállítva, Kitbox
Töltő, Kitbox

A készlet tartalma

Cikkszám

4933464724

4933464484

Akkumulátor nélkül
2 x M18 B4 akkuszállítva, Töltő nélkül
mulátor, M12-18 C
szállítva, Koffer vagy
Töltő, Kitbox
táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933478296

4933478294

EAN kód

4058546226695

4058546224295

Cikkszám

4933447275

4933447285

EAN kód

4058546344733

4058546344719

EAN kód

4002395006113

4002395006120
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C18 HZ

M18 FBJS

M18 FJS

M18 BJS

M18™ HACKZALL™

M18 FUEL™ SZÚRÓFŰRÉSZ

M18 FUEL™ SZÚRÓFŰRÉSZ

M18™ SZÚRÓFŰRÉSZ

™
ºº Nagy teljesítményű kompakt egykezes HACKZALL csupán 375 mm

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor – gyors vágás, hosszabb

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor – gyors vágás, hosszabb

ºº Nagy teljesítményű motor 2800 percenkénti fordulatot biztosít a gyors

ºº

ºº
ºº

ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

hosszú, ideális a szűk helyeken végzett vágásokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Kettős kiegyensúlyozás a hajtóműben csökkenti a vibrációt és növeli a
szerszám élettartamát
Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors kulcsnélküli
fűrészlapcseréért
20 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketszám a jól kontrollálható
vágásért
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™ 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

élettartam és akár 32 m 19 mm-es OSB lapban (5.0 Ah akkumulátorral)
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli
fűrészlapcseréért
5 fokozatú ingaelőtolás a megnövelt vágási teljesítményért
A két kézzel működtethető kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó
számára, hogy bármilyen helyzetben bekapcsolja a szerszámot
A 6 sebesség-beállítás és az automatikus vezérlésű indítás a vágás sima
és pontos megkezdése érdekében lehetővé teszi a szerszám lassú
beindítását és a teljes fordulatszám elérését amikor a szerszám terhelést
érzékel
A 3500 ütés/perc sebesség sima vágást, alacsony vibrációval történő
működést biztosít
Porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat
Beépített LED világítás a munkaterület megvilágítása érdekében

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

élettartam és akár 32 m 19 mm-es OSB lapban (5.0 Ah akkumulátorral)
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés
védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli
fűrészlapcseréért
Kulcsnélküli 0 – 45°-os szögben állítható alaplap
5 fokozatú ingaelőtolás a megnövelt vágási teljesítményért
Porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat
LED fény a munkaterület megvilágítására
A levehető alaplapnak köszönhetően elkerülhetőek a karcolások puha
anyag vágása esetén
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

vágásokhoz

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

™
ºº 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
™
ºº A REDLITHIUM 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
ºº

C18 HZ-0

C18 HZ-402B

M18 FBJS-0X

M18 FBJS-502X

M18 FJS-0X

M18 FJS-502X

M18 BJS-0

M18 BJS-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

Üresjárati löketszám (löket/perc) 0 - 3000

0 - 3000

Üresjárati löketszám (löket/perc)

800 - 3500

800 - 3500

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 3500

0 - 3500

Üresjárati löketszám (löket/perc)

0 - 2800

0 - 2800

Löket hossz (mm)

20

20

Max. vágási kapacitás fában (mm)

100

100

Max. vágási kapacitás fában (mm)

135

135

Max. vágási kapacitás fában (mm)

135

135

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.5

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

10

10

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

10

10

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

10

10

Ferdeszög tartomány (°)

45

45

Ferdeszög tartomány (°)

45

45

Löket hossz (mm)

25

25

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B4 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer M12-18 C Töltő, Szevagy táska nélkül szállítva rszámtáska

Löket hossz (mm)

25

25

Löket hossz (mm)

25

25

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.5

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.8

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.9

2 x M18 B5 akkumulátor,
M12-18 FC Töltő, Heavy
Duty koffer

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty
koffer

2 x M18 B5 akkumulátor,
M12-18 FC Töltő, Heavy
Duty koffer

A készlet tartalma

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty
koffer

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva

2 x M18 B4 akkumulátor,
M12-18 C Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933451391

4933451389

Cikkszám

4933464799

4933464800

Cikkszám

4933464726

4933464727

EAN kód

4002395157990

4002395157976

EAN kód

4058546227449

4058546227456

EAN kód

4058546226718

4058546226725

Cikkszám

4933416785

4933441340

EAN kód

4002395237982

4002395001491
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M18 BP

M18 BOS125

M18 BHG

M18 FAC

M18™ GYALU

M18™ 125 MM EXCENTER
CSISZOLÓGÉP

M18™ HŐLÉGFÚVÓ

M18 FUEL™ LÉGKOMPRESSZOR

ºº Nagy teljesítményű 4 pólusú motor 14000 percenkénti fordulatszámot

ºº Nagy teljesítményű motor - 14000-24000 percenkénti löketszám a

ºº Nagy teljesítményű fűtőtekercs lehetővé teszi hogy a gép elérje a

ºº A POWERSTATE

ºº

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

biztosít
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

gyorsabb anyag eltávolítása érdekében
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
A változtatható sebességkapcsoló 6 sebesség fokozattal lehetővé teszi
a megfelelő sebesség beállítását különböző típusú anyagokra
A belső szűrővel ellátott porelszívó doboz tartja és kezeli a port
Univerzális tépőzáras csiszolótalp lehetővé teszi a csiszolólap egyszerű
cseréjét
Könnyűsúlyú - 1,6 kg
Vákuum adapterrel közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE®
porelszívóhoz
A REDLITHIUM™ 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

470 °C-ot
Üzemi hőmérséklet elérése hat másodperc alatt lehetővé teszi a
felhasználó számára az alkalmazás gyors befejezését
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát
Praktikus, fém akasztó
2 fúvókával szállítva
Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
A REDLITHIUM™ 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

™
szénkefe nélküli motor maximális légnyomást biztosít
9,31 bar és 48 l / m 2,8 bar nyomáson, amely biztosítja a hagyományos
finiselő szögbelövők és tűzőgépek munkájának megfelelő teljesítményét
Csupán 68 dB (A), kategóriájában az egyik legcsendesebb vezeték
nélküli kompresszor, amely kényelmesebb munkakörnyezetet biztosít
A 14 kg súlyú és két hordozófogantyúval felszerelt kompresszor könnyen
szállítható a munkaterületre
Kiváló termelékenység: 1600 db, 18G süllyesztett fejű szeg az M18™ 12,0
Ah-s akkumulátorral
Az egyfordulatú szabályozó lehetővé teszi a nyomás gyors és egyszerű
beállítását a kívánt szintre
A gyorscsatlakozó lehetővé teszi a felhasználó számára a tömlő gyors
csatlakoztatását és leválasztását a nagyobb termelékenység érdekében
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 BP-0

M18 BP-402C

M18 BOS125-0

M18 BOS125-502B

M18 BHG-0

M18 BHG-502C

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

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

14,000

14,000

Hőmérséklet tartomány (°C)

470

470

Levegő áramlás (l/perc)

48

Vágószélesség (mm)

82

82

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

Levegő mennyisége (l/perc)

170

170

Max. nyomás (Bar/PSI)

9.31/ 135

Max. vágási mélység (mm)

2

2

Oszcillációs szám (rezgés/perc) 14,000 - 24,000

14,000 - 24,000

10.7

Oszcillációs átmérő (mm)

2.4

2.4

-18 - +52

7.6

10.7

-18 - +52

Tartály kapacitása (l)

Falc mélység (mm)

Megengedett környezeti
hőmérséklet (°)

Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A))

68

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.7

Csiszolótalp mérete (mm)

125

125

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.4

Súly akkumulátorral (kg)

14.4

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.6

2 x M18 B4 akkumulátor,
M12-18 C Töltő, Kitbox

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer M12-18 C Töltő, Szevagy táska nélkül szállítva rszámtáska

Akkumulátor nélkül szállítva,
2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
M12-18 C Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933459771

4933459772

Cikkszám

4933472166

Cikkszám

4933451113

4933451114

Cikkszám

4933464228

4933464229

EAN kód

4058546029432

4058546029449

EAN kód

4058546325626

EAN kód

4002395137374

4002395137381

EAN kód

4058546221737

4058546221744
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M18 FFNS

M18 FFN

M18 FNCS18GS

M18 FN18GS

M18 FUEL™ SZERKEZETÉPÍTŐ
SZÖGBELÖVŐ

M18 FUEL™ SZERKEZETÉPÍTŐ
SZÖGBELÖVŐ

M18 FUEL™ TŰZŐGÉP

M18 FUEL™ 18 GS FINISELŐ
SZÖGBELÖVŐ

ºº Kategóriájában a legjobb szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
ºº „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek

ºº Kategóriájában a legjobb, következetes szögbelövő teljesítmény

ºº Kimagasló teljesítmény, amely lehetővé teszi a soros tüzelést egy előre

ºº Kimagasló, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
ºº „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek

ºº

ºº

kilövése közötti felfutási időt

ºº Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
ºº Egyszeri beütési mód az egyes szögek precíziós elhelyezéséhez
ºº Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje

minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve

ºº
ºº

ºº A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését,

ºº

™
ºº Egy feltöltéssel akár 700 szöget képes belőni REDLITHIUM 5.0 Ah

ºº

ºº Szabvány szögek kilövésére alkalmas melyek illeszkednek 30 vagy 34

ºº

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

ºº

ha nincs már több szög a tárban
akkumulátor használatával

fokos szögtárolóhoz

érdekében
®
™
ºº Három kizárólagos MILWAUKEE innováció jellemzi - a POWERSTATE
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

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™ 5.0 Ah
akkumulátor használatával
Szabvány szögek kilövésére alkalmas melyek illeszkednek 30 vagy 34
fokos szögtárolóhoz
Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés
érdekében

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

M18 FFNS-502C

meghatározott mélységig kemény fában
„Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes kapcsok
közötti felfutási időt
Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
A készülék biztosítja a tűzés tökéletes illesztését minden ütés után
A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését,
ha nincs már több kapocs a tárban
Professzionális szerszám keskeny koronával, 9,5 mm-től 38 mm-ig
terjedő kapcsokhoz
Egy feltöltéssel akár 1200 kapcsot képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah
akkumulátor használatával
LED munkafény világítja meg a munkaterületet a kapocs pontosabb
elhelyezése érdekében
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

kilövése közötti felfutási időt

ºº Alacsony karbantartási igény – nincs gázpatron, nem kell tisztítani
ºº Biztosítja az anyagok rögzítését kisebb lyukak segítségével
ºº Szerszámon tárolható különböző kialakítású orr-részek biztosítják az

alkalmazások legpontosabb végrehajtását

ºº A kisméretű érintkezőfelület lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy

éles szögben is végezhesse a szögelést

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 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 FFN-0C

M18 FFN-502C

M18 FNCS18GS-0X

M18 FNCS18GS-202X

M18 FN18GS-0X

M18 FN18GS-202X

Feszültség (V)

18V

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

Tároló dőlése (°)

30 - 34

Tároló dőlése (°)

30 - 34

30 - 34

Tár kapacitása

108

108

Tároló dőlése (°)

0

0

Szegátmérő (mm)

2.9 - 3.32

Szegátmérő (mm)

2.9 - 3.32

2.9 - 3.32

Kapocs hosszúság (mm)

9.5 - 38

9.5 - 38

Szegátmérő (mm)

1.2

1.2

Szög típusa (mm)

50 - 90

Szög típusa (mm)

50 - 90

50 - 90

Kapocs szélesség (mm)

6.35

6.35

Szög típusa (mm)

16 / 54

16 / 54

Szögtár kapacitása

51

Szögtár kapacitása

51

51

Lövési frekvencia (óra)

900

900

Szögtár kapacitása

110

110

Súly akkumulátorral (kg)

5.1

Súly akkumulátorral (kg)

-

5.1

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.8

Lövési frekvencia (óra)

900

900

A készlet tartalma

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő,
Kitbox

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Kitbox M12-18 FC Töltő, Kitbox

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.1

A készlet tartalma

Cikkszám

4933478302

Cikkszám

4933471406

4933471404

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
Duty koffer
koffer

A készlet tartalma

EAN kód

4058546344795

EAN kód

4058546290344

4058546290320

Cikkszám

4933471942

4933471940

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy Duty
Duty koffer
koffer

EAN kód

4058546298418

4058546298395

Cikkszám

4933471409

4933471407

EAN kód

4058546290375

4058546290351
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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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M18 CN16GA

M18 CN15GA

M18 FBPV

M18 FPOVCL

M18 FUEL™ 16 GA DÖNTÖTT
FINISELŐ SZÖGBELÖVŐ

M18 FUEL™ 15 GA DÖNTÖTT
FINISELŐ SZÖGBELÖVŐ

M18 FUEL™ HÁTI PORSZÍVÓ

M18 FUEL™ PACKOUT ™ NEDVES/
SZÁRAZ PORSZÍVÓ

ºº Kimagasló, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
ºº „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek

ºº Kimagasló, következetes szögbelövő teljesítmény keményfák esetében
ºº „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor
™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

™
™
ºº Az M18 FUEL PACKOUT nedves/száraz porszívó teljesen kompatibilis

ºº
ºº

ºº
ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

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™ 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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

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™ 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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülésbiztos, így hosszabb működési időt
és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskék 99,97%-t akár
0,3 mikronig
A DEK 26 kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a porszívó könnyen
csatlakoztatható legyen a szerszámhoz
Alacsony zajszint csak 76 db (működési hangszín)
A “cyclonic” kialakítás hoszabb szűrő élettartamot eredményez
Beépített akasztókar létrákhoz és állványokhoz
A levehető vállheveder a porszívót hagyományos modellé alakítja át
1db padlószerszámmal, 1 db réstisztítóval, 1db teleszkópos toldórúddal,
1 db rugalmas tömlővel és 1 db porelszívó adapterrel szállítva

a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszerrel

™
ºº A POWERSTATE szénkefe nélküli motor nagy teljesítményével

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

M18 CN16GA-0X

M18 CN16GA-202X

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

Tároló dőlése (°)

20

20

Tároló dőlése (°)

34

Kapacitás (l)

3.8

Kapacitás (szilárd) (l)

9.5

Szegátmérő (mm)

1.6

1.6

Szegátmérő (mm)

1.8

Tömlő átmérő (mm)

36

Kapacitás (folyékony) (l)

7.0

Szög típusa (mm)

32 / 63

32 / 63

Szög típusa (mm)

32 / 63

Max. vákuum (mbar)

189

Tömlő átmérő (mm)

41

Szögtár kapacitása

110

110

Szögtár kapacitása

110

Levegő mennyisége (l/perc)

1557.43

Tömlő hossza (m)

1.5

Lövési frekvencia (óra)

900

900

Lövési frekvencia (óra)

900

Szűrő típusa

HEPA

Max. vákuum (mbar)

117

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.3

Súly akkumulátorral (kg)

3.3

Szívóerő (mm)

1905 v H2O

Levegő mennyisége (l/perc)

1416

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Heavy Duty koffer

Súly akkumulátorral (kg)

8.5

Szűrő típusa

HEPA

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,2 x M18 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Heavy M12-18 FC Töltő, Heavy
Duty koffer
Duty koffer

5.6

4933459633

A készlet tartalma

Súly akkumulátorral (kg)

Cikkszám

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

EAN kód

4058546028053

Cikkszám

4933464483

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

EAN kód

4058546224288

Cikkszám

4933478187

EAN kód

4058546341206

Cikkszám

4933451958

4933451570

EAN kód

4002395282289

4002395140718
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M18 CN15GA-0X

könnyedén feltakarítja az általános nedves és száraz munkahelyi
hulladékot
A PACKOUT™ kompatibilitás egyedülálló mobilitást kölcsönöz ennek a
vezeték nélküli nedves/száraz porszívónak, amellyel megtakarítható a
szerszámok munkahelyre és onnan vissza való szállításával töltött idő.
Az egymásra helyezett PACKOUT™ tartályokkal vagy azok nélkül való
használhatósága teszi ezt a nedves/száraz takarítási megoldást a
leginkább hordozhatóvá és sokoldalúvá
Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskék
99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
A HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah-s akkumulátor magas módban akár 30 perc,
alacsony módban pedig több mint 50 perc üzemidőt biztosít
A belső tartozék- és tömlőtárolóval az összes tartozékot a szerszámmal
együtt hordozhatja ezáltal elkerülve a felszerelés elvesztését
A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékony eltávolíthatja a port a
szerszámgépekről
1,6 méterig kihúzható tömlő a jobb kezelhetőség és sokoldalúbb
felhasználás érdekében

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

M18 FBPV-0

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

M18 FPOVCL-0
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M18 VC2

M18 FCVL

M18 CV

C18 PCG/600

M18

M18 FUEL™ KOMPAKT PORSZÍVÓ

M18™ KÉZI PORSZÍVÓ

M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML
TUBUSSAL

™
ºº Nagy teljesítményű POWERSTATE szénkefe nélküli motor kettős,

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

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

™

NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

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

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

kiváló szívóteljesítményt biztosít mind a nedves, mind a száraz
tisztításhoz
A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskék 99,97%-t akár
0,03 mikronig
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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ciklonális törmelékszétválasztással a nagyobb munkahelyi törmelékhez
Sokkal hatékonyabb takarítás a lakóhelyiségek és üzemek padlójához
szánt kiegészítő áramellátású eszköznek köszönhetően
Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskék
99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
Eltávolítható, 0,95 literes fémdoboz a be- vagy kikapcsolt szerszámról
történő törmelék eltávolításához
Az M18 5,0 Ah-s akkumulátor akár 17 perces üzemidőt is biztosít
Gyorsan cserélhető tartozékok függőlegesen használva a talajon.
deréktájékon vagy a fej felett
Belső tartozéktartó a rugalmas tömlőnek, réselőszerszámnak, kézi
szerszámoknak és kefének
1,2 méterig kihúzható tömlő a jobb kezelhetőség és sokoldalúbb
felhasználás érdekében
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 VC2-0

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

0,3 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 5.0 Ah akkumulátorral
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

MILWAUKEE® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
ºº 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

az akkumulátor hosszú élettartamát

ºº Beépített töltésszintjelző
™
ºº A REDLITHIUM 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

C18 PCG/600A-201B

C18 PCG/600T-201B

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Kapacitás (szilárd) (l)

9.79

Kapacitás (szilárd) (l)

0.95

Kapacitás (szilárd) (l)

2.5

Max. kinyomó erő (N)

4500

4500

Kapacitás (folyékony) (l)

7.5

Tömlő átmérő (mm)

40

Tömlő átmérő (mm)

32

Fordulatszám szabályozás

6

6

Tömlő átmérő (mm)

41

Tömlő hossza (m)

0.5 - 1.2

Tömlő hossza (m)

1.2

Szállítási terjedelem

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

Tömlő hossza (m)

0.47

Max. vákuum (mbar)

184

Max. vákuum (mbar)

84.8

Súly akkumulátorral (kg)

2.3

2.3

Max. vákuum (mbar)

80

Levegő mennyisége (l/perc)

764

Levegő mennyisége (l/perc)

1019.33

Levegő mennyisége (l/perc)

1300

Szűrő típusa

Száraz HEPA

Szűrő típusa

Száraz

A készlet tartalma

Szűrő típusa

Nedves/Száraz

Súly akkumulátorral (kg)

5.3

Súly akkumulátorral (kg)

1.98

1 x M18 B2 akkumulátor,
M12-18 C Töltő, Szerszámtáska

1 x M18 B2 akkumulátor,
M12-18 C Töltő, Szerszámtáska

Súly akkumulátorral (kg)

5.3

4933441305

4933441808

EAN kód

4002395001422

4002395002375

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Szerszámtáska

Cikkszám

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933478185

Cikkszám

4933459204

Cikkszám

4933464029

EAN kód

4058546341183

EAN kód

4002395289998

EAN kód

4058546219741

80

M18 FCVL-0

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

M18 CV-0

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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C18 PCG/400

C18 PCG/310

M18 GG

M18 BBL

M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML
TUBUSSAL

M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML
KARTUSTARTÓVAL

M18™ ZSÍRZÓPISZTOLY

M18™ LEVEGŐFÚVÓ

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

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

ºº Erőteljes 18 voltos motor több mint, 690 bar nyomással
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

ºº Kompakt géptest - törmelékek és egyéb szennyeződések tisztítása szűk

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

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
A REDLITHIUM™ 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

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
A REDLITHIUM™ 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

C18 PCG/400T-201B

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubus is adagolható
Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,9 kg
Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
Beépített tömlő tárolás, vállheveder és LED töltésszint jelző - 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 optimalizálja a működési időt
A REDLITHIUM™ 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
1219 mm nagynyomású flexibilis zsirzócső rugós biztosítékkal

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

C18 PCG/310C-0B

C18 PCG/310C-201B

M18 GG-0

M18 GG-201C

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Max. kinyomó erő (N)

4500

Max. kinyomó erő (N)

4500

4500

Nyomás (bar)

690

690

Levegő mennyisége (m³/perc)

0 - 2.9

Fordulatszám szabályozás

6

Fordulatszám szabályozás

6

6

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.9

Levegőáramlási sebesség (km/óra)

0 - 42.8

Szállítási terjedelem

400 ml-es áttetsző tubus

Szállítási terjedelem

310 ml-es kartustartó

310 ml-es kartustartó

Ventilátor fordulatszám (ford/perc)

0 - 18,700

Súly akkumulátorral (kg)

2.3

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.3

A készlet tartalma

Hossz fúvóka nélkül (mm)

375

A készlet tartalma

1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő,
Szerszámtáska

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

A készlet tartalma

Cikkszám

4933441812

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M18 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, SzeM12-18 C Töltő, Szerszámtáska
rszámtáska

Akkumulátor nélkül szállítva,
1 x M18 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
M12-18 C Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

EAN kód

4002395002368
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Cikkszám

4933440493

4933440490

EAN kód

4002395000357

4002395000340

M18 BBL-0

Cikkszám

4933459637

4933441310

Cikkszám

4933446216

EAN kód

4058546028091

4002395001439

EAN kód

4002395004942

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 AF

M18 PRCDAB+

M18 JSR DAB+

M18 JSR

M18™ VENTILÁTOR

M18™ PACKOUT ™ RÁDIÓ/TÖLTŐ

M18™ RÁDIÓ DAB+

M18™ RÁDIÓ

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

ºº Prémium 360° -os surround hangsugárzók 40 W-os erősítővel gazdag

ºº Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott

ºº Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott AM/

ºº

ºº

ºº Dupla hangszóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot ad mély,

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hogy M18™ REDLITHIUM™ 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™ 4.0
Ah akkumulátorral
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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

és teljes hangzást produkálnak nagy helyiségekben és kültéren egyaránt
A DAB + és az AM / FM tuner a digitális processzorral a legnagyobb
vételi pontosságot, a jel tisztaságát és további információkat nyújt,
például: dal, előadó és pontos idő
Digitális Bluetooth® vevő: zene lejátszása akár 30 m-re az okostelefontól,
számítógéptől vagy táblagéptől
Kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszer
elemeivel
Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™
akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
IP57 akkumulátoros üzemmódban - por és fröccsenő víz elleni védelem
MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
Egész napos működési idő M18™ 5.0 Ah akkumulátorral

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

M18 AF-0

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™ 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 PRCDAB+-0

FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja
pontos basszussal

ºº Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10

előprogramozott állomás

ºº A fém hangszórórácsok és készülék végekre helyezett ütéselnyelő

elemek – védenek leejtések, és munkahelyi víz és törmelékek ellen

ºº Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
®
™
ºº MILWAUKEE M18 akkumulátorról vagy váltóáramú hálózatról

táplálható. M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra
működési idő
ºº A mobil készülékeket időjárás viszontagságai ellen tömített
készülékkamra védi
ºº AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett
USB bemenettel

M18 JSR DAB+-0

M18 JSR-0

Feszültség (egyenáram) (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (egyenáram) (V)

18

Feszültség (egyenáram) (V)

18

Feszültség (váltóáram) (V)

220 - 240

Akkumulátor típusa

Li-ion

Feszültség (váltóáram) (V)

220 - 240

Feszültség (váltóáram) (V)

220 - 240

Akkumulátor típusa

Li-ion

Hangolási tartomány AM (kHz)

522 - 1620

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

1-es légáram sebesség (m³/óra)

760

Hangolási tartomány FM (MHz)

87.5 - 108

Hangolási tartomány AM (kHz)

-

Hangolási tartomány AM (kHz)

522 - 1629

2-es légáram sebesség (m³/óra)

1000

Hangolási tartomány DAB+ (MHz)

174 - 240

Hangolási tartomány FM (MHz)

87.5 - 108

Hangolási tartomány FM (MHz)

87.5 - 108

3-as légáram sebesség (m³/óra)

1290

Méretek (mm)

558.8 x 411.5 x 172

Hangolási tartomány DAB+ (MHz)

174.928 - 239.20

Méretek (mm)

402 x 197 x 197

Súly akkumulátorral (kg)

2.7

Súly akkumulátorral (kg)

10.9

Méretek (mm)

402 x 197 x 197

Súly akkumulátorral (kg)

4.9

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Súly akkumulátorral (kg)

4.9

A készlet tartalma

4933451022

Cikkszám

4933472112

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933451250

EAN kód

4002395136971

EAN kód

4058546325084

Cikkszám

4933451251

EAN kód

4002395167753

EAN kód

4002395167760
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M18 RC

M12-18 JSSP

M18 ONEPP2A2

M18 ONEPP2B2

M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ BLUETOOTH®
KAPCSOLATTAL

M12™ - M18™ BLUETOOTH®
HANGSZÓRÓ

M18 FUEL™ ONE-KEY ™
ERŐCSOMAG

M18 FUEL™ ONE-KEY ™
ERŐCSOMAG

™
™
ºº M18 ONEPD2 - M18 FUEL ONE-KEY

™
™
ºº M18 ONEPD2 - M18 FUEL ONE-KEY

ütvefúró-csavarozó
™
™ 1
ºº M18 ONEID2 - M18 FUEL ONE-KEY /4˝
Hex ütvecsavarozó

ütvefúró-csavarozó

™
™
ºº M18 ONEIWF12 - M18 FUEL ONE-KEY

/2 ˝ ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel

1

M18 ONEPP2A2-502X

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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
Digitális Bluetooth® vevő: zene lejátszása akár 30 m-re az okostelefontól,
számítógéptől vagy táblagéptől
MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot
és tiszta jeleket biztosít
Prémium 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

®
ºº Hordozható hangszóró fejlett Bluetooth technológiával
®
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

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

A készlet tartalma

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő,
Heavy Duty koffer

A készlet tartalma

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő,
Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933464529

Cikkszám

4933464595

EAN kód

4058546224745

EAN kód

4058546225407

M18 FPP2A2

M18 FPP2T2

M18 FUEL ERŐCSOMAG

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

™
ºº M18 FPD2 - M18 FUEL ütvefúró-csavarozó
™ 1
ºº M18 FID2 - M18 FUEL /4˝ Hex

™
ºº M18 FPD2 - M18 FUEL ütvefúró-

™

ütvecsavarozó

csavarozó

™
ºº M18 FIW2F12- M18 FUEL ½˝

kompakt ütvecsavarozó
biztosítógyűrűvel

M18 RC-0

M12-18 JSSP-0

Feszültség (egyenáram) (V)

18

Feszültség (V)

12, 18

Feszültség (váltóáram) (V)

220 - 240

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Méretek (mm)

360 x 165 x 165

Méretek (mm)

300 x 307 x 370

Hangszóró teljesítmény (W)

40

Hangszóró teljesítmény (W)

40

Súly akkumulátorral (kg)

2.3

Súly (kg)

7.7

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933446639

EAN kód

4002395005420
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M18 ONEPP2B2-502X

Cikkszám

4933459275

EAN kód

4058546002411

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

M18 FPP2A2-502X

M18 FPP2T2-502X

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

A készlet tartalma

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő,
Heavy Duty koffer

A készlet tartalma

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő,
Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933464268

Cikkszám

4933478767

EAN kód

4058546222130

EAN kód

4058546360498

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 FPP4F2

M18 FPP5K

M18 BLPP2A2

M18 BLPP2B2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

M18™ ERŐCSOMAG

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ERŐCSOMAG

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ERŐCSOMAG

™
ºº M18 FPD2 - M18 FUEL ütvefúró-csavarozó
™ 1
ºº M18 FID2 - M18 FUEL /4˝ Hex

™
ºº M18 CBLDD - M18 kompakt szénkefe nélküli

™
ºº M18 BLPD2 - M18 szénkefe nélküli

™
ºº M18 BLDD2 - M18 szénkefe nélküli

ütvecsavarozó
™
ºº M18 FBJS - M18 FUEL szúrófűrész
™
ºº M18 BMT - M18 multi-tool
ºº Keskeny mérőszalag 5 m

ºº
ºº
ºº
ºº

fúrócsavarozó
M18 CBLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli
1
/4˝ HEX ütvecsavarozó
M18 CCS55 - M18 FUEL™ körfűrész fához és
műanyaghoz 55 mm-es vágási mélységgel
M18 BMT - M18™ multi-tool
M18 FBJS - M18
FUEL™ szúrófűrész

M18 FPP4F2-502B

ütvefúró-csavarozó
™
1
ºº M18 BLID2 - M18 szénkefe nélküli /4˝ Hex
ütvecsavarozó

M18 FPP5K-502B

fúrócsavarozó

™
1
ºº M18 BLID2 - M18 szénkefe nélküli /4˝ Hex

ütvecsavarozó

M18 BLPP2A2-502X

M18 BLPP2B2-502X

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

A készlet tartalma

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő,
Szerszámtáska

A készlet tartalma

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő,
Szerszámtáska

A készlet tartalma

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő,
Heavy Duty koffer

A készlet tartalma

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő,
Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933471208

Cikkszám

4933471209

Cikkszám

4933464522

Cikkszám

4933464594

EAN kód

4058546288365

EAN kód

4058546288372

EAN kód

4058546224677

EAN kód

4058546225391

M18 FPP6C3

M18 FPP6H2

M18 CBLPP2A

M18 CBLPP2B

M18 FUEL ERŐCSOMAG

M18 FUEL ERŐCSOMAG

M18 KOMPAKT SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

™
ºº M18 FPD2 - M18 FUEL ütvefúró-csavarozó
™
ºº M18 FID2 - M18 FUEL ¼˝ Hex

™
ºº M18 FPD2 - M18 FUEL ütvefúró-csavarozó
™
ºº M18 FIW2F12- M18 FUEL ½˝ kompakt

™
ºº M18 CBLPD - M18 kompakt szénkefe

™
ºº M18 CBLDD - M18 kompakt szénkefe

ºº

ºº

™

ºº
ºº
ºº

ütvecsavarozó
M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm körfűrész
fához és műanyaghoz
M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm
sarokcsiszoló csúsztatható kapcsolóval
M18 TLED - M18™ LED-es zseblámpa

™

ºº
ºº
ºº

ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel
M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm körfűrész
fához és műanyaghoz
M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 mm
sarokcsiszoló csúsztatható kapcsolóval
M18 TLED - M18™ LED-es
zseblámpa

™

nélküli ütvefúró-csavarozó
™
ºº M18 CBLID - M18 kompakt szénkefe
nélküli 1/4˝ Hex ütvecsavarozó

M18 FPP6H2-502B

nélküli fúrócsavarozó

™
ºº M18 CBLID - M18 kompakt szénkefe

nélküli 1/4˝ Hex ütvecsavarozó

M18 CBLPP2B-402C

M18 CBLPP2B-502C

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

A készlet tartalma

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő,
Szerszámtáska

A készlet tartalma

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő,
Szerszámtáska

A készlet tartalma

2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő,
Kitbox

A készlet tartalma

2 x M18 B4 akkumulátor,
M12-18 C Töltő, Kitbox

2 x M18 B5 akkumulátor,
M12-18 C Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933478800

Cikkszám

4933478768

Cikkszám

4933464536

Cikkszám

4933464593

4933464718

EAN kód

4058546360825

EAN kód

4058546360504

EAN kód

4058546224813

EAN kód

4058546225384

4058546226633

M18 FPP6C3-502B
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

M18 CBLPP2A-402C

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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VÁLTSON ÚJABBRA.
DOLGOZZON JOBBAN.
DOLGOZZON TOVÁBB.

EGY RENDSZER

90

TÖBB MINT

KOMPAKT MÉRET.
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT.
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ.
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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™ 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.

1
ÚJ

MEGFELELŐBB

2
POWERSTATE

™

SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTOR

¡¡ Milwaukee Tool tervezésű és gyártású
szénkefe nélküli motor
¡¡ Felülmúlja az összes versenytársat
¡¡ Akár 10x hosszabb motorélettartam*

REDLINK PLUS™
INTELLIGENS
ELEKTRONIKA

¡¡ Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a
működési időt és biztosítja az akkumulátor
hosszú élettartamát
¡¡ Fejlett elektronikai rendszer egyedi teljesítmény
növeléssel
¡¡ A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés
védelemmel

*

KÖNNYŰ
SÚLYÚ
*

3

KOMPAKTABB
MÉRET
*

90

REDLITHIUM™

AKKUMULÁTOR

¡¡ A teljes kommunikációs rendszer
túlterhelés védelemmel
¡¡ Lemerülés-biztos konstrukció mely
hosszabb terhelhetőséget és nagyobb
termelékenységet biztosít
¡¡ Töltésszintjelző megmutatja az
akkumulátor töltöttségi szintjét
¡¡ Akár –20° C fokon is használható

TÖBB
MINT

GÉP

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

M12 H

M12 UDEL

M12 FPD

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
SDS-PLUS KALAPÁCS

M12™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS
KALAPÁCS

M12™ L OSZTÁLYÚ UNIVERZÁLIS
PORELSZÍVÓ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

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

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

®
ºº Használható az összes MILWAUKEE SDS-plus 41-61 mm nyakátmérőjű

ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE

ºº

ºº

ºº

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
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ 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™ 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 fokozatú üzemmód kapcsoló: 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

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™ 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

kalapáccsal állítható oldalsó fogantyúval, amelyet a kalapács jobbra
vagy bal oldalára lehet felszerelni
Több mint 40 perces működési időt biztosít egyetlen M12 B2 2.0 Ah
akkumulátorral
A teleszkópos fúvókának köszönhetően, akár 210 mm hosszú SDS-plus
fúróval is képes működni
Állítható mélységmérő - kiváló szabályozás a különböző
alkalmazásokhoz
2 cserélhető fúvóka kefével, akár 30 mm fúrási átmérőig (Ø5-16 mm,
Ø16-30 mm)
2 különféle vákuum üzemmód az egység állandó bekapcsolásához vagy
automatikus aktiválásához, amikor a tényleges fúrás megkezdődik
Automatikus 5 másodperces kikapcsolási késleltetés a tiszta fúrólyuk
biztosítása érdekében
HEPA H13 osztályú szűrővel, valamint egy szűrőtisztító mechanizmussal
a legjobb teljesítmény és a hosszabb szűrő élettartam érdekében
Egy átlátszó tartállyal a teljes kapacitás láthatósága érdekében, valamint
egy Ø32 mm-es vákuumcsatlakozóval, a porzsák kiürítéséhez por
expozíció nélkül
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

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™ 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
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 kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 CH-0

M12 CH-202C

M12 CH-602X

M12 H-0

M12 H-202C

M12 H-402C

M12 UDEL-0B

M12 UDEL-201B

M12 FPD-0

M12 FPD-202X

M12 FPD-602X

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

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

Li-ion

Li-ion

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

Max. fúrószár átmérő (mm)

30

30

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 450

0 - 450

0 - 450

Ütés energia (EPTA)(J)

1.1

1.1

1.1

Ütés energia (EPTA)(J)

0.9

0.9

0.9

Max. fúrási mélység (mm)

203

203

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1700

0 - 1700

0 - 1700

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 900

0 - 900

0 - 900

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 800

0 - 800

0 - 800

Levegő mennyisége (l/perc)

466

466

Tokmány mérete (mm)

13

13

13

0 - 5350

0 - 5350

0 - 5350

Levegőáramlás mértéke (m³/óra) 28

28

Max. fúrási átmérő fában (mm)

35

35

35

Kapacitás (folyékony) (l)

0.31

0.31

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

13

Ütések száma teljes terhelésnél
(ütés/perc)

0 - 6575

0 - 6575

0 - 6575

Ütések száma teljes terhelésnél
(ütés/perc)

Max. fúrási átmérő fában (mm)

13

13

13

Max. fúrási átmérő fában (mm)

10

10

10

Kapacitás (szilárd) (l)

0.31

0.31

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 13

13

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

10

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

8

8

8

Szűrő típusa

HEPA H13

HEPA H13

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 25,500

0 - 25,500

0 - 25,500

Max. fúrási átmérő betonban (mm) 13

13

13

Max. fúrási átmérő betonban (mm) 13

13

13

Max. vákuum (mbar)

23.4

23.4

Max. nyomaték (Nm)

44

37

44

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

4.4

4.4

4.4

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

6.7

6.7

6.7

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.2

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.2

1.5

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.7

1.9

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.6

1.8

2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C
Töltő, Heavy Duty
koffer

A készlet tartalma

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő
2 x M12 B2 ak- 2 x M12 B4 aknélkül szállítva,
kumulátor, C12 C kumulátor, C12 C
Koffer vagy táska Töltő, Kitbox
Töltő, Kitbox
nélkül szállítva

A készlet tartalma

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
2 x M12 B2 akszállítva, Töltő
kumulátor, C12 C
nélkül szállítva,
Töltő, Heavy Duty
Koffer vagy táska
koffer
nélkül szállítva

Akkumulátor nélkül szállítva,
1 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, SzeC12 C Töltő, Szerszámtáska
rszámtáska

Cikkszám

4933471460

4933471461

2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C
Töltő, Heavy Duty
koffer

EAN kód

4058546290887

4058546290894

Akkumulátor nélkül
2 x M12 B2 akszállítva, Töltő
kumulátor, C12 C
nélkül szállítva,
Töltő, Heavy Duty
Koffer vagy táska
koffer
nélkül szállítva

Cikkszám

4933459801

4933459806

Cikkszám

4933441947

4933451510

Cikkszám

4933431355

EAN kód

4058546029739 4058546029746 4058546029784

EAN kód

4002395002719 4002395002665 4002395161584

EAN kód

4002395243679 4002395243693 4002395001149

94

4933441997

4933431340

4933441164

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

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

4933459802
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M12 FDD

M12 FDDX

M12 FPDX

M12 BDDX

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
FÚRÓCSAVAROZÓ

M12 FUEL™ LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ
FÚRÓCSAVAROZÓ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ ÜTVEFÚRÓCSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ
TOKMÁNYÚ FÚRÓCSAVAROZÓ

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor: nagyobb teljesítményt nyújt

ºº Nagy teljesítményű szuperkompakt 4 az 1-ben fúrócsavarozó a

ºº Nagy teljesítményű, 6 az 1-ben ütvefúró rendszer a rendkívüli

ºº Nagy teljesítményű szuperkompakt 5 az 1-ben fúrócsavarozó a

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

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

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

kompaktabb méretben
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ 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
13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
Elektronikus tengelykapcsoló 16 nyomaték beállítással, plusz 1
beállítással reteszelt tengelykapcsoló fúráshoz
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

ºº

sokoldalúságért
Levehető tokmány 4 különböző fejjel a sokoldalú alkalmazásért
1
/4˝ hatszög befogású tokmány, eltávolítása esetén csökken a fúrógép
hossza 130 mm-re
Egyenes vonalú fogantyú kialakítás
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 34 Nm nyomatékot biztosít
Mágneses tartó a könnyű bit hozzáférésért
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ 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

sokoldalúságért
Levehető tokmány 3 különböző fejjel a sokoldalú alkalmazásért
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™ 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 138 mm-re
Teljesen fém bolygókerekes hajtómű a tartósságért
LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

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 FDDX-0

M12 FDDXKIT-0X

M12 FDDXKIT-202X

M12 FPDX-0

M12 FPDX-202X M12 FPDXKIT-202X

M12 FDD-0

M12 FDD-202X

M12 FDD-602X

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Üresjárati ford.sz. 1. seb.
0 - 400
fokozat (ford/perc)

0 - 400

0 - 400

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 450

0 - 450

0 - 450

Akkumulátor típusa

Li-ion

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1700

0 - 1700

0 - 1700

Üresjárati ford.sz. 2. seb.
0 - 1600
fokozat (ford/perc)

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

0 - 1600

0 - 1600

Tokmány mérete (mm)

13

13

13

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Tokmány mérete (mm)

10

10

10

Max. fúrási átmérő fában (mm)

35

35

35

Töltő

40 perc

Max. fúrási átmérő fában (mm) 28

28

28

Max. fúrási átmérő acélban (mm) 13

13

13

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

0 - 400

Max. fúrási átmérő acélban (mm) 10

10

10

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 13

13

13

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

0 -1500

Max. nyomaték (Nm)

34

34

34

Max. ütésszám (ütés/perc)

0 - 25,500

0 - 25,500

0 - 25,500

Tokmány mérete (mm)

10

Súly akkumulátorral (kg)

-

-

0.9

Max. nyomaték (Nm)

44

37

37

Max. fúrási átmérő fában (mm)

25

-

1.2

1.2

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

Szállítási terjedelem

10 mm fém tokmány,
10 mm fém tokmány,
sarokfúrófej, pozicionált sarokfúrófej, pozicionált
10 mm fém tokmány
csavarozó fej, 6 mm
csavarozó fej, 6 mm
hatszög befogású tokmány hatszög befogású tokmány

Súly akkumulátorral (kg)
Szállítási terjedelem

Levehető tokmány,
Levehető tokmány Levehető tokmány sarokfúrófej, pozicionált csavarozó fej

Max. nyomaték (Nm)

32

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M12 B2 akkuTöltő nélkül szállítva, Koffer Töltő nélkül szállítva, Heavy mulátor, C12 C Töltő,
vagy táska nélkül szállítva Duty koffer
Heavy Duty koffer

2 x M12 B2 ak2 x M12 B2 akkukumulátor, C12 C
mulátor, C12 C Töltő,
Töltő, Heavy Duty
Heavy Duty koffer
koffer

Szállítási terjedelem

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva

Levehető FIXTEC™ tokmány, övcsipesz,
25 mm PZ2 bit, sarokfúrófej, pozicionált
csavarozó fej

Szállítva

Kitbox

Cikkszám

4933447836

EAN kód

4002395006601

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

0 - 450

0 - 450

0 - 450

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

0 - 1700

0 - 1700

0 - 1700

Tokmány mérete (mm)

13

13

13

Max. fúrási átmérő fában
(mm)

35

35

35

Max. fúrási átmérő acélban
13
(mm)

13

13

Max. nyomaték (Nm)

44

37

44

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.2

1.5

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
2 x M12 B2 akku- 2 x M12 B6 akkuszállítva, Töltő nélkül
mulátor, C12 C Töltő, mulátor, C12 C Töltő,
szállítva, Koffer vagy
Heavy Duty koffer Heavy Duty koffer
táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933459815

4933459816

4933459820

Cikkszám

4933464978

4933471332

4933464979

EAN kód

4058546029876

4058546029883

4058546029920

EAN kód

4058546229238

4058546289607

4058546229245

96

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

Cikkszám

4933464135

4933464136

EAN kód

4058546220808

4058546220815 4058546220839

4933464138

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

M12 BDD

C12 RAD

M12 CD

M12™ SZUPERKOMPAKT
ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
FÚRÓCSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
SAROKFÚRÓ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
CSAVAROZÓ

ºº Nagy teljesítményű szuperkompakt fúrócsavarozó 190 mm hosszú,

ºº Nagy teljesítményű szuperkompakt fúrócsavarozó 187 mm hosszú,

ºº Heavy Duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kimagasló

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor akár 10x hosszabb

ºº

ºº

ºº

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

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™ 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

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™ 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™ 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

élettartammal, akár 2x több erővel és akár 2x hosszabb működési idővel

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ 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 kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 BPD-0

M12 BPD-202C M12 BPD-402C

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

0 - 400

0 - 400

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

Max. fúrási átmérő fában (mm)

22

22

Szerszám befogás

¼˝ Hex

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

Max. fúrási átmérő fában (mm)

25

Max. nyomaték (Nm)

12

12

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.1

Max. nyomaték (Nm)

37

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
2 x M12 B2 akkuszállítva, Töltő nélkül
mulátor, C12 C Töltő,
szállítva, Koffer vagy
Szerszámtáska
táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933416900

4933441215

Cikkszám

4933440450

EAN kód

4002395237678

4002395001248

EAN kód

4002395000968

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

0 - 400

0 - 400

0 - 400

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

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

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

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

0 - 1500

Tokmány mérete (mm)

10

10

10

Tokmány mérete (mm)

10

10

10

Max. fúrási átmérő fában (mm)

22

22

22

Max. fúrási átmérő fában (mm)

22

22

22

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

10

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

10

10

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 10

10

10

Max. nyomaték (Nm)

30

30

38

Max. ütésszám (ütés/perc)

22,500

22,500

22,500

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.2

1.4

A készlet tartalma

Akkumulátor
nélkül szállítva,
2 x M12 B2 ak- 2 x M12 B4 akTöltő nélkül
kumulátor, C12 C kumulátor, C12 C
szállítva, Koffer
Töltő, Kitbox
Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül
szállítva

Cikkszám

4933441930

EAN kód

4002395002658 4002395002627 4002395002634

Max. nyomaték (Nm)

30

30

38

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.2

1.5

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
2 x M12 B2 ak- 2 x M12 B4 akszállítva, Töltő nélkül
kumulátor, C12 C kumulátor, C12 C
szállítva, Koffer vagy
Töltő, Kitbox
Töltő, Kitbox
táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933441950

EAN kód

4002395002702 4002395002641 4002395002672

98

4933441940

4933441935

4933441915

M12 CD-0

4933441925

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 FQID

M12™ SZUPERKOMPAKT
CSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4 ˝
HEX ÜTVECSAVAROZÓ

M12 FUEL™ SURGE ™ 1/4 ˝ HEX
HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ

ºº Nagy teljesítményű szuperkompakt csavarozó 175 mm hosszú, kiváló a

ºº Nagy teljesítményű szuperkompakt csavarozó 169 mm hosszú, kiváló a

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor: nagyobb sebesség,

™
™ 1
ºº Az M12 FUEL SURGE /4˝ Hex hidraulikus ütvecsavarozó a Milwaukee

ºº

ºº

ºº

™
ºº A FLUID-DRIVE hidraulikus erőátvitel csökkenti a fém-a-fémen

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

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™ 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

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
LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

kompaktabb 130 mm méretben
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
három különféle fordulatszám- és nyomatékbeállítást válasszon ki az
alkalmazás sokoldalúságának maximalizálása érdekében
A REDLITHIUM™ 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

M12 BSD-0

Tool leghalkabb 12 V ütvecsavarozója

ºº
ºº
ºº

ºº

ºº
ºº

ütközést, csendesebb működést, egyenletesebb teljesítményt és
megnövelt tartósságot tesz lehetővé
A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és nyomatékállítást
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 0-3200 ford./perc állandó
teljesítményt biztosít, mely gyorsabb csavarozást tesz lehetővé
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
1
/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és pontos bitcseréért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 BD-0

M12 BD-202C

M12 FID-0

M12 FID-202X

M12 FQID-0

M12 FQID-202X

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

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 500

Max. fúrási átmérő fában (mm)

16

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

0-1300 / 0-2400 / 0-3300
/ 0-3300

0-1300 / 0-2400 / 0-3300
/ 0-3300

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

1100/2200/3200/3200

1100/2200/3200/3200

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

Szerszám befogás

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Szerszám befogás

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Max. nyomaték (Nm)

20

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 4000

0 - 4000

Ütésszám (ütés/perc)

950/2200/3400/3400

950/2200/3400/3400

Szerszám befogás

¼˝ Hex

Max. nyomaték (Nm)

147

147

Max. nyomaték (Nm)

50

50

0.9

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.1

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.1

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer C12 C Töltő, Heavy Duty
vagy táska nélkül szállítva koffer

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer C12 C Töltő, Heavy Duty
vagy táska nélkül szállítva koffer

Cikkszám

4933459822

4933459823

Cikkszám

4933464972

4933464973

EAN kód

4058546029944

4058546029951

EAN kód

4058546229177

4058546229184

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
0 - 400
(ford/perc)

0 - 400

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
0 - 1500
(ford/perc)

0 - 1500

Szerszám befogás

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Max. fúrási átmérő fában (mm)

22

22

Max. fúrási átmérő acélban (mm) 10

10

Facsavarok (mm)

6

6

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Max. nyomaték (Nm)

30

30

Cikkszám

4933447135

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.0

EAN kód

4002395006021

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
2 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
C12 C Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933441910

4933441900

EAN kód

4002395002566

4002395002559

100

Súly akkumulátorral (kg)

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 BID

M12 BRAID

M12 FIWF12

M12 FIW38

M12™ SZUPERKOMPAKT 1/4 ˝ HEX
ÜTVECSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT SAROK
ÜTVECSAVAROZÓ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2 ˝
ÜTVECSAVAROZÓ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
ÜTVECSAVAROZÓ

ºº Nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 165 mm hosszú,

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

ºº

ºº

ºº Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság
ºº Akár 339 Nm max. nyomaték
1
ºº /2 ˝-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű

ºº Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság
ºº Akár 339 Nm max. nyomaték
3
ºº /8 ˝-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor: nagyobb teljesítményt nyújt

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor: nagyobb teljesítményt nyújt

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

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˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és a könnyű 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™ 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 fény
A REDLITHIUM™ 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

szerszámcsere érdekében

kompaktabb méretben

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ 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
Jobb hozzáférés szűk helyeken, teljes hossza csupán 124,5 mm
4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal pontos
vezérlést biztosít
LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 BRAID-0

3

/8 ˝

szerszámcsere érdekében

kompaktabb méretben

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ 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
Jobb hozzáférés szűk helyeken, teljes hossza csupán 121,9 mm
4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal pontos
vezérlést biztosít
LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 BID-0

M12 BID-202C

M12 FIWF12-0

M12 FIWF12-422X

M12 FIW38-0

M12 FIW38-422X

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

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2425

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3300

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

1200/1800/2700/2700

1200/1800/2700/2700

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

1200/1800/2700/2700

1200/1800/2700/2700

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

0 - 2500

0 - 2500

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3300

0 - 3300

Szerszám befogás

¼˝ Hex

Szerszám befogás

½˝ négyszög

½˝ négyszög

Szerszám befogás

⅜˝ négyszög

⅜˝ négyszög

Szerszám befogás

¼˝ Hex

¼˝ Hex

Max. nyomaték (Nm)

68

Ütésszám (ütés/perc)

1100/2100/3200

1100/2100/3200

Ütésszám (ütés/perc)

1100/2100/3200

1100/2100/3200

Max. nyomaték (Nm)

112

112

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

Max. nyomaték (Nm)

339

339

Max. nyomaték (Nm)

339

339

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.0

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

M16

M16

Max. csavar átmérő

M16

M16

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.1

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.1

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
2 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
C12 C Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Max. csavar átmérő

Cikkszám

4933451247

4933441960

4002395167715

A készlet tartalma

4933441955

EAN kód

A készlet tartalma

Cikkszám

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M12 B4, 1 x M12 B2
Töltő nélkül szállítva, Koffer akkumulátor, C12 C Töltő,
vagy táska nélkül szállítva Heavy Duty koffer

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M12 B4, 1 x M12 B2
Töltő nélkül szállítva, Koffer akkumulátor, C12 C Töltő,
vagy táska nélkül szállítva Heavy Duty koffer

EAN kód

4002395002689

4002395002696

Cikkszám

4933464615

4933464616

Cikkszám

4933464612

4933464613

EAN kód

4058546225605

4058546225612

EAN kód

4058546225575

4058546225582
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M12 FIW14

M12 BIW12

M12 BIW38

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4 ˝
ÜTVECSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT 1/2 ˝
ÜTVECSAVAROZÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
ÜTVECSAVAROZÓ

ºº Nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 171 mm hosszú,

ºº Nagy teljesítményű szuperkompakt ütvecsavarozó 165 mm hosszú,

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Nagyobb teljesítmény, kompaktabb méret, jobb irányíthatóság
Akár 115 Nm max. nyomaték rögzítéshez
Akár 136 Nm dugókulcsra ható nyomaték
1
/4˝-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű
szerszámcsere érdekében
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
A REDLITHIUM™ 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
Jobb hozzáférés szűk helyeken, teljes hossza csupán 129,5 mm
4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal pontos
vezérlést biztosít
LED fény a munkaterület megvilágításához
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

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
1
/2 ˝ 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™ 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

M12 FIW14-0

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

MILWAUKEETOOLEU

M12 FRAIWF38
3

/8 ˝

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™ 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

M12 FUEL™ ½˝ SAROK
ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

ºº Akár 270 Nm rögzítéshez és 300 Nm dugókulcsra ható nyomaték
ºº 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal és és

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

csavar eltávolító móddal, amely megakadályozza a túlzott meghúzódást,
és nagyobb vezérlést biztosít a csavar kitörése után
A hosszú kialakítású géptest lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető
helyeken való munkavégzést is
Csupán 71 mm hosszú szerszámbefogó, biztosítja a nagyobb
hozzáférést szűk helyeken
3
/8 ˝-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű
szerszámcsere érdekében
LED fény a munkaterület megvilágításához
A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá
használat közben növeli a kényelmet
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
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 BIW12-0

M12 BIW12-202C

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1300/1900/3200/3200

0 - 2550

0 - 2500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000

¼˝ négyszög

0 - 2550

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

Szerszám befogás

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

Szerszám befogás

⅜˝ négyszög

1300/2000/4300

½˝ négyszög

½˝ négyszög

⅜˝ négyszög

Ütésszám (ütés/perc)

Szerszám befogás

Szerszám befogás

Ütésszám (ütés/perc)

0 - 3300

136

0 - 3400

0 - 3400

0-1350/ 0-2700/ 0-3600

Max. nyomaték (Nm)

Ütésszám (ütés/perc)

Ütésszám (ütés/perc)

Max. nyomaték (Nm)

135

M12

138

138

270

Max. csavar átmérő

Max. nyomaték (Nm)

Max. nyomaték (Nm)

Súly akkumulátorral (kg)

1.0

0.9

-

1.0

M16

Súly akkumulátorral (kg)

Súly akkumulátorral (kg)

Max. csavar átmérő

A készlet tartalma

1.7

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933464611

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
2 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
C12 C Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül szállítva

Súly akkumulátorral (kg)

Szállítva

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933441985

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

EAN kód

4058546225568

Cikkszám

4933447134

4933447133

EAN kód

4002395002603

Cikkszám

4933471700

EAN kód

4002395006014

4002395006007

EAN kód

4058546295998
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M12 FRAIWF12

M12 ONEFTR12

M12 ONEFTR38

M12 FUEL™ 1/2˝ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M12 FUEL™ ONE-KEY ™ 1/2 ˝ DIGITÁLIS
NYOMATÉKKULCS

M12 FUEL™ ONE-KEY ™ 3/8 ˝
DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS

ºº A Milwaukee Tool első digitális nyomatékkulcsa - akár 50%-kal

ºº A Milwaukee Tool első digitális nyomatékkulcsa - akár 50%-kal

ºº

ºº 13,6- 135,6 Nm nyomatéktartományt és pontosságot biztosít ± 2%-on

ºº Akár 270 Nm rögzítéshez és 300 Nm dugókulcsra ható nyomaték
ºº 4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási móddal
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

és és csavar eltávolító móddal, amely megakadályozza a túlzott
meghúzódást, és nagyobb vezérlést biztosít a csavar kitörése után
A hosszú kialakítású géptest lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető
helyeken való munkavégzést is
Csupán 71 mm hosszú szerszámbefogó, biztosítja a nagyobb
hozzáférést szűk helyeken
1
/2˝-os, biztosító gyűrűvel ellátott szerszámbefogó a gyors és könnyű
szerszámcsere érdekében
LED fény a munkaterület megvilágításához
A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá
használat közben növeli a kényelmet
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
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 FRAIWF12-0

ºº

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000

Szerszám befogás

½˝ négyszög

Ütésszám (ütés/perc)

0-1350/ 0-2700/ 0-3600

Max. nyomaték (Nm)

270

Max. csavar átmérő

M16

Súly akkumulátorral (kg)

1.7

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933471699

EAN kód

4058546295981

4 fokozatú DRIVE CONTROL automatikus kikapcsolási
móddal és és csavar eltávolító móddal
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ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

A hosszú kialakítású géptest lehetővé teszi a nehezen
hozzáférhető helyeken való munkavégzést is

Csupán 71 mm hosszú szerszámbefogó, biztosítja a
nagyobb hozzáférést szűk helyeken

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

gyorsabb telepítés, helyettesítve ezzel a kéziszerszámot
16,9 - 203,4 Nm nyomatéktartományt és pontosságot biztosít ± 2%-on
belül a nyomatékkritikus rögzítőelemeknél
Gyorsabb, eredményesebb nyomatékjelentés a ONE-KEY™
technológiával - nyomaték adatok és testre szabható jelentések
biztosítása az ellenőröknek vagy a tulajdonosoknak
Beállítható forgatónyomaték a szerszámok kimeneti nyomatékának a
motoron keresztüli szabályozására, hogy megakadályozza a
túlnyomatékot
Négy mérési mód (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) és 15 elérhető előre beállított
érték
Tartós kialakítás, amely a legigényesebb munkahelyi környezetre lett
kifejlesztve
4 értesítési mód mikor a szerszám eléri a beállított nyomatékot (LED,
LCD, rezgés és hang)
Hat előre programozott nyelv, köztük az angol, a spanyol és a francia
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

gyorsabb telepítés, helyettesítve ezzel a kéziszerszámot
belül a nyomatékkritikus rögzítőelemeknél

™
ºº Gyorsabb, eredményesebb nyomatékjelentés a ONE-KEY

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

technológiával - nyomaték adatok és testre szabható jelentések
biztosítása az ellenőröknek vagy a tulajdonosoknak
Beállítható forgatónyomaték a szerszámok kimeneti nyomatékának a
motoron keresztüli szabályozására, hogy megakadályozza a
túlnyomatékot
Négy mérési mód (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) és 15 elérhető előre beállított
érték
Tartós kialakítás, amely a legigényesebb munkahelyi környezetre lett
kifejlesztve
4 értesítési mód mikor a szerszám eléri a beállított nyomatékot (LED,
LCD, rezgés és hang)
Hat előre programozott nyelv, köztük az angol, a spanyol és a francia
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen

M12 ONEFTR12-0C

M12 ONEFTR12-201C

M12 ONEFTR38-0C

M12 ONEFTR38-201C

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Nyomaték tartomány (Nm)

16.9 - 203.4

16.9 - 203.4

Nyomaték tartomány (Nm)

13.6 - 135.6

13.6 - 135.6

Pontosság

CW ±2 %, CCW ±3%

CW ±2 %, CCW ±3%

Pontosság

CW ±2 %, CCW ±3%

CW ±2 %, CCW ±3%

Szerszám befogás

½˝ négyszög

½˝ négyszög

Szerszám befogás

⅜˝ négyszög

⅜˝ négyszög

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 100

0 - 100

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 100

0 - 100

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.6

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.5

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Kitbox C12 C Töltő, Kitbox

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Kitbox C12 C Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933464969

4933464970

Cikkszám

4933464966

4933464967

EAN kód

4058546229146

4058546229153

EAN kód

4058546229115

4058546229122

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 FIR38LR

M12 FIR14LR

M12 FIR12

M12 FIR38

M12 FUEL™ 3/8 ˝ RACSNIS
CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT
HAJTÓSZÁRRAL

M12 FUEL™ 1/4 ˝ RACSNIS
CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT
HAJTÓSZÁRRAL

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2 ˝
RACSNIS CSAVARKULCS

M12 FUEL™ 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 Akár 81 Nm maximális nyomaték és 175 ford/perc, nagyszerű rögzítő

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

ºº

ºº

ºº

ºº Az alacsony profilú fej kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

ºº

eszköz az autóipari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített
mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot
biztosít a professzionális felhasználók számára
A racsnis csavarkulcs meghosszabítható hajtószárral, további 82 mm
hosszúságot tesz lehetővé a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez
A változtatható fordulatszámú 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
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
1
/4˝ adapterrel szállítva

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

ºº

eszköz az autóipari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
Az iparág vezető FUEL™ technológiája kombinálva a megerősített
mechanizmussal és az öntött acél burkolattal nagyobb tartósságot
biztosít a professzionális felhasználók számára
A racsnis csavarkulcs meghosszabítható hajtószárral, további 82 mm
hosszúságot tesz lehetővé a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez
A változtatható fordulatszámú 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
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt
3
/8 ˝ adapterrel szállítva

M12 FIR38LR-0

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™™ 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
3
/8 ˝ adapterrel szállítva

M12 FIR14LR-0

3

/8 ˝

eszköz az autóipari szerelőknek, karbantartó és javító szakembereknek
szűk helyeken való hozzáféréshez

™
ºº Az iparág vezető FUEL technológiája kombinálva a megerősített

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

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™ 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
1
/4˝ adapterrel szállítva
M12 FIR38-0

M12 FIR38-201B

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

M12 FIR12-0
12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Szerszám befogás

⅜˝ négyszög

Szerszám befogás

¼˝ négyszög

Szerszám befogás

½˝ négyszög

Szerszám befogás

⅜˝ négyszög

⅜˝ négyszög

Max. nyomaték (Nm)

75

Max. nyomaték (Nm)

54

Max. nyomaték (Nm)

81

Max. nyomaték (Nm)

75

75

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 250

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 175

Hossz (mm)

363

Hossz (mm)

348

Hossz (mm)

290

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

0 - 200

0 - 200

Súly akkumulátorral (kg)

1.4

Súly akkumulátorral (kg)

1.1

Súly akkumulátorral (kg)

1.5

Hossz (mm)

281

281

-

1.4

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Súly akkumulátorral (kg)

Cikkszám

4933471500

Cikkszám

4933471499

Cikkszám

4933459800

A készlet tartalma

EAN kód

4058546293994

EAN kód

4058546293987

EAN kód

4058546029722

Akkumulátor nélkül szállítva,
1 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
C12 C Töltő, Szerszámtáska
vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933459797

4933459798

EAN kód

4058546029692

4058546029708
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M12 FIR14

M12 IR

M12 SI

M12 BI

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4 ˝
RACSNIS CSAVARKULCS

M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS
CSAVARKULCS

M12™ SZUPERKOMPAKT
FORRASZTÓPÁKA

M12™ SZUPERKOMPAKT
KOMPRESSZOR

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

ºº 47 Nm és 250 percenkénti üresjárati fordulatszám
™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

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

ºº Kompakt, könnyű kialakítás autó, kisteherautó és kompakt

ºº

ºº Nagy teljesítményű motor és pumpa
ºº Rezgéscsillapító állvány
ºº Az automatikus kikapcsolási technológia a felhasználó számára előre

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
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™ 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

ºº

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Megerősített motorház - a levegős racsnis csavarkulcsokhoz hasonló
tartósságot biztosít
Kompakt kialakítás - kiválóan használható szűk helyeken és motortérben
Változtatható sebesség fém sebességválasztó kapcsolóval - jobb
irányítást biztosít az alkalmazások során
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™ 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

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

berendezések gumiabroncsainak gyors felfújásához

beállított nyomást biztosít a rendkívül pontos felpumpáláshoz

ºº LCD kijelző digitális nyomásjelzővel és töltésszintjelző, amely kijelzi az

akkumulátor töltöttségi szintjét

ºº Fúvóka és tömlőtároló - 66 cm-es tömlő és tartozékok egyszerű

tárolása, sárgaréz Schrader tömlőcsatlakozóval

™
ºº A REDLITHIUM 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 Labda szeleptűt, felfújható szelepet, Presta szelepet és Schrader
tömlőcsatlakozó tartalmaz

M12 FIR14-0

M12 FIR14-201B

M12 IR-201B 1/4

M12 IR-201B 3/8

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

Szerszám befogás

¼˝ négyszög

¼˝ négyszög

Szerszám befogás

¼˝ négyszög

⅜˝ négyszög

Teljesítmény (W)

90

90

Tömlő hossza (mm)

660

Max. nyomaték (Nm)

54

54

Max. nyomaték (Nm)

40

47

Hőmérséklet tartomány (°C)

400

400

Max. nyomás (Bar/PSI)

8.27 / 120

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

0 - 250

0 - 250

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

0 - 250

0 - 250

Súly akkumulátorral (kg)

-

0.5

Levegő térfogatáram (l/perc)

24.9

Működési ciklus

10 perc munka / 10 perc szünet

Hossz (mm)

266

266

Hossz (mm)

274

274

A készlet tartalma

Mérési pontosság (%)

±3%

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.1

Súly akkumulátorral (kg)

0.9

0.9

Akkumulátor nélkül szállítva,
1 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
C12 C Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül szállítva

Súly akkumulátorral (kg)

1.6

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
1 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
C12 C Töltő, Szerszámtáska
vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

1 x M12 B2 akkumulátor,
1 x M12 B2 akkumulátor,
C12 C Töltő, Szerszámtáska C12 C Töltő, Szerszámtáska

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933441725

4933441720

Cikkszám

4933459795

4933459796

Cikkszám

4933464124

EAN kód

4002395002030

4002395002023

EAN kód

4058546029678

4058546029685

EAN kód

4058546220693
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Cikkszám

4933459760

4933459761

EAN kód

4058546029326

4058546029333

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 FBS64

M12 BS

M12 FCOT

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ (VÁGÁSI KAPACITÁS 64 MM)

M12™ SZUPERKOMPAKT
SZALAGFŰRÉSZ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
VÁGÓSZERSZÁM

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

ºº Gyors, pontos vágás, akár 20 000 ford./perc
ºº Optimalizált ergonómikus kialakítás a legjobb irányításért és egykezes

ºº Kategóriájában az első 12 V-os szalagfűrész 64 mm-es vágási
kapacitással

ºº A kompakt, kis tömegű dizájn, különösen a fej feletti, egy kezes
vágásokhoz a meglévő berendezésekben és szűk helyeken

ºº 32 mm-től 160 mm-ig terjedő csövekhez használható, maximum 46
méter hosszan

ºº Beépített fűrészlap burkolat megóvja a felhasználót a sérülésektől
ºº
º
º
º
º
º
ºº

azáltal, hogy megakadályozza a fűrészlap megérintését - másodpercek
alatti, szerszámmentes beszerelés és eltávolítás
Szerszámmentes fűrészlaprögzítő mechanizmus a gyors és egyszerű
fűrészlapcseréhez
Kettős működésű kapcsoló a véletlen bekapcsolás megelőzéséhez
Zárható, beállítható csúszósaru
Szilárd fém szarufahorog a könnyű munkahelyi tároláshoz
Beépített LED-fény a munkaterület megvilágításához
®
Három kizárólagos MILWAUKEEinnováció
jellemzi - a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 FBS64-0C

M12 FBS64-402C

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-174

0-174

Vágási kapacitás (mm)

64

64

Hossz (mm)

726

726

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.2

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M12 B4 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Kitbox C12 C Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933478440

4933478441

EAN kód

4058546346317

4058546346324

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

Beépített fűrészlap burkolat megóvja a felhasználót
a sérülésektől, megakadályozva a fűrészlaphoz való
hozzáférést - másodpercek alatti, szerszámmentes
beszerelés és eltávolítás
112

Változtatható sebesség kioldó a gyors és könnyű
sebességbeállításokhoz

végzett munkákhoz és a nehezen hozzáférhető munkaterületekhez
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Sokoldalú - különböző anyagok vágásához: acél, rozsdamentes acél,
réz, műanyag, alumínium
Hidegvágás - szikra- és zajmentes
Tiszta vágás - kiegyensúlyozott fogantyú kialakítás 8 golyós csapággyal
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™ 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

használathoz. Csupán 1,1 kg és 226 mm hosszú

ºº Többféle anyagvágó képességgel, különböző fűrészlapokkal (fémvágó

tárcsa, karbid vágókorong, gyémánt vágótárcsa)

ºº Ideális acél, rozsdamentes acél, színesfémek, gipszkarton, szálcement,

műanyag és kerámia vágására

ºº Könnyen beállítható védőburkolat és egyedülálló előre / hátra beállítható

ºº
ºº
ºº

ºº

vágólap forgási irány, hogy megvédje a felhasználót a törmeléktől
különböző vágási pozíciókban
Gyorsan kioldható porvédő mélységbeállítással és opcionális porelszívó
csatlakozással
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: nagyobb teljesítményt nyújt
kompaktabb méretben
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

M12 BS-0

M12 BS-402C

M12 FCOT-0

M12 FCOT-422X

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 85

0 - 85

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 20,000

20,000

Vágási kapacitás (mm)

41 x 41

41 x 41

Max. vágási mélység (mm)

16.3

16.3

Hossz (mm)

687.57

687.57

Tárcsa átmérő (mm)

76

76

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.2

Befogótüske mérete (mm)

10

10

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.1

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
2 x M12 B4 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
C12 C Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Cikkszám

4933431310

4933441805

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M12 B4, 1 x M12 B2
Töltő nélkül szállítva, Koffer akkumulátor, C12 C Töltő,
vagy táska nélkül szállítva
Heavy Duty koffer

EAN kód

4002395242092

4002395002344

Cikkszám

4933464618

4933464619

Szerszámmentes fűrészlaprögzítő mechanizmus a gyors és
egyszerű fűrészlapcseréhez

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 BPS

M12 FDGS

M12 FDGA

C12 MT

M12™ SZUPERKOMPAKT
POLÍROZÓ/CSISZOLÓ

M12 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ

M12 FUEL™ DERÉKSZÖGŰ
CSISZOLÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL

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

ºº Az első vezeték nélküli egyenes csiszoló, amely nagyobb teljesítményt

ºº Az első vezeték nélküli derékszögű csiszoló, amely nagyobb energiát

ºº Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és

ºº

ºº

ºº
ºº

™
ºº REDLINK túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

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™ 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

szolgáltat, mint a hasonló pneumatikus modellek
Kompakt méret - csupán 262 mm hosszú – kényelmes használat a
nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
A 3-módú sebességszabályozóval és változtatható sebesség
kapcsolóval kiemelkedő irányítást tesz lehetővé
Kompatibilis akár Ø 50 mm-es tárcsákkal
6 és 8 mm-es befogógyűrűvel szállítva
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº

ºº

szolgáltat a pneumatikus modellekhez képest
Csupán 119 mm hosszú, ideális a szűk helyeken való munkavégzéshez
4 fokozatú sebességszabályzó és változtatható sebesség kapcsoló
kiváló irányítást tesz lehetővé
Kompatibilis akár Ø 50 mm-es tárcsákkal
6 és 8 mm-es befogógyűrűvel szállítva
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

M12 BPS-421X

M12 FDGS-0

M12 FDGS-422B

12

12

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Befogógyűrű mérete (mm)

6/ 8

6/ 8

Befogógyűrű mérete (mm)

6/ 8

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

0 - 10,000/ 0 - 15,000/
0 - 21,000

0 - 10,000/ 0 - 15,000/
0 - 21,000

Tárcsa átmérő (mm)

50

50

Súly akkumulátorral (kg)

-

0.72/ 0.94

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 10,000/ 0 - 15,000/
0 - 20,000/ 0 - 24,500 0 - 20,000/ 0 - 24,500

Súly akkumulátorral (kg)

-

0.8/ 1.0

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M12 B4, 1 x M12 B2
Töltő nélkül szállítva, Koffer akkumulátor, C12 C Töltő,
vagy táska nélkül szállítva Szerszámtáska

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva

1 x M12 B4, 1 x M12
B2 akkumulátor, C12 C
Töltő, Szerszámtáska

Cikkszám

4933471438

4933471439

EAN kód

4058546290665

4058546290672

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
0 - 8300
(ford/perc)

0 - 8300

Tárcsa átmérő (mm)

76

76

Tengelymenet

M9 x 0.75

M9 x 0.75

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.0

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M12 B4, 1 x M12 B2
Töltő nélkül szállítva, Koffer akkumulátor, C12 C Töltő,
vagy táska nélkül szállítva Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933447791

4933447799

EAN kód

4002395006557

4002395006564

114

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

M12 BPS-0

0 - 2800

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº A változtatható fordulatszám (5000 – 20.000 ford/perc) és a 1,5°-os

ºº

Feszültség (V)

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
0 - 2800
(ford/perc)

eltávolításához

Cikkszám

4933471435

4933471436

EAN kód

4058546290634

4058546290641

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

M12 FDGA-0

M12 FDGA-422B

12

12

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 kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
A REDLITHIUM™ 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 fűrészlappal, csiszolótalppal és 5 darab
csiszolólappal szállítva

C12 MT-0

C12 MT-202B

C12 MT-402B

Feszültség (V)

12

12

12

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

6/ 8

Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°) 1.5

1.5

1.5

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

5000 - 20,000

5000 - 20,000

5000 - 20,000

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.0

1.2

A készlet tartalma

Akkumulátor
nélkül szállítva,
Töltő nélkül
szállítva, Koffer
vagy táska nélkül
szállítva

2 x M12 B2
2 x M18 B4
akkumulátor, C12 C akkumulátor, C12 C
Töltő, Szerszámtás- Töltő, Szerszámtáska
ka

Cikkszám

4933427180

4933441710

EAN kód

4002395239276 4002395002009

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

4933441705
4002395001989
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M12 FMT

M12 CCS44

M12 CHZ

M12 FUEL™ MULTI-TOOL

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
KÖRFŰRÉSZ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT
KÉZIFŰRÉSZ

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor: 2x hosszabb élettartam és akár

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor: akár 6x hosszabb élettartam és

ºº

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: a fejlett digitális

ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

™
motor gyors vágási sebességet
biztosít a leggyakoribb anyagokban lassítás vagy blokkolás nélkül
keményfákban
10 000 és 20 000 ford/perc közötti állíthatóság lehetővé teszi a
felhasználó számára a tökéletes vágást az anyagtól függetlenül
Kategóriájában a legalacsonyabb vibráció - 4.56 m/s²
Oszcilláló mozgás balra/jobbra 1.8° lehetővé teszi a gyorsabb vágást
Akár 59 vágás tölgyfában egy akkumulátor töltéssel, 2,0 ah-os
akkumulátorral
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel
szállítva
A LED fény megvilágítja a vágási vonalat gyenge fényviszonyok között
Adapterrel, OCS 112 bemerülő fűrésszel, csiszolótalppal és 5 darab
csiszolólappal és DEK26 porelvezetővel szállítva
A REDLITHIUM™ 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

M12 FMT-0

M12 FMT-422X

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°) 1.8

1.8

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 10,000 - 20,000

10,000 - 20,000

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.2

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M12 B4, 1 x M12 B2
Töltő nélkül szállítva, Koffer akkumulátor, C12 C Töltő,
vagy táska nélkül szállítva Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933472238

4933472239

EAN kód

4058546326340

4058546326357

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Oszcilláló mozgás balra/jobbra 1.8° lehetővé teszi a
gyorsabb vágást
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FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális
adapterrel

Sokoldalú akkumulátoros megoldás vágás és felületkezelési
alkalmazásokhoz

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

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™ 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

akár 70%-kal gyorsabb vágás adott alkalmazásoknál

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
REDLITHIUM™ akkumulátor
Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú távú tartósságát
Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli
fűrészlapcseréért
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

M12 CCS44-0

M12 CCS44-402C M12 CCS44-602X

M12 CHZ-0

M12 CHZ-402C

M12 CHZ-602X

Feszültség (V)

12

12

12

Feszültség (V)

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

3600

3600

3600

Üresjárati löketszám (löket/perc) 0 - 3000

0 - 3000

0 - 3000

Max. vágási mélység 90° (mm)

44

44

44

Löket hossz (mm)

15.9

15.9

15.9

Max. vágási mélység 45° (mm)

33

33

33

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.6

1.6

Fűrészlap átmérő (mm)

140

140

140

Befogótüske mérete (mm)

20

20

20

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.7

2.7

A készlet tartalma

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
2 x M12 B6
szállítva, Töltő
2 x M12 B4
akkumulátor, C12 C
nélkül szállítva,
akkumulátor, C12 C
Töltő, Heavy Duty
Koffer vagy táska Töltő, Kitbox
koffer
nélkül szállítva

Akkumulátor nélkül
2 x M12 B6
szállítva, Töltő
2 x M12 B4
akkumulátor, C12 C
nélkül szállítva,
akkumulátor, C12 C
Töltő, Heavy Duty
Koffer vagy táska Töltő, Kitbox
koffer
nélkül szállítva

Cikkszám

4933446960

4933446950

4933451511

EAN kód

4002395005727

4002395005710

4002395161591

Cikkszám

4933448225

4933448235

4933451512

EAN kód

4002395262809

4002395262816

4002395162208

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

M12 JS

M12 BPRT

M12 BST

M12™ SZUPERKOMPAKT
UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ

M12™ SZUPERKOMPAKT
SZÚRÓFŰRÉSZ

M12™ SZUPERKOMPAKT
POPSZEGECSELŐ

M12™ SZUPERKOMPAKT TŰZŐGÉP

ºº Nagy teljesítményű kompakt, egy kézzel használható fémfűrész. A

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

ºº Akár 325 db 4,8 mm-es rozsdamentes acél szegecs egy akkumulátor

ºº Kimagasló teljesítmény korlátozza a felhasználó kifáradását a

ºº

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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

csupán 280 mm hosszú fűrész ideális a szűk helyeken végzett
feladatokhoz
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli
fűrészlapcseréért
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™ 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
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™ 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

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

töltéssel (2.0 Ah akkumulátorral)
Akár 4,8 mm-es alumínium, acél, rozsdamentes acél és réz
szegecsekkel is használható
20,32 mm-es lökethossz
Reteszes befogó fej - a szegecsek bármilyen irányban tarthatók
Szerszámmentes hozzáférés a könnyen tisztítható pofákhoz.
Szerszámon tárolható befogó fejek és eltávolító eszköz a felhasználó
kényelméért.
Beépített töltésszintjelző és LED fény a kényelmes használatért és a
nehezen belátható helyek megvilágításáért
Ergonómikus kialakítás 273 mm x 66,8 mm széles - 165 mm hosszúságú
a tüskegyűjtő kosár nélkül
Beépített övcsipesz és biztonsági övtartó
A REDLITHIUM™ 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
4 x cserélhető fejjel szállítva

kéziszerszámok ismétlődő mozgásának kiküszöbölésével
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

C12 HZ-0

C12 HZ-202C

M12 JS-0

M12 JS-402B

M12 BPRT-0

M12 BPRT-201X

M12 BST-0

M12 BST-202X

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

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati löketszám (löket/perc) 0 - 3000

0 - 3000

Üresjárati löketszám (löket/perc) 0 - 2800

0 - 2800

Húzóerő (N)

9000

9000

Kapocs

T50

T50

Löket hossz (mm)

13

13

Löket hossz (mm)

19

19

11.4

1.2

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.1

325 x 4.8

11.4

-

325 x 4.8

Kapocs szélesség (mm)

Súly akkumulátorral (kg)

Max. popszegecselés M12 B2
akkumulátorral (mm)

Kapocs hosszúság (mm)

6 - 14

6 - 14

2.4 - 4.8

2.4 - 4.8

Tár kapacitása

89

89

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
2 x M12 B4 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
C12 C Töltő, Szerszámtáska
vagy táska nélkül szállítva

Szegecsméret Ø (mm)

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
2 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
C12 C Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül szállítva

Löket hossz (mm)

20.32

20.32

Lövési frekvencia (min)

140

140

Méretek (mm)

273 x 66 x 8 x 230

273 x 66 x 8 x 230

Cikkszám

4933411925

4933441195

Cikkszám

4933431305

4933441700

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.6

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.1

EAN kód

4002395236367

4002395001200

EAN kód

4002395242085

4002395001965

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer C12 C Töltő, Heavy Duty
vagy táska nélkül szállítva koffer

A készlet tartalma

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer C12 C Töltő, Heavy Duty
vagy táska nélkül szállítva koffer

Cikkszám

4933459634

4933459635

Cikkszám

4933464404

4933464405

EAN kód

4058546028060

4058546028077

EAN kód

4058546223496

4058546223502
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C12 PN

C12 RT

M12 FVCL

M12 HV

M12™ SZUPERKOMPAKT
MAROKFOGANTYÚS SZÖGBEÜTŐ

M12™ SZUPERKOMPAKT
UNIVERZÁLIS
NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP

M12 FUEL™ NEDVES/SZÁRAZ
PORSZÍVÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT PORSZÍVÓ

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

ºº Változatos akkumulátoros megoldás különböző anyagok vágásához és

ºº A nagy teljesítményű, 1275 l/perc max. légáramlással és 105 mbar

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

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 kimutatja 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)
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 kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

C12 PN-0

nyomással rendelkező M12 FUEL™ motor 18 V feszültséget biztosítására
képes mind nedves, mind pedig száraz takarítás esetén
A 6,0 Ah-s akkumulátorral a porszívó 14 percig működik magas, míg 26
percig alacsony beállítás esetén, ez a kompakt porszívó ideális a
helyszínre és a szolgáltatásra fókuszáló, nedves/száraz gyors
feltakarítási igényekhez
Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskék
99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
A belső tartozék- és tömlőtárolóval az összes tartozékot a szerszámmal
együtt hordozhatja ezáltal elkerülve a felszerelés elvesztését
A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékony eltávolíthatja a port a
szerszámgépekről
Egymásra pakolható szerszámdoboz kialakítás a nagyobb
hordozhatóságért és a könnyebb tárolásért
Falra szerelt szerelőkeret a tárolási lehetőségek bővítése céljából
Belső fúvóberendezés a hulladék munkaterületről történő eltávolításához
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

C12 RT-0

Kiváló szívóerő 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 FVCL-0

M12 HV-0

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Max. ütésszám (ütés/perc)

2700

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

5000 - 32,000

Kapacitás (szilárd) (l)

5.7

Levegő mennyisége (l/perc)

934

Max. szög méret (mm)

90

Befogógyűrű mérete (mm)

3.2

Kapacitás (folyékony) (l)

6.1

Levegőáramlás mértéke (m³/óra)

56

Ütés energia (EPTA)(J)

2.9

Súly akkumulátorral (kg)

0.6

Tömlő átmérő (mm)

41

Max. vákuum (mbar)

31.1

Súly akkumulátorral (kg)

1.6

A készlet tartalma

Tömlő hossza (m)

0.5

Kapacitás (szilárd) (l)

0.6

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Max. vákuum (mbar)

105

Tömlő átmérő (mm)

22.5

Cikkszám

4933427183

Levegő mennyisége (l/perc)

1275

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

Cikkszám

4933427182

EAN kód

4002395239030

Szűrő típusa

HEPA

EAN kód

4002395239238

Súly akkumulátorral (kg)

5.0

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933448390

EAN kód

4002395262908

Cikkszám

4933478186

EAN kód

4058546341190

120

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

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

121

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

MILWAUKEETOOLEU

M12 GG

M12 PCG/600

M12 PCG/400

M12 PCG/310

M12™ SZUPERKOMPAKT
ZSÍRZÓPISZTOLY

M12™ SZUPERKOMPAKT
TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML

M12™ SZUPERKOMPAKT
TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML

M12™ SZUPERKOMPAKT
TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML

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

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

ºº
ºº
ºº
ºº

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 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 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 Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

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

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

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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubust is adagol
Kimagasló 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™ 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

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

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

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 GG-0

M12 GG-401B

M12 PCG/600A-0

M12 PCG/600A-201B

M12 PCG/400A-0

M12 PCG/400A-201B

M12 PCG/310C-0

M12 PCG/310C-201B

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

Nyomás (bar)

562

562

Max. kinyomó erő (N)

1780

1780

Max. kinyomó erő (N)

1780

1780

Max. kinyomó erő (N)

1780

1780

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.2

Fordulatszám szabályozás

6

6

Fordulatszám szabályozás

6

6

Fordulatszám szabályozás

6

6

Szállítási terjedelem

600 ml alumínium tubus

600 ml alumínium tubus

Szállítási terjedelem

400 ml alumínium tubus

400 ml alumínium tubus

Szállítási terjedelem

310 ml kartustartó

310 ml kartustartó

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
1 x M12 B4 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
C12 C Töltő, Szerszámtáska
vagy táska nélkül szállítva

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.9

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.9

1.9

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
1 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, SzeC12 C Töltő, Szerszámtáska
rszámtáska

Súly akkumulátorral (kg)

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállít1 x M12 B2 akkumulátor,
va, Töltő nélkül szállítva,
C12 C Töltő, SzerszámtásKoffer vagy táska nélkül
ka
szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
1 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
C12 C Töltő, Szerszámtáska
vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933441786

4933441670

Cikkszám

4933441783

4933441655

EAN kód

4002395002283

4002395001897

EAN kód

4002395002269

4002395001866

Cikkszám

4933440435

4933441675

EAN kód

4002395000951

4002395001903
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Cikkszám

4933441780

4933441665

EAN kód

4002395002276

4002395001880
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C12 PC

C12 PPC

M12 CC

M12 RCDAB+

M12™ SZUPERKOMPAKT
RÉZCSŐVÁGÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT PEX VÁGÓ

M12™ SZUPERKOMPAKT
AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ

M12™ RÁDIÓ/TÖLTŐ DAB+

ºº Nagy teljesítményű motor 500 percenkénti fordulattal a 12 mm-es

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 A prémium minőségű hangszóró és a magas frekvenciájú magassugárzó

ºº

ºº A DAB+ és a digitális processzorral ellátott AM/FM tuner biztosítja a

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

rézcsövet kevesebb, mint 3 másodperc alatt vágja el
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Automatikusan záródó, szerelt rézcső vágásához kifejlesztett
vágómechanizmus automatikus beállással a cső méretéhez, rögzítéstől
való minimum távolság: 37 mm
A cső méretéhez automatikusan beálló szorítópofák
Teljesen fémmel védett első 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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Erőteljes mechanizmus: 50 mm-es PEX cső vágása 3 másodperc alatt
Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiváló tartósságért és
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

C12 PC-0

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 - lapos, kerekített kábel vágást tesz lehetővé
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™ 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

kiváló hangminőséget nyújt.

ºº
ºº
ºº
ºº

legpontosabb vételt, a jel tisztaságát és a kiegészítő információkat, mint
például dal, előadó és pontos idő
Digitális Bluetooth® vevőkészülék: az okostelefonjától, számítógépétől,
illetve tabletjétől 30 méterre is lejátssza a zenét
Beépített töltő funkció bármely M12™ akkumulátor vagy elektromos
eszköz gyors és kényelmes feltöltéséhez az USB porton keresztül
IP54 akkumulátor módban - por és fröccsenő víz elleni védelem
MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető

M12 CC-0

M12 RCDAB+-0

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Feszültség (váltóáram) (V)

230

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Feszültség (egyenáram) (V)

12

Réz cső (mm)

12, 15, 18, 22, 25, 28

Vágási kapacitás (mm)

50

Max. vágási átmérő (mm)

32

Akkumulátor típusa

Li-ion

Cső vágásához szükséges legkisebb hely (mm) 80

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 500

Vágóerő (kN)

32

Hangolási tartomány AM (kHz)

522 - 1620

Hossz (mm)

Súly akkumulátorral (kg)

1.9

Fordulatszám szabályozás

2

Hangolási tartomány FM (MHz)

87.5 - 108

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Súly akkumulátorral (kg)

3.0

Hangolási tartomány DAB+ (MHz)

174 - 240

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Súly akkumulátorral (kg)

1.9

Cikkszám

4933431600

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

EAN kód

4002395242832

Cikkszám

4933472114

EAN kód

4058546325107

Súly akkumulátorral (kg)

360
1.5

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933416550

Cikkszám

4933411920

EAN kód

4002395237203

EAN kód

4002395236374
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M12 JSSP

M12-18 JSSP

M12 FPP2A

M12 FPP2B

M12™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

M12™ - M18™ BLUETOOTH®
HANGSZÓRÓ

M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

™
ºº M12 FPD - M12 FUEL

™
ºº M12 FPD - M12 FUEL

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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Hordozható hangszóró fejlett Bluetooth® technológiával
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 Hordozható hangszóró fejlett Bluetooth technológiával
®
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

SDS-Plus kalapács

M12 FPP2A-402X

M12 FPP2A-602X

M12 FPP2B-402X

M12 FPP2B-602X

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

A készlet tartalma

2 x M12 B4 akkumulátor,
C12 C Töltő, Heavy Duty
koffer

2 x M12 B6 akkumulátor,
C12 C Töltő, Heavy Duty
koffer

A készlet tartalma

2 x M12 B4 akkumulátor,
C12 C Töltő, Heavy Duty
koffer

2 x M12 B6 akkumulátor,
C12 C Töltő, Heavy Duty
koffer

Cikkszám

4933459808

4933459810

Cikkszám

4933459812

4933459813

EAN kód

4058546029807

4058546029821

EAN kód

4058546029845

4058546029852

M12 FPP2AQ

M12 BPP2B

M12 FUEL ERŐCSOMAG

M12™ ERŐCSOMAG

™
ºº M12 FPD - M12 FUEL

™
ºº M12 BPD - M12 szuperkompakt

™

szuperkompakt ütvefúró-csavarozó
™
™ 1
ºº M12 FQID - M12 FUEL SURGE /4˝
Hex hidraulikus ütvecsavarozó

M12 JSSP-0

ütvefúró-csavarozó

™
1
ºº M12 BID - M12 szuperkompakt /4˝

Hex ütvecsavarozó

M12-18 JSSP-0

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12, 18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Méretek (mm)

105.5 x 153

Méretek (mm)

360 x 165 x 165

Hangszóró teljesítmény (W)

5

Hangszóró teljesítmény (W)

40

Súly (kg)

0.5

Súly akkumulátorral (kg)

2.3

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933448380

Cikkszám

4933459275

EAN kód

4002395262892

EAN kód

4058546002411
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szuperkompakt ütvefúró-csavarozó

™
ºº M12 CH - M12 FUEL szuperkompakt

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

M12 FPP2AQ-402X

M12 FPP2AQ-602X

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

A készlet tartalma

2 x M12 B4 akkumulátor,
C12 C Töltő, Heavy Duty
koffer

2 x M12 B6 akkumulátor,
C12 C Töltő, Heavy Duty
koffer

A készlet tartalma

1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C
Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933443497

Cikkszám

4933464975

4933464976

EAN kód

4002395004614

EAN kód

4058546229207

4058546229214

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

M12 3PL

M12 CLLP

M12™ ZÖLD 360° 3 SÍKÚ LÉZER

M12™ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS
PONTLÉZER

™
ºº Az M12 zöld 360° 3 síkú lézer egy minden egyben funkciót biztosít egy

™
º Az M12 zöld keresztvonal- és pontlézer egy minden egyben funkciót

º
º
º
º

vízszintes vonallal és kettő függőleges vonallal a gyors és egyszerű
igazítás, szintezés, derékszögbe állítás és átvitelek céljából, amivel
könnyedén megtervezhet nagy területeket egyetlen eszközzel.
Nagy intenzitású zöld diódák a maximális láthatóság érdekében - a piros
lézerekhez képest akár 4x jobb láthatóság
Hatótávolság 38 m (detektorral 50 m)
Egész napos (15+ óra) üzemidőt biztosít egy M12 B4 akkumulátor
segítségével
3 üzemmódú ingarendszer: Kézi mód bármilyen szögből való

használatra, Finombeállító mód, amely jelzi a nem vízszintes állapotot a
4° -os finombeállító tartománnyal, illetve az Ingalezáró mód, amely
megvédi az alkatrészeket szállítás során
ºº Beépített mágneses konzol hátsó falra szerelt, felerősített ritkaföldfém
mágnesekkel, ¼˝ és ⅝ ˝ háromlábú állvány menetekkel és
akasztólyukakkal - hozzáilleszthető fém csavarokhoz, fa csavarokhoz és
háromlábú állványhoz

º
º
º
º

biztosít vízszintes szintezéssel, függőleges igazítással és pontlézer
átvitellel a padlótól a mennyezetig
Nagy intenzitású zöld diódák a maximális láthatóság érdekében - a piros
lézerekhez képest akár 4x jobb láthatóság
Hatótávolság 38 m (detektorral 50 m)
Egész napos (15+ óra) üzemidőt biztosít egy M12 B3 akkumulátor
segítségével
3 üzemmódú ingarendszer: Kézi mód bármilyen szögből való

használatra, Finombeállító mód, amely jelzi a nem vízszintes állapotot a
4° -os finombeállító tartománnyal, illetve az Ingalezáró mód, amely
megvédi az alkatrészeket szállítás során
ºº Beépített mágneses konzol hátsó falra szerelt, felerősített ritkaföldfém
mágnesekkel, ¼˝ és ⅝ ˝ háromlábú állvány menetekkel és
akasztólyukakkal - hozzáilleszthető fém csavarokhoz, fa csavarokhoz és
háromlábú állványhoz

M12 3PL-0C

M12 3PL-401C

M12 CLLP-0C

M12 CLLP-301C

Feszültség (V)

12

12

Feszültség (V)

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Lézer nyaláb színe

Zöld

Zöld

Lézer nyaláb színe

Zöld

Zöld

Lézer (°)

2x függőleges, 1x vízszintes

2x függőleges, 1x vízszintes

Lézer pont színe

Zöld

Zöld

Max. működési idő M12 B4
akkumulátorral (óra)

15

15

Lézer (°)

1x vízszintes, 1x függőleges, 1x vízszintes, 1x függőleges,
2x kövér pont
2x kövér pont

Beltéri láthatóság [m]

38

38

Követési tartomány [m]

50

50

Max. működési idő M12 B3
akkumulátorral (óra)

15

15

Pontosság (mm/m)

0.3

0.3

Beltéri láthatóság [m]

38

38

4

Követési tartomány [m]

50

50

2. osztály

Pontosság (mm/m)

0.3

0.3

/4˝, 5/8˝

Önszintező tartomány [°]

4

4

Lézer osztály

2. osztály

Háromlábú állvány

1

Kompatibilis vonallézer
érzékelő

LLD50

LLD50

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.2

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M12 B3 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Kitbox C12 C Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933478101

4933478100

EAN kód

4058546340346

4058546340339

Önszintező tartomány [°]
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4

Lézer osztály

2. osztály

Háromlábú állvány

1

/4˝, 5/8˝

1

Kompatibilis vonallézer
érzékelő

LLD50

LLD50

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.5

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M12 B4 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Kitbox C12 C Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933478103

4933478102

EAN kód

4058546340360

4058546340353

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

/4˝, 5/8˝

2. osztály
1

/4˝, 5/8˝
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L4 CLLP

L4 CLL

REDLITHIUM™ USB ÚJRATÖLTHETŐ
ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS
PONTLÉZER

USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD
KERESZTVONALAS LÉZER

REDLITHIUM
USB

MILWAUKEETOOLEU

LÉZER TARTOZÉKOK
Megnevezés

Cikkszám

EAN kód

4932478104

4058546340377

4932478105

4058546340384

4932478106

4058546340391

4932478108

4058546340414

®
ºº A MILWAUKEE LLD 50

REDLITHIUM
USB

TM

TM

LLD50

Vonallézer érzékelő

lézervonal-érzékelő 50 méterig
meghosszabbítja a lézer
hatótávolságát
ºº Az elülső és a hátsó LED-ek
segítségével könnyen és pontosan
érzékelhető a lézernyaláb a
beállítási folyamat javítása
érdekében
ºº Az érzékelő két oldalán lévő
ritkaföldfém mágnesekkel könnyen
csatlakoztathatja fém felületekhez,
és ideális a mennyezetre
függesztett eszközökhöz
ºº A megadott bilincs ideális a
nemfém felületekre való
rögzítéshez az emelkedések
beállítása céljából
®
ºº A MILWAUKEE 360° lézerállvány

ºº

ºº
LM360

360° lézerállvány
ºº

ºº Kompromisszumok nélküli láthatóság nagy intenzitású zöld lézerrel
ºº Akár négyszer nagyobb fényerő mint a piros lézereknél, 30 és 50 m

ºº Kompromisszumok nélküli láthatóság nagy intenzitású zöld lézerrel
ºº Akár négyszer nagyobb fényerő mint a piros lézereknél, 30 és 50 m

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

közötti hatótávolság detektorral
Egész napos munkavégzés újratölthető REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah
akkumulátorral
Egy REDLITHIUM™ USB 3.0 akkumulátor akár 6000 alkáli elemet
helyettesít
Gyors igazítás mikrovezérléssel
Inga zár a legnagyobb tartósság érdekében
Integrált tartó 360° -os elforgatással, erősített ritkaföldfém mágnesekkel
és akasztónak kialakított lyukkal a sokoldalú és egyszerű beállítás
érdekében
4° önszintező tartomány a gyors és könnyű igazításhoz
Gumibevonatú ház ellenáll akár 1 méteres esésnek is
Robusztus, túlpréselt szerkezet IP 54 minősítéssel, víz/törmelékálló lézer
és akár 1 méter magasságból is leejthető
Akár háromszor gyorsabb töltés az újratölthető alkáli elemekhez képest
Kényelmesen tölti a REDLITHIUM™ USB akkumulátort mikro-USB
kábellel az USB tápforrásból vagy a hálózati csatlakozóból

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

közötti hatótávolság detektorral
Egész napos munkavégzés újratölthető REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah
akkumulátorral
Egy REDLITHIUM™ USB 3.0 akkumulátor akár 6000 alkáli elemet
helyettesít
Gyors igazítás mikrovezérléssel
Inga zár a legnagyobb tartósság érdekében
Integrált tartó 360° -os elforgatással, erősített ritkaföldfém mágnesekkel
és akasztónak kialakított lyukkal a sokoldalú és egyszerű beállítás
érdekében
4° önszintező tartomány a gyors és könnyű igazításhoz
Gumibevonatú ház ellenáll akár 1 méteres esésnek is
Kényelmesen feltöltheti a REDLITHIUM™ USB belső akkumulátort a
mikro-USB kábellel az USB portról vagy hálózati csatlakozóaljzatból
Akár háromszor gyorsabb töltés az újratölthető alkáli elemekhez képest
Kényelmesen tölti a REDLITHIUM™ USB akkumulátort mikro-USB
kábellel az USB tápforrásból vagy a hálózati csatlakozóból

L4 CLLP-301C

®
ºº A MILWAUKEE háromlábú

ºº
ºº
TRP180

1,8 méteres, háromlábú lézerállvány

ºº

L4 CLL-301C

Feszültség (V)

4

Feszültség (V)

4

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Lézer nyaláb színe

Zöld

Lézer nyaláb színe

Zöld

Lézer pont színe

Zöld

Lézer (°)

1x függőleges, 1x vízszintes

Lézer (°)

1x vízszintes, 1x függőleges, 2x kövér pont

Max. működési idő L4 B3 akkumulátorral (óra) 8

Max. működési idő L4 B3 akkumulátorral (óra) 8

Beltéri láthatóság [m]

30

Beltéri láthatóság [m]

30

Követési tartomány [m]

50

Követési tartomány [m]

50

Pontosság (mm/m)

0.3

Pontosság (mm/m)

0.3

Önszintező tartomány [°]

4

Önszintező tartomány [°]

4

Lézer osztály

2. osztály

Lézer osztály

2. osztály

Háromlábú állvány

1

Háromlábú állvány

1

/4˝

Kompatibilis vonallézer érzékelő

LLD50

Kompatibilis vonallézer érzékelő

LLD50

Súly akkumulátorral (kg)

0.9

Súly akkumulátorral (kg)

0.9

A készlet tartalma

A készlet tartalma

1 x L4 B3 akkumulátor, USB kábel és fali
csatlakozó , Kitbox

1 x L4 B3 akkumulátor, USB kábel és fali
csatlakozó , Kitbox

Cikkszám

4933478098

Cikkszám

4933478099

EAN kód

4058546340315

EAN kód

4058546340322
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

egy hozzáilleszthető lézertartozék,
amellyel a lehető leggyorsabban
tudja a lézert beállítani.
Többsíkú forgásbeállítás, amellyel
a felhasználók könnyedén
csatlakoztathatják az összes
MILWAUKEE® lézert a tartóhoz
Egy mikroméretű függőleges
beállítás, amely gyorsabbá teszi a
vízszintes vonalak igazítását
A mindkét oldali, felerősített
ritkaföldfém mágnesek erősen
tartanak még vékony acélrétegen
is
A beépített csavar és szeg
akasztólyukak segítségével a
beállítás minden környezetben
könnyű és hatékony

ºº

ºº

lézerállvány az ¼˝ rögzítőmenettel
ideális a vízszintes lézervonal
magasságának beállításához vagy
a lézer megemeléséhez, ha
szükséges
A magasság könnyen beállítható
72 cm-től 180 cm-ig
A lézer a háromlábú állvány aljára
szerelhető a 360°-os tartóval (nem
tartozék) a vízszintes vonal
alkalmazásához, például
csatlakozóaljzat beszereléséhez
Állítható, dönthető fej eltávolítható
lézer rögzítőlappal
Megerősített fogazat a központi
száron a hosszabb
eszközélettartam céljából
Kis tömegű, alumínium dizájn

®
ºº A MILWAUKEE jó láthatóságú

HI-VIST

Jó láthatóságú lézer céltárgy lemez

lézer céltárgy lemez gyors és
látható igazítást biztosít a
padlókhoz és a vastartalmú
felületekhez való széles mágneses
alappal
ºº Nagy kontrasztú, fényvisszaverő
felület a zöld lézerekkel való
használathoz
ºº Az X dizájn reszponzív
központosító visszacsatolást küld,
amely középpontba igazítja a
vonalat, így gyorsítva az igazítási
folyamatot

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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LDM 100

LDM 50

LDM 45

LDM 30

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 100 M

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 50 M

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 45 M

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 30 M

2

2

AAA

2

AAA

INCLUDED

2

AAA

INCLUDED

AAA

INCLUDED

INCLUDED

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

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

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 az egyedi
mérésekhez és folyamatos követéshez
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
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

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

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

LDM 100

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

LDM 50

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

LDM 45

LDM 30

Max. mérési tartomány (m)

100

Max. mérési tartomány (m)

50

Max. mérési tartomány (m)

45

Max. mérési tartomány (m)

30

Pontosság

±1,5

Pontosság

±1,5

Pontosság

±1.5

Pontosság

±2

Kijelző

LCD

Kijelző

LCD

Kijelző

LCD

Kijelző

LCD

Kijelző mérete (mm)

31.5 x 40

Kijelző mérete (mm)

26 x 37

Kijelző mérete (mm)

31.5 x 40

Kijelző mérete (mm)

25 x 25

Lézer osztály

2. osztály

Lézer osztály

2. osztály

Lézer osztály

2. osztály

Lézer osztály

2. osztály

Méretek (mm)

113 x 48 x 31

Méretek (mm)

119 x 40 x 32

Méretek (mm)

105 x 48 x 24

Méretek (mm)

101 x 38 x 28

Hatótávolság (m)

0.15 - 100

Hatótávolság (m)

0.05 - 50

Hatótávolság (m)

0.15 - 45

Hatótávolság (m)

0.15 - 30

Súly akkumulátorral (kg)

0.14

Súly akkumulátorral (kg)

0.1

Súly akkumulátorral (kg)

0.11

Súly akkumulátorral (kg)

0.1

Automatikus magasság követés

Igen

Nem

Automatikus magasság követés

Nem

Igen

Püthagorasz funkció

Automatikus magasság követés

Püthagorasz funkció

Két ponton, három ponton, részleges
magasság

Püthagorasz funkció

Nem

Püthagorasz funkció

Nem

Dőlésszög érzékelés

Igen

Dőlésszög érzékelés

Nem

Dőlésszög érzékelés

Nem

Dőlésszög érzékelés

Nem

Magasság követés

Igen

Magasság követés

Nem

Magasság követés

Nem

Magasság követés

Nem

A készlet tartalma

2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül
szállítva

A készlet tartalma

2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül
szállítva

A készlet tartalma

2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül
szállítva

A készlet tartalma

2 x AAA elem, Szemüvegtartó tasak

4933459278

4933447700

4933459276

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

4933459277

4058546002442

4002395006540

4058546002428

EAN kód

EAN kód

EAN kód

EAN kód

4058546002435
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M12 HJP
M12™ FŰTHETŐ HIBRID PUFI
KABÁT
™
™
ºº Az M12 12V REDLITHIUM akkumulátor technológiával működő hibrid

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

kabátok szénszálas fűtőelemek segítségével állítják elő a hőt és
terjesztik szét a mellkason és a háton
Az egyérintéses LED-es vezérlőgomb lehetővé teszi a felhasználók
számára, hogy 3 hőbeállítás közül válasszanak, ezáltal ideális
hőmérsékletet biztosítva minden környezetben
Kimagasló működési idő – akár 8 órán át is képes fűteni egy
akkumulátor töltéssel (2.0 Ah)
A Ripstop Polyester egy pehelykönnyű megoldás, mely külső vagy
középső rétegként is használható (100% poliészter külső és belső réteg)
Véd az eső és a szél ellen
Gépben mosható és szárítható
A megerősített zónák védelmet nyújtanak a kopás és szakadás ellen
M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás a felhasználó
kényelméért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik
M12 HJP-0 (S)

M12 HJP-0 (M)

M12 HJP-0 (L)

M12 HJP-0 (XL)

M12 HJP-0 (2XL)

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Méret

S

M

L

XL

XXL

Súly akkumulátorral (kg)

0.9

0.9

1.0

1.0

1.1

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933464364

4933464365

4933464366

4933464367

4933464368

EAN kód

4058546223090

4058546223106

4058546223113

4058546223120

4058546223137

M12 HJP LADIES
M12™ FŰTHETŐ NŐI HIBRID PUFI
KABÁT
™
™
ºº Az M12 12V REDLITHIUM akkumulátor technológiával működő hibrid

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
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női kabátok szénszálas fűtőelemek segítségével állítják elő a hőt és
terjesztik szét a mellkason és a háton
Az egyérintéses LED-es vezérlőgomb lehetővé teszi a felhasználók
számára, hogy 3 hőbeállítás közül válasszanak, ezáltal ideális
hőmérsékletet biztosítva minden környezetben
Kimagasló működési idő – akár 8 órán át is képes fűteni egy
akkumulátor töltéssel (2.0 Ah)
A Ripstop Polyester egy pehelykönnyű megoldás, mely külső vagy
középső rétegként is használható (100% poliészter külső és belső réteg)
Véd az eső és a szél ellen
Gépben mosható és szárítható
A megerősített zónák védelmet nyújtanak a kopás és szakadás ellen
M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás a felhasználó
kényelméért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik
M12 HJP LADIES-0 (S)

M12 HJP LADIES-0 (M)

M12 HJP LADIES-0 (L)

M12 HJP LADIES-0 (XL)

M12 HJP LADIES-0 (2XL)

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

−

Méret

S

M

L

XL

XXL

Súly akkumulátorral (kg)

0.8

0.8

0.9

0.9

1.0

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933464340

4933464341

4933464342

4933464343

4933464344

EAN kód

4058546222857

4058546222864

4058546222871

4058546222888

4058546222895

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

M12 HJ CAMO5

M12™ FŰTHETŐ HIBRID PUFI
MELLÉNY

M12™ TEREPSZÍNŰ FŰTHETŐ
KABÁT

™
™
ºº Az M12 12V REDLITHIUM akkumulátor technológiával működő hibrid

™
ºº REALTREE XTRA Camo mintázat
ºº Quiet-Shell stretch 100% poliészter anyag csökkenti a zajt mozgás

ºº

ºº 5 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

mellények szénszálas fűtőelemek segítségével állítják elő a hőt és
terjesztik szét a mellkason és a háton
Az egyérintéses LED-es vezérlőgomb lehetővé teszi a felhasználók
számára, hogy 3 hőbeállítás közül válasszanak, ezáltal ideális
hőmérsékletet biztosítva minden környezetben
Kimagasló működési idő – akár 6 órán át is képes fűteni egy
akkumulátor töltéssel (2.0 Ah)
A Ripstop Polyester egy pehelykönnyű megoldás, mely külső vagy
középső rétegként is használható (100% poliészter külső és belső réteg)
Véd az eső és a szél ellen
Gépben mosható és szárítható
A megerősített zónák védelmet nyújtanak a kopás és szakadás ellen
M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás a felhasználó
kényelméért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

MILWAUKEETOOLEU

közben

egészen a zsebekig

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

töltéssel használható M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátorral

ºº Könnyű hőmérséklet beállítás - háromfokozatú hőmérséklet beállítás:

magas, közepes, alacsony

™
ºº FREE FLEX mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott

mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén

ºº Véd az eső és a szél ellen, kényelmes védelmet biztosít a munkahelyen

gyakori horzsolásokkal szemben

ºº Továbbfejlesztett kialakítás - megelőzi a hőveszteséget és melegen

tartja használóját

™
ºº M12 akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor

zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez

M12 HBWP-0 (S)

M12 HBWP-0 (M)

M12 HBWP-0 (L)

M12 HBWP-0 (XL)

M12 HBWP-0 (2XL)

M12 HJ CAMO5-0 (S)

M12 HJ CAMO5-0 (M)

M12 HJ CAMO5-0 (L)

M12 HJ CAMO5-0 (XL)

M12 HJ CAMO5-0 (2XL)

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

Méret

S

M

L

XL

XXL

Méret

S

M

L

XL

XXL

Súly akkumulátorral (kg)

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

Súly akkumulátorral (kg)

1.3

1.3

1.4

1.4

1.5

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933464370

4933464371

4933464372

4933464373

4933464374

Cikkszám

4933464334

4933464335

4933464336

4933464337

4933464338

EAN kód

4058546223151

4058546223168

4058546223175

4058546223182

4058546223199

EAN kód

4058546222796

4058546222802

4058546222819

4058546222826

4058546222833

M12 HBWP LADIES

M12 HJ GREY4

M12™ FŰTHETŐ HIBRID NŐI PUFI
MELLÉNY

M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT

™
™
ºº Az M12 12V REDLITHIUM akkumulátor technológiával működő hibrid

ºº 5 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

női mellények szénszálas fűtőelemek segítségével állítják elő a hőt és
terjesztik szét a mellkason és a háton
Az egyérintéses LED-es vezérlőgomb lehetővé teszi a felhasználók
számára, hogy 3 hőbeállítás közül válasszanak, ezáltal ideális
hőmérsékletet biztosítva minden környezetben
Kimagasló működési idő – akár 6 órán át is képes fűteni egy
akkumulátor töltéssel (2.0 Ah)
A Ripstop Polyester egy pehelykönnyű megoldás, mely külső vagy
középső rétegként is használható (100% poliészter külső és belső réteg)
Véd az eső és a szél ellen
Gépben mosható és szárítható
A megerősített zónák védelmet nyújtanak a kopás és szakadás ellen
M12™ akkumulátortartó - rejtett zseb kialakítás a felhasználó
kényelméért
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

egészen a zsebekig

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

töltéssel használható M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátorral

ºº Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás:

magas, közepes, alacsony

™
ºº Akár 5x hosszabb élettartam - TOUGHSHELL stretch 100% poliészter

anyag a zord munkakörülményekhez

™
ºº FREE FLEX mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott

mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén

ºº Véd az eső és a szél ellen, kényelmes védelmet biztosít a munkahelyen

gyakori horzsolásokkal szemben

ºº Továbbfejlesztett kialakítás - megelőzi a hőveszteséget és melegen

tartja használóját

™
ºº M12 akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor

zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez

ºº Gépben mosható és szárítható

M12 HBWP LADIES-0 (S)

M12 HBWP LADIES-0 (M)

M12 HBWP LADIES-0 (L)

M12 HBWP LADIES-0 (XL)

Feszültség (V)

12

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Méret

S

M

L

Súly akkumulátorral (kg)

0.6

0.6

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő
nélkül szállítva, Koffer vagy táska
nélkül szállítva

Cikkszám
EAN kód
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M12 HJ GREY4-0 (S)

M12 HJ GREY4-0 (M)

M12 HJ GREY4-0 (L)

M12 HJ GREY4-0 (XL)

M12 HJ GREY4-0 (2XL)

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

XL

Méret

S

M

L

XL

XXL

0.7

0.7

Súly akkumulátorral (kg)

1.5

1.5

1.6

1.7

1.8

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő
nélkül szállítva, Koffer vagy táska
nélkül szállítva

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő
nélkül szállítva, Koffer vagy táska
nélkül szállítva

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő
nélkül szállítva, Koffer vagy táska
nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva

4933464803

4933464804

4933464805

4933464806

Cikkszám

4933464328

4933464329

4933464330

4933464331

4933464332

4058546227487

4058546227494

4058546227500

4058546227517

EAN kód

4058546222734

4058546222741

4058546222758

4058546222765

4058546222772

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 HJ BL4

M12 HH GREY3

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 (53%) készült , megerősített

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™ 2.0 Ah akkumulátorral
Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás:
magas, közepes, alacsony
Akár 5x hosszabb élettartam - TOUGHSHELL™ stretch 100% poliészter
anyag a zord munkakörülményekhez
FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott
mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
Véd az eső és a szél ellen, kényelmes védelmet biztosít a munkahelyen
gyakori horzsolásokkal szemben
Továbbfejlesztett kialakítás - megelőzi a hőveszteséget és melegen
tartja használóját
M12™ akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor
zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez
Gépben mosható és szárítható

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

MILWAUKEETOOLEU

zsebekkel, poliészter béléssel (47%), 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™ 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

M12 HJ BL4-0 (S)

M12 HJ BL4-0 (M)

M12 HJ BL4-0 (L)

M12 HJ BL4-0 (XL)

M12 HJ BL4-0 (2XL)

M12 HH GREY3-0 (S)

M12 HH GREY3-0 (M)

M12 HH GREY3-0 (L)

M12 HH GREY3-0 (XL)

M12 HH GREY3-0 (2XL)

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

Méret

S

M

L

XL

XXL

Méret

S

M

L

XL

XXL

Súly akkumulátorral (kg)

1.5

1.5

1.6

1.7

1.8

Súly akkumulátorral (kg)

1.1

1.1

1.3

1.4

1.5

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933464322

4933464323

4933464324

4933464325

4933464326

Cikkszám

4933464352

4933464353

4933464354

4933464355

4933464356

EAN kód

4058546222673

4058546222680

4058546222697

4058546222703

4058546222710

EAN kód

4058546222970

4058546222987

4058546222994

4058546223007

4058546223014

M12 HJ LADIES2

M12 HH BL3

M12™ NŐI FŰTHETŐ KABÁT

M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS
PULÓVER-FEKETE

ºº 4 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt

ºº A fűthető kapucnis pulóver tartós pamutból (53%) készült, megerősített

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™ 2.0 Ah akkumulátorral
Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás:
magas, közepes, alacsony
Robosztus kivitel - Szél- és vízálló réteg (100% poliészter) 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 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor
zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez
Gépben mosható és szárítható
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

M12 HJ LADIES2-0 (S)

M12 HJ LADIES2-0 (M)

M12 HJ LADIES2-0 (L)

M12 HJ LADIES2-0 (XL)

M12 HJ LADIES2-0 (2XL)

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Méret

S

M

L

XL

Súly akkumulátorral (kg)

1.1

1.1

1.2

1.3

zsebekkel, poliészter béléssel (47%), 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™ 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
M12 HH BL3-0 (S)

M12 HH BL3-0 (M)

M12 HH BL3-0 (L)

M12 HH BL3-0 (XL)

M12 HH BL3-0 (2XL)

Feszültség (V)

12

12

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

XXL

Méret

S

M

L

XL

XXL

1.4

Súly akkumulátorral (kg)

1.1

1.1

1.2

1.3

1.4

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933464839

4933464840

4933464841

4933464842

4933464843

Cikkszám

4933464346

4933464347

4933464348

4933464349

4933464350

EAN kód

4058546227845

4058546227852

4058546227869

4058546227876

4058546227883

EAN kód

4058546222918

4058546222925

4058546222932

4058546222949

4058546222956
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L4 HBLB

TM

USB ÚJRATÖLTHETŐ FŰTHETŐ
WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZŐ

º
º
º
º
º
º
º

PRÉMIUM JÓL
LÁTHATÓSÁGI
MELLÉNY
15 zseb - több eszköz viselésének lehetősége.
1 átlátszó azonosítójelvény-tartó - könnyű azonosítás a munkahelyen.
1 hátsó zseb - ideális kis méretű tablet tárolásához.
Gyors belső méretállítás - méret növelése vagy csökkentése a jobb
illeszkedés érdekében.
ºº Bélelt gallér - nagyobb kényelem a hosszan tartó viselés esetén.
ºº Heveder kikötő hurok - ideálisan illeszkedik a heveder fölé, így nagyobb
biztonságot ad a munkahelyen.
ºº 2. fokozatú láthatósági védőruhaként európai tanúsítással rendelkezik az
EN 20471: 2013/ A1:2016 szerint.

º Tartós, pillingesedésnek ellenálló anyagból készült, középnehéz
º

MILWAUKEETOOLEU

ºº
ºº
ºº
ºº

szerkezet, amely melegen és szárazon tartja a testet
Teljes felmelegítés 2,5 perc alatt
A mellkasra és a hátra vezeti a hőt
L4 USB újratölthető REDLITHIUM™ akkumulátorral működik
Az egy érintéses LED vezérlővel a felhasználó 2 melegítési beállításból
választhat, amely ideális fűtést nyújt bármilyen környezetben
Tartós, pillingesedésnek ellenálló anyagból készült raglán ingujjakkal és
varratmentes vállrészekkel a nagyobb mobilitás és kényelem céljából
Egyedülálló üzemidő - akár 180 percig tartó melegítés alacsony szinten
L4 akkumulátor tart - süllyesztett akkumulátortartó, hogy minél kevésbé
zavarja a felhasználót
Gépben mosható

L4 HBLB-301S

L4 HBLB-301M

L4 HBLB-301L

L4 HBLB-301XL

L4 HBLB-301XXL

Szín

Méret

Cikkszám

EAN kód

Feszültség (V)

4

4

4

4

4

Prémium jól láthatósági mellény, sárga - S/M

Sárga

S/M

4932471895

4058546297947

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Prémium jól láthatósági mellény, sárga- L/XL

Sárga

L / XL

4932471896

4058546297954

Méret

S

M

L

XL

XXL

Prémium jól láthatósági mellény, sárga - 2X/3XL

Sárga

2XL / 3XL

4932471897

4058546297961

Súly akkumulátorral (kg)

0.5

0.5

0.6

0.6

0.7

Prémium jól láthatósági mellény, narancssárga - S/M

Narancssárga

S/M

4932471898

4058546297978

1 x L4 B3 akkumulátor, Töltő
nélkül szállítva , Koffer vagy
táska nélkül szállítva

1 x L4 B3 akkumulátor, Töltő
nélkül szállítva , Koffer vagy
táska nélkül szállítva

1 x L4 B3 akkumulátor, Töltő
nélkül szállítva , Koffer vagy
táska nélkül szállítva

1 x L4 B3 akkumulátor, Töltő
nélkül szállítva , Koffer vagy
táska nélkül szállítva

Prémium jól láthatósági mellény, narancssárga - L/XL

Narancssárga

L / XL

4932471899

4058546297985

A készlet tartalma

1 x L4 B3 akkumulátor, Töltő
nélkül szállítva , Koffer vagy
táska nélkül szállítva

Prémium jól láthatósági mellény, narancssárga - 2X/3XL

Narancssárga

2XL / 3XL

4932471900

4058546297992

Cikkszám

4933478081

4933478082

4933478083

4933478084

4933478085

EAN kód

4058546340148

4058546340155

4058546340162

4058546340179

4058546340186

Szín

Méret

Cikkszám

EAN kód

NYAKVÉDŐ ÉS
SZÁJMASZK

JÓL LÁTHATÓSÁGI
MELLÉNY

ºº Multifunkciós: viselje nyakvédőként, szájmaszkként, fejpántként,

ºº 10 zseb - több eszköz viselését teszi lehetővé.
ºº 1 átlátszó azonosítójelvény-tartó - könnyű azonosítás a munkahelyen.
ºº Gyors belső méretállítás - méret növelése vagy csökkentése a jobb

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

csuklópántként vagy fejvédőként a munkahelyen
A folyadékvezető anyag gyorsan megszárad, taszítja az izzadságot és a
vizet, és szárazon tartja a felhasználót a munkaterületen
Lélegző, kényelmes anyag 86% poliészterből és 14% spandexből.
50+ UPF napvédelem kiszűri az UV-sugarak 98%-át
Védelem a szél, a por és a munkahelyi törmelék ellen
Visszafordító perem megakadályozza az anyag lecsúszását
Biztonságos mosás és szárítás
Egy méret a legtöbb modellhez megfelelő
Elérhető szürke és vörös színekben

illeszkedés érdekében.

ºº Heveder kikötő hurok - ideálisan illeszkedik a heveder fölé, így nagyobb

biztonságot ad a munkahelyen.

ºº 2. fokozatú láthatósági védőruhaként európai tanúsítással rendelkezik az

EN 20471: 2013/ A1:2016 szerint.

NGFM-R

NGFM-G

Szín

Vörös

Szürke

Sárga jól láthatósági mellény - S/M

Sárga

S/M

4932471889

4058546297886

Anyag

86% poliészter és 14% spandex

86% poliészter és 14% spandex

Sárga jól láthatósági mellény - L/XL

Sárga

L / XL

4932471890

4058546297893

Cikkszám

4933478780

4933478766

Sárga jól láthatósági mellény - 2XL/3XL

Sárga

2XL / 3XL

4932471891

4058546297909

EAN kód

4058546360627

4058546360481

Narancssárga jól láthatósági mellény - S/M

Narancssárga

S/M

4932471892

4058546297916

Narancssárga jól láthatósági mellény - L/XL

Narancssárga

L / XL

4932471893

4058546297923

Narancssárga láthatósági mellény - 2XL/3XL

Narancssárga

2XL / 3XL

4932471894

4058546297930
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VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK
Szín kód
ºº Magas szintű rugalmasság és kényelem az
ºº
ºº
Vágásbiztos védőkesztyű 1/A vágási szint ºº

ºº

egész napos munkavégzés során
Megerősített tenyér a nitril textúrájának
köszönhetően.
Kényelmes munkavégzés egész nap és
magas pontosság kicsi tárgyak kezeléséhez
SMARTSWIPE™ - érintőképernyős
eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása
nélkül
Megfelelés az EN 420 és 388 szabványoknak

Méret

VÉDŐKESZTYŰK

Mennyiség

Cikkszám

EAN kód

1

4932471416

4058546290443

12

4932471614

4058546295134

1

4932471417

4058546290450

12

4932471615

4058546295141

1

4932471418

4058546290467

12

4932471616

4058546295158

1

4932471419

4058546290474

12

4932471617

4058546295165

1

4932471420

4058546290481

12

4932471618

4058546295172

8/M

9/L
Fehér
10 / XL

ºº Ütésálló anyag a kézfej részen és az ujjakon, ami csökkenti és

csillapítja az ütődést.
ºº Megerősített nitril bevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további
védelemmel.
ºº Kiváló tapadás - a nitril anyag jobban teljesít, mint más anyagok
Impact vágásbiztos
kesztyű 3. vágási szint
szélsőséges hőmérsékleti körülmények között és olajos
felületeken.
™
ºº SMARTSWIPE tenyérrész és ujjhegyek - a kesztyű levétele
nélkül teszi lehetővé az érintőképernyős eszközök használatát.

11 / XXL

ºº Nagyobb ellenállást kínál, mint az 1. vágási

szint, a vágáshoz és a kopáshoz, ideális
védelmet nyújt kábelcsupaszításhoz vagy
menetes rudak vágásánál
ºº Kiváló tapadás, széles hőmérsékleti
tartományban és olajos felületeken
Vágásbiztos védőkesztyű 3/C vágási szint ºº Kiváló szúrási ellenállás éles anyagok
esetén
™
ºº SMARTSWIPE - érintőképernyős
eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása
nélkül

láthatóságot.
ºº Nagyobb ellenállást biztosít vágás és kopás
ellen, mint az 1. vágási szint, ideális védelem
vezetékek csupaszításához vagy csövek
menetvágásához és vágásához.
Láthatósági védőkesztyű 3. vágási szint
ºº Megerősített nitrilbevonat a hüvelykujj és az
ujjak közötti további védelemmel.
ºº Könnyű és extravékony védőkesztyű
nagyobb légáteresztést biztosít és kevésbé
befolyásolja a kézügyességet

ºº A kesztyű kézfej és tenyér részén lévő további megerősítések

8/M

1

4932471421

4058546290498

12

4932471619

4058546295189

Ütésálló védőkesztyű

9/L
Fekete
1

4932471422

4058546290504

12

4932471620

4058546295196

1

4932471423

4058546290511

™
ºº SMARTSWIPE technológia - az érintőképernyő használata

12

4932471621

4058546295202

ºº

1

4932478131

4058546340643

11 / XXL

8/M

Hybrid bőr védőkesztyű

9/L

1

4932478132

4058546340650

ºº

Fekete
10 / XL

1

4932478133

4058546340667

ºº
11 / XXL

1

4932478134

4058546340674

ºº
Vágásbiztos védőkesztyű 5/E vágási szint
ºº

ºº

1

4932471424

4058546290528

12

4932471622

4058546295219

1

4932471425

4058546290535

12

4932471623

4058546295226

1

4932471426

4058546290542

ºº

9/L
Vörös

4932471624

4058546295233

1

4932471427

4058546290559

ºº További hőszigetelő réteg hidegben való

12

4932471625

4058546295240

1

4932471343

4058546289713

12

4932471606

4058546295059

Ujjvég nélküli kesztyű

1

4932471344

4058546289720

12

4932471607

4058546295066

1

4932471345

4058546289737

12

4932471608

4058546295073

9/L
Fehér
10 / XL

ºº További hőszigetelő réteg hidegben való

tárgyak 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 szabványnak megfelelő

1

4932471346

4058546289744

12

4932471609

4058546295080

1

4932471347

4058546289751

12

4932471610

4058546295097

1

4932471348

4058546289768

12

4932471611

4058546295103

1

4932471349

4058546289775

12

4932471612

4058546295110

1

4932471350

4058546289782

12

4932471613

4058546295127

Flexibilis védőkesztyű

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

SMARTSWIPE™ csukló, tenyér és ujjvédő
Rugalmas és elasztikus kesztyű
Könnyűsúlyú, légáteresztő fonákrész
Megerősített hüvelykujj varrás
Nagy kézügyességet biztosító ujjvégek
Beépített izzadtságtörlő
A CE 2. kategória, EN 420 és EN 388 szabványnak megfelelő

Méret

Cikkszám

EAN kód

8/M

4932478127

4058546340605

9/L

4932478128

4058546340612

10 / XL

4932478129

4058546340629

11 / XXL

4932478130

4058546340636

8/M

4932471908

4058546298074

9/L

4932471909

4058546298081

10 / XL

4932471910

4058546298098

11 / XXL

4932471911

4058546298104

8/M

4932471912

4058546298111

9/L

4932471913

4058546298128

10 / XL

4932471914

4058546298135

11 / XXL

4932471915

4058546298142

8/M

4932478123

4058546340568

9/L

4932478124

4058546340575

10 / XL

4932478125

4058546340582

11 / XXL

4932478126

4058546340599

8/M

48229741

045242508730

9/L

48229742

045242508747

10 / XL

48229743

045242508754

11 / XXL

48229744

045242508761

8/M

48229711

045242508693

9/L

48229712

045242508709

10 / XL

48229713

045242508716

11 / XXL

48229714

045242508723

8/M

48229731

045242479436

9/L

48229732

045242479443

10 / XL

48229733

045242479450

11 / XXL

48229734

045242479467

8/M

munkavégzéshez

ºº Kényelmes viselet egész napos

™
ºº ARMORTEX megerősített tenyér és ujjhegy. Megnövelt

9/L
Fekete
10 / XL

11 / XXL
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ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

8/M

11 / XXL

munkavégzés során
3
ºº A kesztyű tetején lévő /4 latex réteg megvédi
Vágásbiztos védőkesza kezét a nedvességtől és a hidegtől
tyű 3/C vágási szint
ºº Megfelelés az EN420, EN388:2016 (2442C),
- téli verzió
EN511 (02X) szabványoknak

fokozott védelmét
A megerősített tenyér nagyobb kényelmet és védelmet biztosít
nehéz tárgyak kezelésekor
Keystone hüvelykujj kényelmes illeszkedés és hosszú ideig tartó
viselet érdekében
Smartswipe™ - lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök
használatát a kesztyű eltávolítása nélkül
Európai tanúsítással rendelkezik vágás elleni védelemhez: EN420
és EN388:2016 (2122X)

ºº Úgy lett kialakítva, hogy nagy kézügyességet biztosítson kis

10 / XL

11 / XXL

munkavégzéshez
ºº Kényelmes munkavégzés egész nap és
magas pontosság kicsi tárgyak kezeléséhez
ºº A frottír bélés védi a kezet a hidegtől,
Vágásbiztos védőkeszmiközben lehetővé teszi bőrének a légzését
tyű 1/A vágási szint
ºº Megfelelés az EN420, EN388:2016 (1141A),
- téli verzió
EN511 (01X) szabványoknak

ºº
ºº

8/M

12

kesztyű eltávolítása nélkül
A fogófelületen található természetes bőr garantálja a
legnagyobb tartósságot és a kéz jobb védelmét
A kesztyű kézfej részén található műbőr nagyobb rugalmasságot
és nedvességtartalmat biztosít a munka során
Megerősített fogófelület a nagyobb kényelem és a nagyobb
védelem érdekében, ha nehéz tárgyakkal dolgozik
A vágási ellenállásra vonatkozó európai biztonsági előírások
betartása: EN420 és EN388: 2016.

ºº Hasított kecskebőr biztosítja a nagyobb tartósságot és a kéz

Bőrkesztyű

ºº

ºº
ºº

ºº Két rétegű, duplán mártott tenyér a nagyobb

tartósságért
Kiváló tapadás, széles hőmérsékleti
tartományban és olajos felületeken
A szabadalmazott kötés, egész napos
kényelmet nyújt
A SMARTSWIPE™ tenyér és ujjhegy lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök
használatát a kesztyű levétele nélkül
Megfelelés az EN 420 és 388 szabványoknak

védik a kezeket az ütések ellen
™
ºº ARMORTEX technológia - növeli a kesztyű tartósságát, és
magasabb szintű védelmet nyújt a tenyér és az ujjak számára
ºº Biztonságos tapadás bármilyen anyagon, ideértve az olajos és
nedves felületeket is
ºº Európai tanúsítvány a vágásállóság elleni védelemre, beleértve
az ütésállóságot is: EN420 és EN388: 2016 (2121XP).

10 / XL

ºº Fluoreszkáló anyag biztosítja a jó

MILWAUKEETOOLEU

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

ºº
Munkavédelmi
kesztyű

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

tartósság és kézvédelem.
SMARTSWIPE™ csukló - érintőképernyős eszközöket használhat
kesztyűk eltávolítása vagy piszkos ujjhegy használata nélkül
Műbőr tenyérrész. Fokozott szellőzés és tartósság
Párnázott tenyérrész memóriahabbal
Megerősített ujjvégek. Beépített izzadság / homloktörlő.
Tépőzár - A biztos illeszkedésért
A CE 2. kategória, EN 420 és EN 388-2221 szabványnak
megfelelő

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

MILWAUKEE®
VÉDŐSZEMÜVEGEK

15

0

Versenytárs

MILWAUKEE®

12

Óra

30

18

24+ ÓRA

Másodperc

45

PERFORMANCE
VÉDŐSZEMÜVEGEK
Tartós, karcálló lencsék
Hosszan tartó páramentes lencsék
Kényelmes és rugalmas szemüvegszár
Víztiszta és sötétített opciók szemvédelmet nyújtanak akár beltéri, akár
kültéri munka közben
ºº EN166, EN168 és EN172 szabványoknak megfelel
ºº
ºº
ºº
ºº

24

8 MÁSODPERC

60

MILWAUKEETOOLEU

6

FEJLETT
VÉDELEM.
KIMAGASLÓ
KÉNYELEM.

Lencse színe

0

Ködkamrában extrém páratartalom mellett

Csomagolás típusa

Cikkszám

EAN kód

Performance védőszemüveg víztiszta
Víztiszta
- 1 db

Bliszteres csomagolás

4932471883

4058546297824

Performance védőszemüveg sötétített
Sötétített
- 1 db

Bliszteres csomagolás

4932471884

4058546297831

Páramentes lencsék
* Csak prémium biztonsági szemüvegben
és a védőszemüvegben tömítéssel.

PRÉMIUM
VÉDŐSZEMÜVEGEK
TÖMÍTÉSSEL

VÉDŐSZEMÜVEGEK

Tartós, karcálló lencsék
Hosszan tartó páramentes lencsék
Kényelmes szemüvegszár
Víztiszta és sötétített opciók szemvédelmet nyújtanak akár beltéri, akár
kültéri munka közben.
ºº Cserélhető tömítés véd a törmelék ellen
ºº Szemüvegtartó tasakban szállítva
ºº EN166, EN168 és EN172 szabványoknak megfelel

ºº Nagyon könnyű szemüveg a magas kényelem érdekében az egész

ºº
ºº
ºº
ºº

napos munkavégzéshez

ºº Teljesen állítható és leszerelhető orrhíd, hogy kényelmesen illeszkedjen

az arc formájához

ºº Kényelmes, rugalmas szemüvegszár
ºº Víztiszta és sötétített opciók szemvédelmet nyújtanak akár beltéri, akár

kültéri munka közben

ºº EN166 és EN 172 szabványoknak megfelel

Lencse színe

Csomagolás típusa

Cikkszám

EAN kód

High Performance védőszemüveg
tömítéssel víztiszta - 1 db

Víztiszta

Blister

4932471885

4058546297848

High Performance védőszemüveg
tömítéssel sötétített - 1 db

Polarised

Blister

4932471886

4058546297855
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Lencse színe

Csomagolás típusa

Cikkszám

EAN kód

Víztiszta védőszemüveg - 1 db

Víztiszta

Nylontasak

4932471881

4058546297800

Sötétített védőszemüveg - 1 db

Sötétített

Nylontasak

4932471882

4058546297817

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK
Terhelhetőség (kg)

Szerszámtartó kötél
4,5 kg

4.5

QUICK-CONNECT™
szerszámtartó kötél
4,5 kg

4.5

Szín kód

FELSZERELÉS

Cikkszám

Vörös

4932471351

Vörös

4932471429

EAN kód

4058546289799

Szerszámtáska villanyszerelőknek

Építőipari szerszámöv

6.8

Fekete

4932471352

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Erős kialakítás: 1680D kategóriájú tartós nylon
Dupla varrás, 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

Cikkszám

EAN kód

48228112

045242509157

48228120

045242333974

48228145

045242358212

48228140

045242358168

48228200

045242333943

4932464252

4058546221973

4932464834

4058546227791

4932464833

4058546227784

4932464835

4058546227807

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

4058546290573

Szerszámtartó kötél

Szerszámtartó kötél
6,8 kg

MILWAUKEETOOLEU

egész napos kényelemért

ºº Puha, lélegző öv a tökéletes kényelemért
ºº Beépített fogantyú a könnyű szállításért
ºº Fém akasztókkal szállítva

4058546289805
ºº Állítható hevederek, hogy illeszkedjen minden felhasználó

számára

ºº Erős kialakítás: 1680 D kategóriájú tartós nylon

Szerszámöv heveder
Szerszámtartó kötél
15,8 kg

15.8

Szürke

4932471353

4058546289812

ºº Fém elemek és 1680 D kategóriájú tartós nylon
ºº A maximális derékbőség 143 cm

Szerszámtartó szalag
csuklópánttal

Szerszámtartó szalag
csuklópánttal

2.2

Fehér

4932472107

4058546325039

SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL TARTOZÉKOK
Szín kód

Terhelhetőség (kg)

Mennyiség

Cikkszám

Szerszámöv

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

el, minden időjárási viszontagság ellen védett

Szerszámtároló hátizsák

EAN kód

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

QUICK CONNECT™ rögzítő kötél
2.2 kg-ig

Fehér

2.2

3

4932471430

4058546290580

ºº Erős kialakítás: 1680D kategóriájú tartós nylon
ºº Párnázott hevederek a kényelemért
ºº Laptop tartó zseb: biztonságos tárolása akár a laptopnak,

Hátizsák
D-gyűrűs rögzítő szalag 2.2
kg-ig

Fehér

2.2

5

4932471431

tabletnek vagy egyéb személyes tárgyaknak

ºº Nagy tároló-18 zsebbel

4058546290597
ºº 1680D ballisztikus anyagból készült és robusztus fém

cipzárakkal van ellátva a nagyobb tartósság érdekében

ºº A megerősített alsó rész védi a táska tartalmát a káros

Ragasztószalag 3.6 m

-

-

1

48228860

4058546290603

Alacsony profilú hátizsák

munkakörnyezettől

ºº Állítható mellkasi heveder és rögzítőszíj gurulós táskákhoz
ºº A párnázott és lélegző teherhordó vállpánt egyenletesen

elosztja a súlyt a nagyobb kényelemért és a munkahelyi
teljesítményért

38 mm rögzítő gyűrű szerszámokhoz 1 kg-ig

-

1

5

4932471433

ºº 1680D ballisztikus anyagból készült és robusztus fém

4058546290610

cipzárakkal van ellátva a nagyobb tartósság érdekében

ºº A kemény öntött talp lehetővé teszi a hátizsák megállását, és

Ultimate munkaterületi hátizsák

50 mm rögzítő gyűrű szerszámokhoz 1 kg-ig

csökkenti a szennyeződést és víz által okozott kárt

ºº Állítható mellkasi heveder és rögzítőszíj gurulós táskákhoz
ºº A párnázott és lélegző teherhordó vállpánt elosztja a súlyt, a

nagyobb kényelemért és a munkahelyi teljesítményért

-

1

5

4932471434

4058546290627
ºº 1680D ballisztikus anyagból készült, robusztus fém cipzárral,

amely nagyobb tartósságot biztosít

ºº Speciálisan úgy tervezték, hogy tartós legyen és ellenálljon a

D-Gyűrűs Rögzítőheveder
hurokkal - 1 db.
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Hűtőtáska
Zöld

22.7

1

4932472105

4058546325015

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

kemény munkakörülményeknek

ºº Hűtőtáska kettős szigetelésű, élelmiszer tárolására alkalmas,

szivárgásmentes béléssel, amely tartja jéghideget 24 órán át
szivárgás nélkül

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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PACKOUT ™ MODULÁRIS TÁROLÓ RENDSZER
Méretek (mm)

Cikkszám

EAN kód

560 x 410 x 480

4932464078

4058546220235

560 x 410 x 290

4932464079

4058546220242

PACKOUT™ tároló
láda 3

560 x 410 x 170

4932464080

4058546220259

PACKOUT™ szett 123
(3 részes)

-

4932464244

4058546221898

1200 x 510 x 290

4932472131

4058546325275

610 x 480 x 190

4932471068

4058546286965

ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
ºº Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi
™

MODULÁRIS TÁROLÓ RENDSZER
PACKOUT™ tároló
láda 1

SOKOLDALÚ, TARTÓS
A MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris
tárolórendszer forradalmasítja a szerszám
szállítást, rendszerezést és tárolást.
A felhasználók igényeire lett tervezve,
hogy képesek legyenek kicserélni
és összekapcsolni nagy teherbírású
szerszámkészletek, rendszerezők és
tároló készletek széles választékát
több különböző konfigurációban.

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

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

™
ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
ºº Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi

tartósság érdekében

PACKOUT™ tároló
láda 2

ºº IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

törmeléknek ellenálló 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)

TELJESEN

TESTRESZABJUK
A TÁROLÁSÁT

™
ºº 2 beépített PACKOUT felszerelési hely a további

tárolási lehetőségekhez.

ºº Beépített tároló a hosszabb szerszámokhoz, mint

például a vízmértékek.

TARTÓS

KIVITELEZES

ºº 180 kg tömeg kapacitás.
ºº 25 cm-es belső kerekek könnyen átgördülnek az

ajtónyílásokon.
PACKOUT™ kétkerekű ºº Összehajtható alaplemez a könnyebb tárolás miatt
szállítókocsi
™
ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része.
ºº Ütésálló polimerekből készült a munkahelyi tartósság
fokozása céljából.

IP65-ÖS
VÉDELEM

ºº Max. terhelhetőség 113 kg
ºº Tartós kerekek, amelyek könnyedén gördíthetők

nehéz terheléssel a munkaterületen

PACKOUT™ lapos
kocsi

148

ºº 1 reteszelőféket és 2 oldalzárat tartalmaz a kocsi

megállításához és a PACKOUT™ dobozok és táskák
egyszerű csatlakoztatásához
™
ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része

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

Cikkszám

EAN kód

ºº A gyorsan beállítható elválasztók lehetővé teszik a

ºº

PACKOUT™ kompakt
tárolódoboz
ºº
ºº
ºº

felhasználók számára, hogy nagyobb alkatrészeket
és tartozékokat tároljanak és rendszerezzenek, mint
például szerelvényeket, csatlakozókat vagy tömlőt.
Elegendő tárolókapacitás az elektromos
szerszámokhoz, például körfűrészhez, csiszolóhoz,
fúrógéphez.
34 kg terhelési kapacitás
Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi
tartósság érdekében
IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi
törmeléknek ellenálló tömítés

Méretek (mm)

Cikkszám

EAN kód

250 x 380 x 120

4932464083

4058546220280

500 x 380 x 65

4932471064

4058546286927

250 x 380 x 65

4932471065

4058546286934

485 x 090 x 325

4932471428

4058546290566

470 x 380 x 195

4932471927

4058546298265

MILWAUKEETOOLEU

ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
ºº Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi
™

tartósság érdekében

ºº Belül 5 kivehető és felszerelhető tároló található,

411 x 254 x 330

4932471723

4058546292232

PACKOUT™
rendszerező doboz
közepes

melyek a kényelmes 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

ºº Sokoldalú egymásra helyezési lehetőségek:

függőleges és vízszintes.

ºº 22 kg terhelhetőség
ºº Nagy tárolókapacitás mindenféle szerszámhoz
™
ºº Rögzíthető PACKOUT tároló ládákra és

PACKOUT™ láda

rendszerezőkre

™
ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer rendszer

™
ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
ºº Ütésálló polimerekből készült a munkahelyi tartósság

érdekében

450 x 390 x 250

4932471724

ºº Belül 2 nagy tároló és 8 kis tároló. Minden tároló

4058546296230

tartalmaz elválasztókat.

ºº A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók

PACKOUT™ vékony
rendszerező

Többféle rögzítési beállítás
Fordítsa a PACKOUT™ -ot álló tárolóba
45 kg-os padlóra szerelhető súly
22 kg fali teherbírás
Csatlakoztatható minden Milwaukee PACKOUT™
moduláris tárolóhoz
ºº Ütésálló polimer konstrukció

tartalma szállítás közben összekeveredjen

ºº IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi

törmeléknek ellenálló tömítés

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

PACKOUT™
rögzítőlemez

600 x 470 x 030

4932471638

™
ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
ºº Ütésálló polimerekből készült a munkahelyi tartósság

4058546295370

érdekében

ºº Belül 1 nagy tároló és 4 kis tároló. Minden tároló

tartalmaz elválasztókat.

ºº A no-travel fedél megakadályozza, hogy a tárolók

PACKOUT™ kompakt
vékony rendszerező

ºº A tengerészeti minősítésű furnérlemez felső rész,

PACKOUT™
személyre szabható
munkafelület

ºº

ºº
ºº
ºº

sima felületet biztosít a könnyű szerelési munkához,
íráshoz, tervezéshez vagy laptopon való
munkavégzéshez
A rögzítésre kész felület lehetővé teszi további
szerszámok felhelyezését és a PACKOUT™ elemhez
csatlakoztatását.
22 kg terhelhetőség
A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
Ütésálló polimerekből készült a munkahelyi tartósság
fokozása céljából

60 x 650 x 380

4932472128

tartalma szállítás közben összekeveredjen

ºº IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi

törmeléknek ellenálló tömítés

4058546325244
ºº A habbetétek lehetővé teszik a szerszámok

szervezettebb és biztonságosabb tárolását

ºº A tartós konstrukció nagyobb védelmet nyújt a

szerszámok számára.

ºº Optimalizált tárolás - könnyű hozzáférést biztosít a
ºº Nagy teljesítményű boxadapter a PACKOUT

szerszámokhoz

™

™
ºº Ref. 4932471428: Kompatibilis 2 PACKOUT

rendszerhez.

PACKOUT™ HD
adapter

PACKOUT™ habbetét

-

4932464081

tárolóládával - a (4932464080) tárolóládával és
(4932464079) nagy tárolóládával
™
ºº Ref. 4932471428: kompatibilis a PACKOUT kerekes
tároló ládával (4932464078)

4058546220266

™
ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
ºº Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi

tartósság érdekében

ºº Belül 10 kivehető és felszerelhető tároló található,

PACKOUT™
rendszerező doboz
nagy

150

melyek a kényelmes 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

500 x 380 x 120

4932464082

4058546220273

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

Habbetétek
PACKOUT™ kerekes
tárolóba

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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Méretek (mm)
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Cikkszám

EAN kód

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

Cikkszám

EAN kód

380 x 240 x 500

4932471131

4058546287597

380x240x330

4932471132

4058546287603

4932471722

4058546296216

4933472112

4058546325084

4933478120

4058546340537

4933478187

4058546341206

ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
ºº 1680D ballisztikus anyagból készült a munkahelyi

™

Szerszámtáska nyitott
25 cm

Méretek (mm)

MILWAUKEETOOLEU

™

tartósság érdekében

ºº 48 teljes zseb. Tároló elektronikai eszközhöz.
ºº Extra háttámlák, mellkasi heveder, rögzítőpánt

250 x 280 x 320

4932464084

4058546220297

PACKOUT™ hátizsák

gördülő táskákhoz és heavy duty heveder a teljes
munkahelyi kényelem érdekében
ºº Az ütésálló polimer alap, védi a viztől és a
szennyeződéseketől és lehetővé teszi a hátizsák
megállását

™
ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
ºº 20 literes térfogat kapacitás száraz rekesszel és

italtartó tárolóhellyel

ºº Az extra szigetelés 24 órán keresztül hidegen tartja a

Szerszámtáska nyitott
40 cm

250 x 400 x 320

4932464085

4058546220303

PACKOUT™
munkaterületi
hűtőtáska

táska tartalmát

ºº Az ütésálló polimer alap megóvja a táska tartalmát a

víztől és a szennyeződésektől

ºº Vállpánt az egyszerű szállításhoz

ºº Az alacsony hőmérsékletet akár 30 órán keresztül is

megtartja.

ºº IP 65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi

Szerszámtáska nyitott
50 cm

250 x 500 x 320

4932464086

4058546220310

PACKOUT™ hűtőláda

™
ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
ºº 1680D ballisztikus anyagból készült a munkahelyi

PACKOUT™
szerszámtáska zárt
38 cm

tartósság érdekében
ºº Az ütésálló polimer alap megóvja a táska tartalmát a
víztől és a szennyeződésektől
ºº Nagy tárolókapacitás a nagyobb szerszámokhoz
ºº Párnázott vállpánt, valamint felső és oldalsó
fogantyú a kényelmes szállításhoz

törmeléknek ellenálló tömítés.
Beépített palacknyitó.
Kivehető tálca praktikus tárolást biztosít.
15 l kapacitás.
Ütésálló polimerekből készül, a munkahelyi tartósság
érdekében.
™
ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része.
ºº
ºº
ºº
ºº

411 x 254 x 330

ºº Prémium 360° -os surround hangsugárzók 40 W-os

380 x 250 x 340

4932471066

4058546286941

M18™ PACKOUT™
rádió/töltő

erősítővel gazdag és teljes hangzást produkálnak
nagy helyiségekben és kültéren egyaránt
ºº A DAB + és az AM / FM tuner a digitális
processzorral a legnagyobb vételi pontosságot, a jel
tisztaságát és további információkat nyújt, például:
dal, előadó és pontos idő
®
ºº Digitális Bluetooth vevő: zene lejátszása akár 30
m-re az okostelefontól, számítógéptől vagy
táblagéptől
®
™
ºº Kompatibilis a MILWAUKEE PACKOUT moduláris
tárolórendszer elemeivel
ºº Három független forgatható lámpafej 3000 lumen

ºº

PACKOUT™
szerszámtáska zárt
50 cm

500 x 310 x 350

4932471067

4058546286958

M18™ PACKOUT™
térmegvilágító lámpa
és töltő

ºº
ºº

ºº

™
ºº A PACKOUT moduláris tárolórendszer része
ºº 1680D ballisztikus anyagból készült a munkahelyi

PACKOUT™
műszertáska

152

tartósság érdekében
ºº 58 zseb. Merev kialakítású szerszámtároló zseb.
ºº Biztonságos, védett tároló laptopok és tabletek
tárolására
ºº Az ütésálló polimer alap megóvja a táska tartalmát a
víztől és a szennyeződésektől

fényáramú TRUVIEW™ nagy teljesítményű világítást
biztosít
Az M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-s akkumulátorról
üzemelő három, forgó fényforrás együtt akár 12 órás
üzemidőt is biztosít
IP54: víz- és porálló
Beépített töltő funkció bármely M18™ akkumulátor
vagy elektromos eszköz gyors és kényelmes
feltöltéséhez a 2,1 A-es USB kimeneti porton
keresztül
Teljes rendszer-kompatibilitás a PACKOUT ™
moduláris tárolórendszerrel

™
™
ºº Az M18 FUEL PACKOUT nedves/száraz porszívó

430 x 270 x 450

4932471130

4058546287580

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

M18 FUEL™
PACKOUT™ nedves/
száraz porszívó

teljesen kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™
moduláris tárolórendszerrel
™
ºº A POWERSTATE szénkefe nélküli motor nagy
teljesítményével könnyedén feltakarítja az általános
nedves és száraz munkahelyi hulladékot
™
ºº A PACKOUT kompatibilitás egyedülálló mobilitást
kölcsönöz ennek a vezeték nélküli nedves/száraz
porszívónak, amellyel megtakarítható a szerszámok
munkahelyre és onnan vissza való szállításával töltött
idő.

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

M18 FCHS

M18 FCHSC

M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉSZ 40 CMES LÁNCVEZETŐVEL

M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉSZ 30 CMES LÁNCVEZETŐVEL

™
ºº Az M18 FUEL láncfűrész elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz,

ºº Elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
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hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során
felülmúlja
A FUEL™ technológia lehetővé teszi a fűrész számára, hogy nehéz
alkalmazás esetén is fenntartsa a fordulatszámot, akár 40 köbcentis
láncfűrészeknél is jobban teljesítve
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban
12.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve 150 darab 100 mm x 100 mm-es
fenyő vágására alkalmas egyetlen akkumulátor töltéssel
A nagy szilárdságú, teljesen fém fogaskerekek osztályelső nyomatékot
nyújtanak
Változtatható sebességkapcsoló
A teljesen fém tüskék lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a
vágás során jobban kihasználja a készüléket
A kifolyásmentes olajtartályhoz könnyű hozzáférni, továbbá áttetsző
ablakkal van ellátva
Láncszerszámmal, láncvédő tokkal szállítva

láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja

™
ºº A FUEL technológia lehetővé teszi a fűrész számára, hogy nehéz

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

alkalmazás esetén is fenntartsa a fordulatszámot, akár 40 köbcentis
láncfűrészeknél is jobban teljesítve
Következő generációs POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLINK
PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban
150 darab 100 mm x 100 mm-es fenyő vágására alkalmas egyetlen
akkumulátor töltéssel (12.0 Ah-s akkumulátorral)
Rövidebb, 30 cm-es láncvezető a nehezen hozzáférhető helyekhez
Változtatható sebességkapcsoló
A teljesen fém tüskék lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a
vágás során jobban kihasználja a készüléket
A kifolyásmentes olajtartályhoz könnyű hozzáférni, továbbá áttetsző
ablakkal van ellátva
Láncszerszámmal, láncvédő tokkal szállítva
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 FCHS-0

M18 FCHS-121

M18 FCHSC-0

M18 FCHSC-121

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Láncvezető hossza (cm)

40

40

Láncvezető hossza (cm)

30

30

Lánc sebesség (m/s)

12.4

12.4

Lánc sebesség (m/s)

12.4

12.4

Súly akkumulátorral (kg)

-

6.4

Súly akkumulátorral (kg)

-

6.4

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M18 HB12 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer M12-18 FC Töltő, Koffer vagy
vagy táska nélkül szállítva táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
1 x M18 HB12 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy M12-18 FC Töltő, Koffer vagy
táska nélkül szállítva
táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933464723

4933464223

Cikkszám

4933471441

4933471442

EAN kód

4058546226688

4058546221683

EAN kód

4058546290696

4058546290702

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

M18 FBL

M18 BLLT

M18 CHT

M12 FUEL™ HATCHET ™
LÁNCFŰRÉSZ

M18 FUEL™ LOMBFÚVÓ

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SZEGÉLYNYÍRÓ

M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ

™
™
ºº Az M12 FUEL HATCHET láncfűrész kiemelkedő vezérlést és

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor nagyobb hatékonyságot nyújt,

™
ºº Az M18 szénkefe nélküli szegélynyíróval kitakaríthatja a sűrű kefét és

™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor - hosszabb élettartam és

ºº

ºº

™
ºº REDLINK PLUS intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hozzáférést biztosít, M12 B4 akkumulátorral 120 vágás, 75 mm-es
keményfában
Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek ergonómiai,
teljesítmény- és tartóssági igényeinek
A 2,3 kg tömegű, kompakt kivitelű, vezeték nélküli láncfűrész rendkívül
könnyen vezérelhető és kezelhető nehezen elérhető helyeken
Könnyen hozzáférhető láncfeszítővel gyorsan beállítható a
láncfeszesség
Az átlátszó olajtartályban jól látható az olajszint
Változó sebességű trigger biztosítja a felhasználónak a teljesítmény
teljes körű ellenőrzését
Teljesen fém rönktámaszok az alkalmazások során történő nagyobb
megemeléshez
Automatikus olajozó a könnyebb használathoz és a megfelelő
lánckenéshez
Belső tárhely a láncfűrész gyertyakulcsnak
1 db Oregon 15 cm (6˝) láncvezető és lánc, 1 db láncfűrész gyertyakulcs
és 1 db láncvédő tok

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

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 sebességkapcsoló a teljes teljesítményszabályozás
érdekében
Reteszelhető kapcsoló
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

elérheti a teljes sebességet 1 másodperc alatt
4600 percenkénti fordulatszámig első üzemmódban, majd 6200-as
értékig a második üzemmódban
2 változtatható sebességű kioldóval a felhasználó választhat a nagyobb
teljesítmény és a megnövelt üzemidő között
Beállítható vágási mélység: 35 cm - 40 cm
Az M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah-s akkumulátor akár 1 órás üzemidőt is
biztosít
Könnyű terhelésű vágófej és állítható, kiegészítő fogantyú az optimális
felhasználói kényelemhez és ellenőrzéshez
A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor jobb hatékonyságot, hosszabb
élettartamot és maximális teljesítményt biztosít
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

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

M12 FHS-0

M12 FHS-602X

Feszültség (V)

12

12

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

Láncvezető hossza (cm)

15

15

Levegő mennyisége 1 (m³/perc)

8.75

Vágóhuzal átmérő (mm)

2.4

Üresjárati fordulatszám (m/perc)

3400

Lánc sebesség (m/s)

5

5

Levegő mennyisége 2 (m³/perc)

12.7

Vágószélesség (cm)

40

Hossz (mm)

610

Munkahossz (cm)

14

14

Levegőáramlási sebesség 1 (km/óra)

133

Súly akkumulátorral (kg)

5.6

Fűrészfogosztás (mm)

20

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.3

Levegőáramlási sebesség 2 (km/óra)

193

20

Ventilátor fordulatszám (ford/perc)

14,000

A készlet tartalma

Vágási kapacitás (mm)
Vágóél köszörülési szöge (°)

< 30

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M12 B6 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer C12 C Töltő, Heavy Duty
vagy táska nélkül szállítva koffer

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Súly akkumulátorral (kg)

4.4

Cikkszám

4933472218

Súly akkumulátorral (kg)

5.0

4058546326142

4933472211

4933472212

A készlet tartalma

EAN kód

Cikkszám

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

EAN kód

4058546326074

4058546326081

Cikkszám

4933459825

Cikkszám

4933459346

EAN kód

4058546029975

EAN kód

4058546010072
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M18 FBL-0

maximális teljesítmény

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

M18 BLLT-0

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

M18 CHT-0
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M18 FOPH

M18 BPFPH

M18 FUEL™ KÜLTÉRI FEJEGYSÉG QUIK-LOK™-KAL

M18™ SWITCH TANK™

ºº Sokoldalú kültéri energiaellátó rendszer, egyetlen hajtóművel hajtva
ºº Egy fejegység különböző cserélhető adapterekkel az alkalmazások
széles skálájának teljesítéséhez

ºº Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
ºº 2 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó
kapcsolóval

ºº Szénkefe nélküli
ºº
ºº

POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt,
hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt
Az állítható segédfogantyú, szíj és szállítógyűrű elősegíti a szerszám
optimális, kényelmes használatát és irányítását

M18 FOPH-LTA

M18 FOPH-0

ºº A 15 L űrtartalmú M18

Feszültség (V)

18

ºº

Akkumulátor típusa

Li-ion

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

0 - 6860

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

0 - 8680

Súly akkumulátorral (kg)

4.1

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933464954

EAN kód

4058546228996

ºº

M18 FOPH-EA

M18 FOPH-HTA

M18 FOPH-EXA

QUIK-LOK szegélyvágó adapter

QUIK-LOK sövényvágó adapter

QUIK-LOK™ toldószár

4932464955

M18 FOPH-CSA
QUIK-LOK™ ágvágó láncfűrész
adapter
4932464957

4932464958

4932464959

4932464960

4058546229009

4058546229023

4058546229030

4058546229047

4058546229054

QUIK-LOK™ fűkasza adapter

™

™

ºº
ºº
ºº
ºº

MILWAUKEETOOLEU

™
SWITCH TANK™ háti permetező kategóriájában
az első, cserélhető tartállyal és nyomásszivattyúval ellátott szerszáma
A tartály innovatív felépítése elválasztja a szivattyút, a tartály tömlőjét
és a lándzsát az akkumulátorral működtetett M18™ SWITCH TANK™
alapegységtől, ezáltal hatékony szigetelést biztosítva
A permetezőtartályok cseréjének lehetősége, a sok vegyi anyaggal való
szennyezés elleni védelem csökkenti a használat költségeit
120 PSI (8.27 Bar) szivattyúnyomás
Nyomásbeállító forgatógomb a végfelhasználó igényeihez való
megfelelés érdekében
Akár 2 óra működési idő (12 vagy több tartály) 4,0 Ah akkumulátorral
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 BPFPH-0

M18 BPFPH-401

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Súly akkumulátorral (kg)

-

5.0

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő 1 x M18 B4 akkumulátor,
nélkül szállítva, Koffer vagy táska M12-18 C Töltő, Koffer vagy
nélkül szállítva
táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933464961

4933464962

EAN kód

4058546229061

4058546229078

M18 FOPHLTKIT

M18 FUEL™ KÜLTÉRI FEJEGYSÉG KÉSZLET - TARTALMAZZA A FŰKASZA
ADAPTERT IS
™
ºº Szénkefe nélküli POWERSTATE motor nagyobb

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és
maximális teljesítményt biztosít
REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett
digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép
védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
Motor maximális teljesítményének elérése 1
másodpercen belül
Elég erős, hogy kivágja a vastagabb bokrokat is
Akár 1 óra működési idő M18™ 9. 0 Ah
akkumulátorral
2 sebesség beállítás változtatható fordulatszámszabályozó kapcsolóval
135° védőburkolat

Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek
igényeinek
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Ideális megoldás ágak vágására

M18 FOPHLTKIT-0
Feszültség (V)
Akkumulátor típusa
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)
Vágóhuzal átmérő (mm)
Vágási kapacitás (mm)
Súly akkumulátorral (kg)

18
Li-ion
0 - 4900
0 - 6200
2.0 / 2.4
400
4.7

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám
EAN kód

4933464956
4058546229016

Elég erős, hogy kivágja a vastagabb bokrokat is

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

M18 BPFP-CST
M18™ SWITCH TANK™ vegyszer permetező tartály - 15 L

M18 BPFP-WST
M18™ SWITCH TANK™ vízpermetező tartály - 15 L

ºº Teljes™mértékben kompatibilis a SWITCH

ºº Teljes™mértékben kompatibilis a SWITCH

ºº Vegyszer permetező tartály peszticid/

ºº Vízpermetező tartály a betonvágási műveletek

TANK alapegységgel

ºº
ºº
ºº

műtrágya/kezelő/herbicid/fungicid/rovarirtó/
jégmentesítő permetszerekhez
Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig
tudja, mennyi folyadék van a tartályban
A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és
tartályfeltöltést tesz lehetővé
Kényelmes gumi permetezőpisztoly fogantyú

TANK alapegységgel

ºº
ºº

hatékony vízellátásához. Hasznos továbbá
iszap eltávolításához és különböző területek,
berendezések mosásához
Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig
tudja, mennyi folyadék van a tartályban
A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és
tartályfeltöltést tesz lehetővé

M18 BPFP-CCST
M18™ SWITCH TANK™ permetező tartály betonfelületekhez
- 15 L
ºº Teljes™mértékben kompatibilis a SWITCH
TANK alapegységgel
ºº 7,6 m-es permetezési távolság
ºº Félig átlátstzó, skálázott tartály, hogy mindíg
tudja, mennyi folyadék van a tartályban
ºº 5 fokozatú nyomásszabályozó gomb
ºº A széles foganytú fedél kényelmes szállítást és
tartályfeltöltést tesz lehetővé
ºº A beépített szűrő megakadályozza a törmelék
tartályba kerülését

4933464964

4933464965

4933471371

4058546229092

4058546229108

4058546289997

Tartály innovatív felépítése

A permetezőtartályok cseréjének lehetősége, a sok vegyi
anyaggal való szennyezés elleni védelem csökkenti a
használat költségeit

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

Széles hevederek a kényelem érdekében
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VILLAMOSIPARI SZERSZÁMGÉPEK

M18 HCC75R
M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ TÁVVEZÉRLŐVEL
ºº 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

™
hidraulikus földalatti
kábelvágó kevesebb mint 10 másodperc alatt elvágja a kábeleket
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 kiegyensúlyozott kialakítás, fogantyú és horog lehetővé teszi a
legegyszerűbb beállítást a boltívekben
Elvágja az alumínium és réz kábeleket 75 mm-ig
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 nyitott pofa kialakítás a legegyszerűbb hozzáférést biztosítja az
árkokhoz
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb teljesítményt,
hosszabb működési időt és élettartamot biztosít
A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a géphasználat megtekintését,
ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és vezeték nélkül
információkat szinkronizál a felhőbe
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopásmegelőzést is
REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és
biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
A REDLITHIUM™ 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
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M18 HCC75R-502C
Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Vágóerő (kN)

77.8

Max. vágási átmérő (mm)

75

Vágási idő (s)

<10

Súly akkumulátorral (kg)

7.9

A készlet tartalma

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő,
Kitbox

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 ONEHCC

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS
FÖLD ALATTI KÁBELVÁGÓ

M18™ FORCE LOGIC™ 44 MM-ES
HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

M18™ FORCE LOGIC™ 35 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

MILWAUKEETOOLEU

ºº Az 53 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™
hidraulikus kábelvágó
kevesebb, mint 3 másodperc alatt elvágja a kábeleket
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
A tökéletesen kiegyensúlyozott eszköz biztonságos kezelhetőséget tesz
lehetővé egykezes műveletek közben
Egy eszköz ACSR kábel, acél feszítőhuzal, finomszálas vagy
szabványos réz és alumínium kábel vágásához
A gyors pofarögzítés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
kevesebb mint 15 másodperc alatt teljesen új alkalmazásra használja a
szerszámot
Kompakt, egyenes, karcsú pofakonstrukció és 350°-kal elfordítható fej
A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi az üzemeltető számára, hogy
megtekintse az eszközhasználatot, hogy értesítéseket kapjon az ajánlott
karbantartásról, valamint, hogy az adatok vezeték nélkül a Felhőbe
kerüljenek

Leírás

Cikkszám

EAN kód

Kábel vágó pofa és kés készlet réz és alumínium
kábel vágásához. Standard réz/alumínium
kábelekhez max. 4x50 mm², alumínium kábelhez
max. 1x500 mm², réz kábelhez max. 1x400 mm².
Nem alkalmas finomszálú nagy rugalmasságú
1.
kábelhez. Max. vágás Ø35 mm

4932430839

4002395385010

Cu / Al szabványos réz és alumínium kábel
vágópengék. A kések a Cu / Al vágópofákhoz
illeszkednek az M18HCC és a ONEHCC vágókhoz + M18 HCCT kábelkrimpelő pofához

4932464498

4058546224431

Kábel vágó pofa és kés, alumínium-acél
kábelekhez. ACSS-alumínium vezető acél
tartó kábel és ACSR alumínium vezető
acél megerősített kábel, azaz 94-AL1 /
15-ST1A (EN 50182). Alkalmas Max. 22,5
mm átmérőig. Nem alkalmas páncélozott
kábelekhez és acélsodronyokhoz.

49162773

045242350070

ACSR Csere kés. Nem alkalmas páncélozott
kábelre vagy acél rudakra.

48440412

045242355235

Vágópofák és pengék EHS típusú sodronykötelekhez, ST1 / ST2 / ST3 profilú DIN48201
/ 3 fazonú huzalnak megfelelő vezetékes
és acélhuzal. Nem alkalmas finomszálú
3.
acélkötelekre. Max. vágás Ø15 mm

49162777

045242505449

48442777

045242505456

49162778

045242505722

FSW hajlékony vezeték vágó penge

48442778

045242505739

Kábel vágó pofa páncélozott kábelhez M18
HCC

4932464867

4058546228125

2.
™
ºº 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC hidraulikus földalatti

™
ºº A 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC hidraulikus kábelvágó

ºº

ºº Szabadalmaztatás alatt álló pofakonstrukció két újjal való nyitást tesz

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

ºº
ºº

kábelvágó kevesebb mint10 másodperc alatt elvágja a kábeleket
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
A ONE-KEY™technológia lehetővé teszi a géphasználat megtekintését,
ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és vezeték nélkül
információkat szinkronizál a felhőbe
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopásmegelőzést is
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

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

ºº
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
Elvágja a réz és alumínium kábeleket akár 44 mm átmérőig
340°-kal elfordítható fej
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy igénybevételű
alkalmazásokhoz terhelés alatt
A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a géphasználat megtekintését,
ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és vezeték nélkül
információkat szinkronizál a felhőbe
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopásmegelőzést is
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

EHS Sodronykötél vágó penge
Kábelvágó pofa és kés IEC-60228; DIN VDE
0295 szabványnak megfelelő Class 5 és
Class 6 hajlékony vezetékekhez. Nagy rugalmasságú adat- és távközlési kábelekhez
4. is alkalmas. Nem alkalmas vastag sodrott
kábelekhez. Max vágási kapacitás Ø35 mm

5.
M18 HCC75-0C

M18 HCC75-502C

M18 HCC45-0C

M18 HCC45-522C

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Vágóerő (kN)

77.8

Li-ion

77.8

Vágóerő (kN)

77.8

77.8

Max. vágási átmérő (mm)
Vágási idő (s)

75

75

Max. vágási átmérő (mm)

44

44

<10

<10

Vágási idő (s)

<9

<9

Súly akkumulátorral (kg)

-

7.9

Súly akkumulátorral (kg)

-

6.0

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Kitbox M12-18 FC Töltő, Kitbox

A készlet tartalma

Cikkszám

4933459268

4933459269

1 x M18 B5, 1 x M18 B2
Akkumulátor nélkül szállítva,
akkumulátor, M12-18 FC
Töltő nélkül szállítva, Kitbox
Töltő, Kitbox

EAN kód

4058546002343

4058546002350

Cikkszám

4933459265

4933459266

EAN kód

4058546002312

4058546002329

M18 ONEHCC-0C CU/ M18 ONEHCC-201C
AL- SET
CU/AL-SET

M18 ONEHCC-0C SWA
SET

Feszültség (V)

18

18

18

18

18

18

18

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Vágóerő (kN)

53

53

53

53

53

53

53

Max. vágási átmérő
(mm)

35

35

22.5

22.5

35

35

35

<3

<3

Vágási idő (s)

<3

<3

<3

<3

<3

Anyag vágására
alkalmas

Cu és AL kábel (1-4
osztály)

Cu és AL kábel (1-4
osztály)

Alumínium vezetővel
megerősített acél

Alumínium vezetővel
megerősített acél

Rugalmas, finom sodrott Rugalmas, finom sodrott Acél páncélozású Cu/
kábel (5. osztály)
kábel (5. osztály)
Al kábel

Súly akkumulátorral
(kg)

-

3.7

-

3.7

-

3.7

-

Cikkszám

Cu/AL pofa
Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Kitbox
4933464300

Cu/AL pofa
1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő,
Kitbox
4933464301

ACSR pofa
Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Kitbox
4933464303

ACSR pofa
1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő,
Kitbox
4933464304

FSW pofa
Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Kitbox
4933464308

FSW pofa
1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő,
Kitbox
4933464309

SWA pofa
Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Kitbox
4933464306

EAN kód

4058546222451

4058546222468

4058546222482

4058546222499

4058546222536

4058546222543

4058546222512

A készlet tartalma

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

M18 ONEHCC-0C FSW M18 ONEHCC-201C
SET
FSW SET

Akkumulátor típusa

Szállítási terjedelem

162

M18 ONEHCC-0C ACSR M18 ONEHCC-201C
SET
ACSR SET

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

M18 HUP700

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP

M18™ HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ

ºº A FORCE LOGIC

ºº A FORCE LOGIC

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

™
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™ 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

MILWAUKEETOOLEU

™
hidraulikus szivattyú, mely lehetővé teszi külső
eszközök, pl. krimpelők vagy vágók 700 baron történő működtetését
A nagy, 1,6 L űrtartalmú olajtartálynak és a 2-szer nagyobb átfolyásnak
köszönhetően gyorsabb és hatékonyabb munkát tesz lehetővé
A hidraulikus szivattyú egy CEJN szabványú, 115 G 1/4˝ szériás magas
nyomású hidraulikus gyorscsatlakozóval van ellátva, mely a legtöbb
népszerű végződéshez illik
A vezetékes, 1,8 m hatótávú (a kábel hosszabbítóval 7 m-ig
meghosszabbítható) távirányító biztonságosabb munkavégzést tesz
lehetővé a munkaterületen
Az IP54 tanúsítvány és az akkumulátor helyének optimális szigetelése
kivételesen jó védelmet biztosít a szennyeződések, a por és a
nedvesség ellen, még a legnehezebb munkakörülmények között is
A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a géphasználat megtekintését,
ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és vezeték nélkül
információkat szinkronizál a felhőbe
A szivattyú fogantyújának kiegyensúlyozása egyenletes terhelést
biztosít a szerszám könnyebb áthelyezése érdekében
A PFM™ (előrejelző erőfigyelés) azonnali nyomás-ellenőrzést biztosít
zöld fényjelzésen keresztül
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

M18 HUP700-121
Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Max. nyomás (Bar/PSI)

700 / 10.000

IP osztály

54

Áramlási sebesség alacsony nyomás (liter/perc) 2.05

M18 HKP-201C

M18 HKP-201CA

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Kivágóerő (kN)

60

60

Max. kivágási átmérő (mm)

100

100

Max. anyagvastagság (mm)

2,5 rozsdamentes és 3,0
lágyacél

2,5 rozsdamentes és 3,0
lágyacél

Súly akkumulátorral (kg)

2.3

2.3

Szállítási terjedelem

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

A készlet tartalma

1 x M18 B2 akkumulátor,
M12-18 C Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933451202

4933451204

4002395138906

4002395138920

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˝)

164

CEJN G1/4“

Teljes olajmennyiség (l)

1.6

Felhasználható olajmennyiség (l)

1.3

Súly akkumulátorral (kg)

16.5

A készlet tartalma

1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC
Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933471813

EAN kód

4058546297121

A vezetékes, 1,8 m hatótávú távirányító biztonságosabb
munkavégzést tesz lehetővé a munkaterületen

Jól kiegyensúlyozott szivattyú fogantyú

A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a géphasználat
megtekintését, ajánlott karbantartásra vonatkozó
értesítéseket fogad és vezeték nélkül információkat

M18 HUP700 HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ RENDSZERTARTOZÉKOK

M18 HKP HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP TARTOZÉKOK
Ø (mm)

0.42

CEJN szabvány

1 x M18 B2 akkumulátor, M1218 C Töltő, Kitbox

EAN kód

Leírás

Áramlási sebesség magas nyomás (liter/perc)

Cikkszám

EAN kód

Leírás

Ø (mm)

Cikkszám

EAN kód

4932430841
4932430843
4932430842
4932430845
4932430844
4932430846
4932430847
4932430848
4932430849
49162680
49162681

4002395385034
4002395385058
4002395385041
4002395385072
4002395385065
4002395385089
4002395385096
4002395385102
4002395385119
045242311774
045242311781

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

16.2
22.5
20.4
28.3
25.4
32.5
40.5
50.5
63.5

4932430913
4932430915
4932430914
4932430917
4932430916
4932430918
4932430919
4932430920
4932430921

4002395385751
4002395385775
4002395385768
4002395385799
4002395385782
4002395385805
4002395385812
4002395385829
4002395385836

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

1,8 m kontroller hosszabbító kábel

Tartó M18 HUP700 hidraulikus szivattyúhoz

Olaj az M18 HUP700 hidraulikus szivattyúhoz. MAGYARORSZÁGON
NEM RENDELHETŐ!

49122775
4058546326487

49122776
045242535231

4932472004
4058546324001

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

M18 HCCT109/42

M18 HCCT

M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓ

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS
KÁBELKRIMPELŐ 109 KN

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS
KÁBELKRIMPELŐ 53 KN

ºº A legjobban kiegyensúlyozott gép
ºº A szerszámpofákon a piros vonal jelölések jelzik a pontosságot a

™
ºº FORCE LOGIC hidraulikus kábelkrimpelő 53 kN erővel krimpeli a

ºº Az M18 FUEL
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

™
kábelbehúzója a világon az első akkumulátorral
működtetett kábelbehúzó megoldása
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor maximálisan 72 m hosszú
vezetéket képes behúzni
Az AUTO-RUN™ gyors és hatékony megoldás, amely magasabb
termelékenységet biztosít más megoldásokkal szemben
Kevesebb felhasználói fáradtság a huzalvezeték meghúzása miatt,
különösen fej feletti munkavégzésnél
Gyors szerszám nélküli dobcsere 4 kompatibilis cserélhető dobbal,
horganyzott acél kábel: 38 és 72 m / nem vezető szalag: 30 és 60 m
A kábel fel- és letekerésének szabályozása
Változtatható sebességű kapcsoló a maximális vezérléshez a szalag
adagolása és a kábel behúzása során
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi - a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver - melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 FPFT-0

M18 FPFT-202 36m ST Set

M18 FPFT-202 30m NC Set

Feszültség (V)

18

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Súly akkumulátorral (kg)

-

7.0

6.4

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva,
Koffer vagy táska nélkül szállítva

2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC , Koffer vagy
táska nélkül szállítva

2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC , Koffer vagy
táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933471952

4933471953

4933471954

EAN kód

4058546298517

4058546298524

4058546298531

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

krimpelés helyén
Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés, por,
és nedvesség)
42 mm-es szorítópofa és 350°-kal elfordítható fej
109 kN erővel rendelkező kábelkrimpelő
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 legszokásosabb
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
ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság
Krimpelési művelet előtti akkuellenőrzés automatikusan biztosítja, hogy
elegendő töltés legyen az akkuban minden krimpelés befejezéséhez
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt,
hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít

csatlakozókat kevesebb, mint 3 másodperc alatt

ºº Forradalmi kialakítású pofa tartja a csatlakozót a kábel és a csatlakozó

legjobb beállítása érdekében

ºº 2 az 1-ben megoldás: a préselő pofa cserélhető CU / AL kábel

vágópofára

ºº Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott

gép, a legkönnyebb irányíthatóság

ºº Kompakt, egyenes, karcsú pofakonstrukció és 350°-kal elfordítható fej

könnyű krimpeléseket tesz lehetővé – szűk helyeken is

™
ºº PFM (Előrejelző erőfigyelés): a csatlakozónak megfelelően

automatikusan módosítja a kimeneti teljesítményt, így mindig biztosítja
az optimális préserőt, és zöld fénnyel jelez
ºº Lehetővé teszi csatlakozók krimpelését akár 300 mm² -ig
ºº Univerzális szerszámfogadás a piacon található legszokásosabb 60 kN
szerszámok (C szerszámok) fogadására
™
ºº 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
Kényelmes és nem megerőltető kábelbehúzó megoldás

AUTO-RUN™ rendszer

Nincs többé összecsavarodott kábel

M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓ KOMPATIBILIS DOBOK
Megnevezés
Kábelbehúzó dob 38 x 3 mm horganyzott acél kábellel

Cikkszám
48445176

EAN kód
4058546326432

Kábelbehúzó dob, horganyzott acél
kábellel
Kábelbehúzó dob 72 x 3 mm horganyzott acél kábellel

48445178

4058546326449

Kábelbehúzó dob, 30 m nem vezető szalaggal

48445195

4058546326463

Kábelbehúzó dob, 60 m nem vezető szalaggal

48445197

4058546326470

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Szűkítési préserő (kN)

109

Szűkítési préserő (kN)

53

Szűkítési tartomány (mm²)

16 - 400

Szűkítési tartomány (mm²)

16 - 300

Szorítópofa kapacitása kábelekhez (mm)

42

Szűkítési présidő (s)

<3

Súly akkumulátorral (kg)

5.6

Szűkítések száma per akkutöltés

> 250 a 70 mm² rézcsatlakozón

A készlet tartalma

1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akkumulátor, M1218 FC Töltő, Kitbox

Préselési tartomány

30,000

Súly akkumulátorral (kg)

3.7

Cikkszám

4933459273

EAN kód

4058546002398

A készlet tartalma

1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő,
Kitbox

Cikkszám

4933451194

EAN kód

4002395138821

Kábelbehúzó, nem vezető szalaggal
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KRIMPELŐ BETÉTEK

KRIMPELŐ BETÉTEK
M18 HCCT109/42

Típus

NF C 20-130 réz csősarukhoz és összekötőkhöz

DIN 46235 réz csősarukhoz és összekötőkhöz (
DIN 46267)

Réz csősaruk és
összekötők hatszögpréselésére

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

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

Réz csősarukhoz és
összekötőkhöz

168

Betét formája

Hex

Hex

Hex

Félkör

Hex

Hex

MILWAUKEETOOLEU

M18 HCCT

M18 HCCT109/42

Kábelsaru méret
(mm²)

Leírás

Cikkszám

EAN kód

Leírás

Cikkszám

EAN kód

16

NF13 Cu 16

4932459453

4058546011147

NF22 Cu 16

4932451733

4002395276837

25

NF13 Cu 25

4932459454

4058546011154

NF22 Cu 25

4932451734

4002395276844

35

NF13 Cu 25

4932459455

4058546011161

NF22 Cu 35

4932451735

4002395276851

50

NF13 Cu 50

4932459456

4058546011178

NF22 Cu 50

4932451736

4002395276868

70

NF13 Cu 70

4932459457

4058546011185

NF22 Cu 70

4932451737

4002395276875

95

NF13 Cu 95

4932459458

4058546011192

NF22 Cu 95

4932451738

4002395276882

120

NF13 Cu 120

4932459459

4058546011208

NF22 Cu 120

4932451739

4002395276899

150

NF13 Cu 150

4932459460

4058546011215

NF22 Cu 150

4932451740

4002395277506

185

NF13 Cu 185

4932459461

4058546011222

NF22 Cu 185

4932451741

4002395277513

Típus

Előkerekítés háromszög
formájú réz és alumínium vezetékekhez

Betét formája

Kerek

Kábelsaru méret
(mm²)

M18 HCCT

Leírás

Cikkszám

EAN kód

Leírás

Cikkszám

EAN kód

16

RU13 Cu/Al16

4932459483

4058546011444

RU22 Cu/Al 16

4932451780

4002395276912

35/25

RU13 Cu35/AL25

4932459484

4058546011451

RU22 Cu35/AL25

4932451781

4002395276929

50/35

RU13 Cu50/AL35

4932459485

4058546011468

RU22 Cu50/AL35

4932451782

4002395276936

70/50

RU13 Cu70/AL50

4932459486

4058546011475

RU22 Cu70/AL50

4932451783

4002395276943

95/70

RU13 Cu95/AL70

4932459487

4058546011482

RU22 Cu95/AL70

4932451784

4002395276950

120/95

RU13 Cu120/AL95

4932459488

4058546011499

RU22 Cu120/AL95

4932451785

4002395276967

150/120

RU13 Cu150/AL120

4932459489

4058546011505

RU22 Cu150/AL120

4932451786

4002395276974

185/150

RU13 Cu185/AL150

4932459490

4058546011512

RU22 Cu185/AL150

4932451787

4002395276981

240

NF13 Cu 240

4932459462

4058546011239

NF22 Cu 240

4932451742

4002395277520

300

NF13 Cu 300

4932459463

4058546011246

NF22 Cu 300

4932451743

4002395277544

240/185

RU13 Cu240/AL185

4932459491

4058546011529

RU22 Cu240/AL185

4932451788

4002395276998

400

NF13 Cu 400

4932459464

4058546011253

-

-

-

300/240

RU13 Cu300/AL240

4932459492

4058546011536

RU22 Cu300/AL240

4932451789

4002395277605

6

-

-

-

DN22 Cu 6

4932464861

4058546228064

16

AEH13 Cu 16

4932459515

4058546026875

-

-

-

10

-

-

-

DN22 Cu 10

4932464862

4058546228071

16

DIN13 Cu 16

4932459465

4058546011260

DIN22 Cu 16

4932451744

4002395277551

25

AEH13 Cu 25

4932459516

4058546026882

-

-

-

35

AEH13 Cu 35

4932459517

4058546026899

-

-

-

25

DIN13 Cu 25

4932459466

4058546011277

DIN22 Cu 25

4932451745

4002395277568

35

DIN13 Cu 35

4932459467

4058546011284

DIN22 Cu 35

4932451746

4002395277575

50

AEH13 Cu 50

4932459518

4058546026905

-

-

-

50

DIN13 Cu 50

4932459468

4058546011291

DIN22 Cu 50

4932451747

4002395277582

70

AEH13 Cu 70

4932459519

4058546026912

-

-

-

70

DIN13 Cu 70

4932459469

4058546011307

DIN22 Cu 70

4932451748

4002395277599

95

DIN13 Cu 95

4932459470

4058546011314

DIN22 Cu 95

4932451749

4002395278206

95

AEH13 Cu 95

4932459520

4058546026929

-

-

-

120

DIN13 Cu 120

4932459471

4058546011321

DIN22 Cu 120

4932451750

4002395278213

120

AEH13 Cu 120

4932459521

4058546026936

-

-

-

150

DIN13 Cu 150

4932459472

4058546011338

DIN22 Cu 150

4932451751

4002395278220

150

AEH13 Cu 150

4932459522

4058546026943

-

-

-

185

DIN13 Cu 185

4932459473

4058546011345

DIN22 Cu 185

4932451752

4002395278237

185

AEH13 Cu 185

4932459523

4058546026950

-

-

-

240

DIN13 Cu 240

4932459474

4058546011352

DIN22 Cu 240

4932451753

4002395278244

240

AEH13 Cu 240

4932459524

4058546026967

-

-

-

300

DIN13 Cu 300

4932459475

4058546011369

DIN22 Cu 300

4932451754

4002395278251

16

R13 Cu 16

4932459494

4058546011550

R22 Cu 16

4932451755

4002395278268

10

-

-

-

C22 Cu 10/C4

4932464863

4058546228088

25

R13 Cu 25

4932459495

4058546011567

R22 Cu 25

4932451756

4002395278275

16

C13 Cu 16

4932459525

4058546026974

C22 Cu 16/C5

4932464864

4058546228095

35

R13 Cu 35

4932459496

4058546011574

R22 Cu 35

4932451757

4002395278282

25

C13 Cu 25

4932459526

4058546026981

C22 Cu 25/C6

4932464865

4058546228101

50

R13 Cu 50

4932459497

4058546011581

R22 Cu 50

4932451758

4002395278299

35

C13 Cu 35

4932459527

4058546026998

-

-

-

70

R13 Cu 70

4932459498

4058546011598

R22 Cu 70

4932451759

4002395278909

95

R13 Cu 95

4932459499

4058546011604

R22 Cu 95

4932451760

4002395278916

50

C13 Cu 50

4932459528

4058546027001

C22 Cu 50/C8C9

4932464866

4058546228118

120

R13 Cu 120

4932459500

4058546011611

R22 Cu 120

4932451761

4002395278923

70

C13 Cu 70

4932459529

4058546027018

-

-

-

10

C13 Cu 10

4932459530

4058546027025

-

-

-

Kábelérvég hüvely

C formájú kapocs

Trapéz

Ovális

150

R13 Cu 150

4932459501

4058546011628

R22 Cu 150

4932451762

4002395278930

185

R13 Cu 185

4932459502

4058546011635

R22 Cu 185

4932451763

4002395278947

10-35

C13 Cu 10-35

4932459531

4058546027032

-

-

-

240

R13 Cu 240

4932459503

4058546011642

R22 Cu 240

4932451764

4002395278954

25-50

C13 Cu 25-50

4932459532

4058546027049

-

-

-

300

R13 Cu 300

4932459504

4058546026769

R22 Cu 300

4932451765

4002395278961

400

R13 Cu 400

4932459505

4058546026776

-

-

-

35-70

C13 Cu 35-70

4932459533

4058546027056

-

-

-

16

Q13 CU 16

4932459477

4058546011383

Q22 CU 16

4932451766

4002395278978

70

HAH13 Cu 70

4932459534

4058546027063

-

-

-

25

Q13 CU 25

4932459478

4058546011390

Q22 CU 25

4932451767

4002395278985

35

Q13 CU 35

4932459479

4058546011406

Q22 CU 35

4932451768

4002395278992

95

HAH13 Cu 95

4932459535

4058546027070

-

-

-

50

Q13 CU 50

4932459480

4058546011413

Q22 CU 50

4932451769

4002395279609

120

HAH13 Cu 120

4932459536

4058546027087

-

-

-

70

Q13 CU 70

4932459481

4058546011420

Q22 CU 70

4932451770

4002395279616

95

Q13 CU 95

4932459482

4058546011437

-

-

-

2x50

DP13 Cu 2x50

4932459537

4058546027094

-

-

16/25

DIN13 AL 16/25

4932459506

4058546026783

DIN22 AL 16/25

4932451771

4002395279623

2x70

DP13 Cu 2x70

4932459538

4058546027100

-

-

-

35

DIN13 AL 35

4932459507

4058546026790

DIN22 AL 35

4932451772

4002395279630

50

DIN13 AL 50

4932459508

4058546026806

DIN22 AL 50

4932451773

4002395279647

2x95

DP13 Cu 2x95

4932459539

4058546027117

-

-

-

4058546323967

DIN22 Cu 11 részes
krimpelő betét készlet
- 16, 25, 35, 50, 70, 95,
120, 150, 185, 240 &
300 mm²

4932471997

4058546298968

4058546323974

DIN22 Al 9 részes
krimpelő betét készlet
- 16/25, 35, 50, 70,
95/120, 150, 185, 240
& 300 mm²

4932471998

4058546298975

4932471999

4058546298982

4932459339

4058546010003

70

DIN13 AL 70

4932459509

4058546026813

DIN22 AL 70

4932451774

4002395279654

95/120

DIN13 AL 95/120

4932459510

4058546026820

DIN22 AL 95/120

4932451775

4002395279661

150

DIN13 AL 150

4932459511

4058546026837

DIN22 AL 150

4932451776

4002395279678

185

DIN13 AL 185

4932459512

4058546026844

DIN22 AL 185

4932451777

4002395279685

240

DIN13 AL 240

4932459513

4058546026851

DIN22 AL 240

4932451778

4002395279692

300

DIN13 AL 300

4932459514

4058546026868

DIN22 AL 300

4932451779

4002395276905

16

L13 Cu 16

4932464500

4058546224455

L22 Cu 16

4932464487

4058546224325

25

L13 Cu 25

4932464501

4058546224462

L22 Cu 25

4932464488

4058546224332

35

L13 Cu 35

4932464502

4058546224479

L22 Cu 35

4932464489

4058546224349

50

L13 Cu 50

4932464503

4058546224486

L22 Cu 50

4932464490

4058546224356

70

L13 Cu 70

4932464504

4058546224493

L22 Cu 70

4932464491

4058546224363

95

L13 Cu 95

4932464505

4058546224509

L22 Cu 95

4932464492

4058546224370

120

L13 Cu 120

4932464506

4058546224516

L22 Cu 120

4932464493

4058546224387

150

L13 Cu 150

4932464507

4058546224523

L22 Cu 150

4932464494

4058546224394

185

L13 Cu 185

4932464508

4058546224530

L22 Cu 185

4932464495

4058546224400

240

L13 Cu 240

4932464509

4058546224547

L22 Cu 240

4932464496

4058546224417

300

L13 Cu 300

4932464510

4058546224554

-

-

-

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

H formájú kapocs

Előpréselt, ovális formájú
kábelsarukhoz, dupla
krimpeléshez

Ovális

Ovális

DIN13 Cu krimpelő
betét készlet (11 betét)
- 16, 25, 35, 50, 70, 95,
120, 150, 185, 240 és
300 mm²

Krimpelő betét készletek

Tároló doboz Krimpelő
pofákhoz

-

-

-

-

DIN13 Al krimpelő betét
készlet (9 darabos)
- 16/25, 35, 50, 70,
95/120, 150, 185, 240
és 300 mm²

4932472000

4932472001

R13 Cu krimpelő betét
készlet (11 darabos) 16, 25, 35, 50, 70, 95,
120, 150, 185, 240 &
300 mm²

4932472002

4058546323981

R22 Cu 11 részes
krimpelő betét készlet
- 16, 25, 35, 50, 70, 95,
120, 150, 185, 240 &
300 mm²

M18 HCCT109/42-hez
való krimpelő betétekhez doboz (a betétek
külön vásárolhatók)

4932464211

4058546221560

M18 HCCT-hez való
krimpelő betétekhez
doboz (a betétek külön
vásárolhatók)

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

2205-40

2212-20

2216-40

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS
KRIMPELŐ BETÉT NÉLKÜL

VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK
(NYITOTT LAKATFOGÓ)
VILLANYSZERELŐKNEK

AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG /
FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ

KIS MULTIMÉRŐ
2

2
AA

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

krimpeli betétek használata nélkül.
Az automatikus távolságvezérlés folyamatosan méri a távolságot és a
nyomást az egyenletes krimpelés érdekében a préselési tartomány
minden méretében
A 180° -ban forgatható fej és a könnyen hozzáférhető retesz könnyű
beállítást és szabad felhasználást biztosít az anyag megtartásához
PFM™ (Előrejelző erőfigyelés): a csatlakozónak megfelelően
automatikusan módosítja a kimeneti teljesítményt, így mindig biztosítja
az optimális préserőt, és zöld fénnyel jelez
A gép megjegyzi és tárolja az összes elvégzett krimpelést. Lehetővé
teszi a jelentéskészítést a ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül
Krimpelési művelet előtti akkuellenőrzés automatikusan biztosítja, hogy
elegendő töltés legyen az akkuban minden krimpelés befejezéséhez
Akár 90 krimpelés egy akkumulátor töltéssel, M18™ REDLITHIUM™ 2,0
Ah akkumulátorral
Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés, por,
és nedvesség)
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

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

2
AA

AAA

INCLUDED

™
™
ºº Az M18 FORCE LOGIC HDCT 10–300 mm²-es flexibilis kábeleket

MILWAUKEETOOLEU

INCLUDED

ºº Tizedes jegyes mérési eredményeket biztosít, és kijelzi azokat könnyen
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

olvasható, háttér világítású LCD kijelzőn
Automatikusan meghatározza a feszültség vagy folytonosság
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

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

M18 HDCT-0C

M18 HDCT-202C

Feszültség (V)

18

18

Nyitott lakatfogó (mm)

16

Feszültség váltó/egyenáram (V)

600

Áramerősség AC/DC (egyen- és váltóáram)

10

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Áramerősség AC (váltóáram)

200

Hőmérséklet tartomány (°C)

0 - 50

Feszültség (váltóáram) (V)

6.00 mV - 600

Feszültség váltó/egyenáram (V)

1000

Biztonsági besorolás

CAT IV 600 V

Feszültség (egyenáram) (V)

600

Kóboráram mérés

Igen

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

Kóboráram mérés

Nem

Ellenállás (kΩ)

40

Súly akkumulátorral (kg)

0.3

Ellenállás (kΩ)

40,000

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

Igen

A készlet tartalma

Súly akkumulátorral (kg)

0.3

A készlet tartalma

Hangjel zárt áramkör esetén

Akkumulátor nélkül szállítva, 2 x M18 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Kitbox M12-18 C Töltő, Kitbox

2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Frekvencia (Hz)

10 kHz - 50 kHz

4933447776

4933471949

2 x AA elem, Szerszámtáska

Cikkszám

Cikkszám

A készlet tartalma

Súly akkumulátorral (kg)

0.4

Cikkszám

4933416972

EAN kód

4002395006526

A készlet tartalma

2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva

EAN kód

4002395238026

Cikkszám

4933427309

EAN kód

4002395240128

Szűkítési tartomány (mm²)

10 - 300
10 - 300
Akár 90 krimpelés M18™
™
Szűkítések száma per akkutöltés REDLITHIUM 2,0 Ah akku- -MISSINGmulátorral
Súly akkumulátorral (kg)
4.5

170

4933471950

2205-40

INCLUDED

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

2212-20

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

2216-40
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2217-40

2235-40

2267-40

2200-40

DIGITÁLIS MULTIMÉRŐ

KIS LAKATFOGÓ

LÉZERES HŐMÉRŐ

ELEKTROMOS FESZÜLTSÉGMÉRŐ

2
AA

2
AA

INCLUDED

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

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
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

2217-40

2

2
AA

INCLUDED

AAA

INCLUDED

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

képes mérni
Akár -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

2235-40

INCLUDED

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

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

2267-40

2200-40

Áramerősség AC/DC (egyen- és váltóáram)

10

Fogónyílás (mm)

25

Hőmérséklet tartomány (°C)

-30° - 400°

Feszültség (váltóáram) (V)

50 - 1000

Feszültség váltó/egyenáram (V)

600

AC (váltóáram) amper (A)

400

Pontosság (%)

±2

Biztonsági besorolás

CAT IV 1000 V

Kóboráram mérés

Igen

Feszültség váltó/egyenáram (V)

600

Ismételhetőség (%)

±0.08

Súly akkumulátorral (kg)

0.4

Ellenállás (kΩ)

40,000

Kóboráram mérés

Nem

Emisszivitás

0.95

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

Ellenállás (kΩ)

0.4

Súly akkumulátorral (kg)

0.3

A készlet tartalma

2 x AAA elem, Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Kapacitás (μF)

1000

Hangjel zárt áramkör esetén

Igen

A készlet tartalma

2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4932352561

Hőmérséklet érintőkábellel (°C)

-40 - +538

Súly akkumulátorral (kg)

0.3

Cikkszám

4933451906

EAN kód

4002395372195

Frekvencia (Hz)

2.00 Hz - 50.00 kHz

A készlet tartalma

2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva

EAN kód

4002395282159

Súly akkumulátorral (kg)

0.4

Cikkszám

4933427315

A készlet tartalma

2 x AA elem, Szerszámtáska

EAN kód

4002395240135

Cikkszám

4933416976

EAN kód

4002395238064
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VÍZVEZETÉK SZERELÉS
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M18 ONEBLHPT

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI PRÉS ONE-KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL

M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI HIDRAULIKUS PRÉS

ºº A FORCE LOGIC

ºº A szénkefe nélküli motor a FORCE LOGIC

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™
présszerszámok kompakt, szénkefe nélküli motorja
10%-kal gyorsabb csatlakozást és 20%-kal több üzemidőt biztosít
™
FORCE LOGIC préskijelző
Egykezes működtetésű szerszám fej feletti alkalmazásokhoz és szűk
terekben való munkavégzéshez
Az eszköz rögzíti és eltárolja az összes végrehajtott préselést. A ONEKEY™ engedélyezve a professzionális jelentéskészítéshez a ONE-KEY™
alkalmazáson vagy a ONE-KEY™ böngésző verzión keresztül
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is
Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor
alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a
nem megfelelő, be nem fejezett préselés
Akár 108 mm átmérőjű fémcsövekkel és 110 mm átmérőjű kompozit
csövekkel is használható présrendszer
Univerzális befogás, a piacon elérhető legtöbb préspofához
használható
REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és
biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
Beépített töltésszintjelző és LED fény
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 ONEBLHPT-0C

M18 ONEBLHPT-302C

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

A kép csak illusztráció.

M18 ONEBLHPT-302C
TH-SET

M18 ONEBLHPT-302C
V-SET

M18 ONEBLHPT-302C
U-SET

M18 ONEBLHPT-302C
M-SET

ºº

™
présszerszámokban akár
10%-kal gyorsabb csőkötést és 20%-kal hosszabb működési időt
biztosít
FORCE LOGIC™ préskijelző
Egykezes működtetésű szerszám fej feletti alkalmazásokhoz és szűk
terekben való munkavégzéshez
Legkompaktabb egyenes kialakítás, 13%-kal kisebb súllyal az egyszerű
működtetésért
Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor
alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető a
nem megfelelő, be nem fejezett préselés
FORCE LOGIC™ hosszú élettartamú megbízhatóság
Akár 108 mm-es réz és 110 mm-es csövek kötéséhez
Univerzális befogás, a piacon elérhető legtöbb préspofához
használható
REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és
biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
Töltésszintjelző és LED világítás
A REDLITHIUM™ 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

A kép csak illusztráció.

M18 BLHPT-0C

M18 BLHPT-202C

M18 BLHPT-202C M-SET M18 BLHPT-202C V-SET

M18 BLHPT-202C TH-SET M18 BLHPT-202C U-SET

Feszültség (V)

18

18

18

18

18

18

Feszültség (V)

18

18

18

18

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Préselési tartomány

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

Préselési tartomány

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

Max. préselési nyomás (kN)

32

32

32

32

32

32

Max. préselési nyomás (kN)

32

32

32

32

32

32

Max. sajtolási méret fémbe (mm) 108

108

108

108

108

108

Max. sajtolási méret fémbe (mm) 108

108

108

108

108

108

Max. sajtolási méret műanyagba (mm) 110

110

110

110

110

110

Max. sajtolási méret műanyagba (mm) 110

110

110

110

110

110

Súly akkumulátorral (kg)

-

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

Súly akkumulátorral (kg)

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

3 TH-profilú préspofa
(16/20/32 mm)

3 db V-profilú préspofa
(15/22/28 mm)

3 db U-profilú préspofa
(16/20/25 mm)

3 db M-profilú préspofa
(15/22/28 mm)

Szállítási terjedelem

-

−

3 x M profilú préspofák
(15/22/28 mm)

3 x V profilu préspofák
(15/22/28 mm)

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

3 x U profilu préspofák
(16/20/25 mm)

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Kitbox

2 x M18 B2 akkumulá2 x M18 B2 akkumulátor,
tor, M12-18 C Töltő,
M12-18 C Töltő, Kitbox
Kitbox

2 x M18 B2 akkumulátor,
M12-18 C Töltő, Kitbox

2 x M18 B2 akkumulátor,
M12-18 C Töltő, Kitbox

2 x M18 B2 akkumulátor,
M12-18 C Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933478248

4933451132

4933451133

4933451134

4933451135

4933451136

EAN kód

4058546344252

4002395138012

4002395138029

4002395138036

4002395138043

4002395138050

-

Szállítási terjedelem

-

-

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül
szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Kitbox

2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC
Töltő, Kitbox

2 x M18 HB3 akkumulátor, 2 x M18 HB3 akkumulátor, 2 x M18 HB3 akkumulátor, 2 x M18 HB3 akkumulátor,
M12-18 FC Töltő, Kitbox
M12-18 FC Töltő, Kitbox
M12-18 FC Töltő, Kitbox
M12-18 FC Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933478305

4933478306

4933478307

4933478308

4933478309

4933478310

EAN kód

4058546344825

4058546344832

4058546344986

4058546344993

4058546345006

4058546345013

ONE-KEY™ technológia
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Egy kezes működtetés

FORCE LOGIC™ préskijelző

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

Legkompaktabb egyenes kialakítás

Egykezes működtetésű szerszám

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

FORCE LOGIC™ préskijelző
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PRÉSPOFÁK

M12 HPT
M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS

Préspofák
profilja

Alkamazható csőtípusok,
rendszerek

ºº Kategóriájában a legkönnyebb és legkompaktabb gép: 1,8 kg
ºº Egy kézzel történő alkalmazás
ºº Prés kijelző: kiváló vizuális megjelenítés
ºº Kimagasló prés tartomány akár 35 mm-es fém vagy 40 mm-es csövek
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

kötéséhez
Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor
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
Kategóriájában vezető 40.000 présciklus kalibrálások között. A gép nem
áll le miután eléri a 40.000 présciklust
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
Egyedi cellafigyelő rendszer
Töltésszintjelző
A REDLITHIUM™ 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

M

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

Méret

V

Viega
Comap
IBP
Sanha: Nirosan

J12-M12

1

4932430243

4002395379040

1

4932430244

4002395379057

15

M12

J12-M15

1

4932430245

4002395379064

15

M18

J18-M15

1

4932430246

4002395379071

18

M12

J12-M18

1

4932430247

4002395379088

18

M18

J18-M18

1

4932430248

4002395379095

22

M12

J12-M22

1

4932430249

4002395379101

22

M18

J18-M22

1

4932430250

4002395379118

28

M12

J12-M28

1

4932430251

4002395379125

28

M18

J18-M28

1

4932430252

4002395379132

35

M12

J12-M35

1

4932430253

4002395379149

35

M18

J18-M35

1

4932430254

4002395379156

42

M18

1

4932430255

4002395379163

1

4932430256

4002395379170

M18
M12

J12-V12

1

4932430260

4002395379217

J18-V12

1

4932430261

4002395379224

15

M12

J12-V15

1

4932430262

4002395379231

15

M18

J18-V15

1

4932430263

4002395379248

18

M12

J12-V18

1

4932430264

4002395379255

18

M18

J18-V18

1

4932430265

4002395379262

22

M12

J12-V22

1

4932430266

4002395379279

22

M18

J18-V22

1

4932430267

4002395379286

28

M12

J12-V28

1

4932430268

4002395379293

28

M18

J18-V28

1

4932430269

4002395379309

35

M12

J12-V35

1

4932430270

4002395379316

35

M18

J18-V35

1

4932430271

4002395379323

42

M18

1

4932430272

4002395379330

1

4932430273

4002395379347

M18
M12

J12-TH14

1

4932430274

4002395379354

J18-TH14

1

4932430275

4002395379361

16

M12

J12-TH16

1

4932430276

4002395379378

16

M18

J18-TH16

1

4932430277

4002395379385

18

M12

J12-TH18

1

4932430278

4002395379392

18

M18

J18-TH18

1

4932430279

4002395379408

12

12

12

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Préselési tartomány

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

Max. préselési nyomás (kN)

19

19

19

19

19

19

19

Max. sajtolási méret fémbe (mm)

35

35

35

35

35

35

35

Max. sajtolási méret műanyagba (mm)

40

40

40

40

40

40

40

40

M12

Súly akkumulátorral (kg)

-

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

40

M18

Szállítási terjedelem

-

Töltő nélkül szállítva

3 x M profilú
3 x V profilú
3 x V profilú
3 x TH profilú
3 x U profilú
préspofák (15/22/28 préspofák (15/22/28 préspofák (14/16/22 préspofák (16/20/32 préspofák (16/20/25

50

M18

4933459382

4933443105

4933443110

EAN kód

4058546344245

4002395003037

4002395003044

4002395003051

4058546010430

4002395003068

4002395003075

20

M12

J12-TH20

1

4932430280

4002395379415

20

M18

J18-TH20

1

4932430281

4002395379422

25

M12

J12-TH25

1

4932430282

4002395379439

25

M18

J18-TH25

1

4932430355

4002395380169

26

M12

J12-TH26

1

4932430283

4002395379446

26

M18

J18-TH26

1

4932430284

4002395379453

32

M12

J12-TH32

1

4932430285

4002395379460

32

M18

J18-TH32

1

4932430286

4002395379477

63

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
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Préskijelző
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M18

J12-TH40
RJ18-TH40
(RJA-1 présgyűrű adapter szűkséges hozzá)
RJ18-TH50
(RJA-1 présgyűrű adapter szűkséges hozzá)
RJ18-TH63
(RJA-1 présgyűrű adapter szűkséges hozzá)

1

4932430287

4002395379484

1

4932430288

4002395379491

1

4932430289

4002395379507

1

4932430290

4002395379514

14

M12

J12-U14

1

4932430291

4002395379521

14

M18

J18-U14

1

4932430292

4002395379538

16

M12

J12-U16

1

4932430293

4002395379545

16

M18

J18-U16

1

4932430294

4002395379552

18

M12

J12-U18

1

4932430295

4002395379569

18

M18

J18-U18

1

4932430296

4002395379576

20

M12

J12-U20

1

4932430297

4002395379583

20

M18

J18-U20

1

4932430298

4002395379590

25

M12

J12-U25

1

4932430299

4002395379606

25

M18

J18-U25

1

4932430300

4002395379613

32

M12

J12-U32

1

4932430301

4002395379620

32

M18

J18-U32

1

4932430302

4002395379637

40

M12

40

M18

50

M18

63

360°-ban elfordítható fej

(RJA-1 présgyűrű adapter szűkséges hozzá)

M18

12

4933443100

RJ18-V54

14

Feszültség (V)

4933443095

RJ18-V42
(RJA-1 présgyűrű adapter szűkséges hozzá)

14

M12 HPT-202C
U-KIT

4933443085

(RJA-1 présgyűrű adapter szűkséges hozzá)

M18

M12 HPT-202C
TH-KIT

4933478247

RJ18-M54

12

M12 HPT-202C
V-KIT2

Cikkszám

RJ18-M42
(RJA-1 présgyűrű adapter szűkséges hozzá)

12

M12 HPT-202C
V-KIT

A készlet tartalma

EAN kód

J18-M12

M12 HPT-202C
M-KIT

Akkumulátor nélkül 2 x M12 B2 akku- 2 x M12 B2 akku- 2 x M12 B2 akku- 2 x M12 B2 akku- 2 x M12 B2 akku- 2 x M12 B2 akkuszállítva, Töltő nélkül mulátor, C12 C Töltő, mulátor, C12 C Töltő, mulátor, C12 C Töltő, mulátor, C12 C Töltő, mulátor, C12 C Töltő, mulátor, C12 C Töltő,
szállítva, Kitbox
Kitbox
Kitbox
Kitbox
Kitbox
Kitbox
Kitbox

Cikkszám

M12

M12 HPT-202C

TH

Mennyiség

M18

M12 HPT-0C

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

Leírás

12

54

A kép csak illusztráció.

Ajánlott szerszám

12

54

Egy kézzel használható

MILWAUKEETOOLEU

M18

J12-U40
RJ18-U40
(RJA-1 présgyűrű adapter szűkséges hozzá)
RJ18-U50
(RJA-1 présgyűrű adapter szűkséges hozzá)
RJ18-U63
(RJA-1 présgyűrű adapter szűkséges hozzá)

a Fogaskoszorús tokmány

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

RJA-1

1

4932430303

4002395379644

1

4932430304

4002395379651

1

4932430305

4002395379668

1

4932430306

4002395379675

1

4932430307

4002395379682
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M18 ONEBLPXPL

HD18 PXP

C12 PXP

M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HIDRAULIKUS
CSŐTÁGÍTÓ. MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!

M18™ UPONOR ™ CSŐTÁGÍTÓ.
MAGYARORSZÁGON NEM
RENDELHETŐ!

M12™ SZUPERKOMPAKT UPONOR™ Q&E
CSŐTÁGÍTÓ. MAGYARORSZÁGON NEM
RENDELHETŐ!

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

ºº Automatikusan forgó fej 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 A ONE-KEY
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

ºº

™
FORCE LOGIC™ hidraulikus csőtágító kategóriájában az
első vezeték nélküli csőtágító az Uponor™ Q&E PE-Xa csőmérethez,
DN75-ig
Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
Kitágítja a 6 és 10 bar csövek DN40, DN50, DN63 és DN75 méreteit
Optimális egyensúly a fej feletti munkavégzésnél
Az automatikus forgatású fej gyorsan és egyenletesen tágítja a PEX
csövet
Az automatikus ciklus elforgatja, bővíti és újraindítja a telepítést
Az expander minden tágítás után automatikusan újraindul, hogy
meggyorsítsa az ismétlődő kapcsolatokat
Oldalsó fogantyú a munkahelyi biztonság érdekében
A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi az üzemeltető számára,
hogy megtekintse az eszköz használatát, értesítést kapjon az
ajánlott karbantartásról és szinkronizálja az adatokat vezeték nélküli
kapcsolaton keresztül a Felhőbe
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopásmegelőzést is
A REDLITHIUM™ 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

M18 ONEBLPXPL-502C
Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Löket hossz (mm)

55.5

Fej típusa

Automatikusan elforduló

Súly akkumulátorral (kg)

10.1

A készlet tartalma

2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő,
Kitbox

Cikkszám

4933464299

EAN kód

4058546222444

ºº
ºº

ºº

lehetővé teszik a pontos és egy kézzel történő csőtágítást
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
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
Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített
LED fény a munkaterület megvilágítására
A REDLITHIUM™ 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

180

Átfordul a munkaállványon a hosszabb használat érdekében

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 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

HD18 PXP-H06202C

HD18 PXP-H10202C

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

12

12

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Löket hossz (mm)

14

25

Löket hossz (mm)

14

14

14

Sebesség (ford/perc)

45

45

Sebesség (ford/perc)

60

60

60

Fejekkel együtt szállítva

16/20/25/32 mm

16/20/25/H32 mm

Fejekkel együtt szállítva

16/ 20/ 25 mm

16/ 20/ 25 mm

15/18/22 mm

Fej típusa

Automatikusan elforduló

Automatikusan elforduló

Súly akkumulátorral (kg)

1.9

1.9

1.9

Súly akkumulátorral (kg)

3.5

3.5

A készlet tartalma

2 x M18 B2 akkumulátor,
M12-18 C Töltő, Kitbox

2 x M18 B2 akkumulátor,
M12-18 C Töltő, Kitbox

A készlet tartalma

2 x M12 B2
2 x M12 B2
2 x M12 B2
akkumulátor, C12 C akkumulátor, C12 C akkumulátor, C12 C
Töltő, Kitbox
Töltő, Kitbox
Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933441771

4933441774

Cikkszám

4933441715

4933441730

4933441740

4002395001842

EAN kód

4002395002016

4002395002047

4002395002061

EAN kód

Optimális egyensúlyt biztosít a fej feletti munkavégzésnél

lehetővé teszi a pontos és egy kézzel történő csőtágítást

4002395001835

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

Oldalsó fogantyú a munkahelyi biztonság érdekében

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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CSŐTÁGÍTÓ FEJEK, MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!

PXPH9-144/8

PXPH12I-14

Cső átmérő (mm)

Cső falvastagság

Cső nyomás (bar)

Alkalmas

Cikkszám

EAN kód

9.9

1.1

4/8

M12, M18

4932430102

4002395377633

12

1.7/ 1.8/ 2

6-10

M12, M18

4932352716

4002395373741

M18 FPT2
M18 FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2˝ ONE-KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL
ºº Kategóriájában az első 18 V-os, 2˝-os csőmenetvágó, amely teljesen
ºº
ºº

PXPH15N-14

14 / 15

2.5

6-10

M12, M18

4932352727

4002395373857

ºº
PXPH16I-1406

16

1.5/ 1.8

6

M12, M18

4932430103

4002395377640

ºº
PXPH16I-1410

16

1.8/ 2.0/ 2.2

10

M12, M18

4932352717

4002395373758

ºº
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

PXPH22N-14

22

3

6-10

M12, M18

4932352729

4002395373871

PXPH25I-1406

25

2.3

6

M12, M18

4932352720

4002395373789

PXPH25I-1410

25

3.5

10

M12, M18

4932352721

4002395373796

PXPH28N-14

28

4

6-10

M12, M18

4932352730

4002395373888

PXPH32I-1406

32

2.9

6

M12, M18

4932352723

4002395373819

PXPH32I-25

32

2.9/ 4.4

6-10

M18

4932352724

4002395373826

PXPH40I-2506

40

3.7

6

M18

4932352725

4002395373833

PXPH 40I - 5606

40

3.7

6-10

M18 BLPXPL

4932451396

4002395160884

PXPH 50I - 5606

50

4.6

6-10

M18 BLPXPL

4932451397

4002395160891

ºº

ºº

univerzális a versenytársak menetvágó fejeivel. 1/8˝-tól 2˝-ig terjedő
csövek menetének vágására alkalmas
A MILWAUKEE® egyedi csőmenetvágója AUTO-STOP™ visszarúgás
vezérlővel, amely érzékeli az megakadást és leállítja a szerszámot a
felhasználó nagyobb biztonsága érdekében
Közvetlenül kompatibilis a Ridgid 12-R modellel és a következő adapter
készletekkel: MILWAUKEE® FPT2AK-RI (Ridgid 11-R), MILWAUKEE®
FPT2AK-RE (Rems gyorstöltő) és MILWAUKEE® FPT2AK-RO
(Rothenberger SUPER CUT)
Sebesség választógomb: 1. sebesség: 0 - 29 ford/perc, 1-¼˝ - 2˝, és
2. sebesség: 0 - 41 ford/perc, 1/8˝ - 1˝, optimalizált menetminőség a
különböző csőméreteknél a gyorsabb menetmetszés és a nagyobb
termelékenység érdekében
Egész napos munkavégzés az M18™ 12,0 Ah akkumulátor egyetlen
feltöltésével, több mint 25 db, 2˝ menettel, és több mint 60 db, ½˝
menettel
Az oldalsó markolat nem kapcsolódik a forgó menetvágó fejhez a
menetvágás közben vagy azt megelőzően
Négy exkluzív MILWAUKEE® technológiát foglal magában - a
POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor, a
REDLINK PLUS™ intelligens hardver és szoftver és a ONE-KEY™ digitális
csatlakozás - ami kimagasló teljesítményt, üzemidőt, tartósságot és
egyedülálló eszközkezelést biztosít a munkahelyen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

Az AUTO-STOP™ visszarúgás vezérlő érzékeli a megakadást
és leállítja a szerszámot a felhasználó nagyobb biztonsága
érdekében

63

5.8

6-10

M18 BLPXPL

4932451398

4002395158102

PXPH 75I - 5606

75

6.8

6-10

M18 BLPXPL

4932451399

4002395158119

Kenőzsír, Magyarországon nem rendelhető!
4932352726

4002395373840

M18 FPT2-0C

M18 FPT2-121C

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Fordulatszám szabályozás

2

2

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 29/ 0 - 41

0 - 29/ 0 - 41

3.2 - 52 / 1/8˝ - 2˝

3.2 - 52 / 1/8˝ - 2˝

Súly akkumulátorral (kg)

-

11.3

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Kitbox

1 x M18 HB12 akkumulátor,
M12-18 FC Töltő, Kitbox

Cikkszám

4933478596

4933478597

EAN kód

4058546347895

4058546347901

Menet mérete (mm)

Az oldalsó markolat nem kapcsolódik a forgó menetvágó
fejhez a menetvágás közben vagy azt megelőzően

Többsebességes kiválasztó optimalizálja a menet minőségét
a különböző csőméreteknél

M18 FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ ADAPTERKÉSZLETEK
Csőmenetvágó adapterkészlet a Ridgid 11-R modellhez

PXPH 63I - 5606

MILWAUKEETOOLEU

Csőmenetvágó adapterkészlet a REMS modellekhez

Csőmenetvágó adapterkészlet a Rothenberger modellekhez

Cikkszám

4932478838

4932478839

4932478840

EAN kód

4058546361204

4058546361211

4058546361228

Kartus tartalma: 50 g. kúpos- és tágítófej kenéséhez.

182

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

M18 BTP

2267-40

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MENETESSZÁR VÁGÓ

M18™ KOMPAKT SZIVATTYÚ

LÉZERES HŐMÉRŐ

MILWAUKEETOOLEU

2
AA

INCLUDED

™
ºº Az M18 szénkefe nélküli menetesszár vágó gyors és könnyű megoldást

ºº A 18 V-os szivattyú 3,4 kg tömegű, könnyebb, mint a többi, azonos

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

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

kínál
A beépített szénkefe nélküli motor a felhasználó számára lehetővé teszi
M6, M8, M10 és M12-es lágyacél vagy M6, M8 és M10 rozsdamentes
acél menetes rudak vágását akár 300 vágásig egy akkumulátor töltéssel
(2.0 Ah akkumulátorral)
A szállítási terjedelem tartalmazza a leggyakoribb méretű
menetesszárakat: M6, M8, M10 és M12
A szerszám megfelelően kialakított fogantyúja lehetővé teszi a jobb
láthatóságot, garantálja a könnyű illesztést és a vágási pontosságot
Az intelligens kialakítás biztosítja az optimális egyensúlyt fej feletti
vágásnál valamint nagyfokú stabilitást az előregyártott alkalmazásoknál
A teljesen kiegyensúlyozott szerszám tökéletes egykezes működést
biztosít
Gyors és ismételhető vágást tesz lehetővé
A szerszám lehetővé teszi a 3,8 cm hosszúságú rövid darabok vágását
REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

teljesítményű vezetékes kompakt szivattyú
1817 l / óra áramlási sebességgel 908 liter tiszta víz szivattyúzására
alkalmas egy M18™ 5,0 Ah akkumulátor töltéssel
A REDLINK™ intelligens elektronika felismeri, amikor a szerszám leállítja
a vízmozgást, és automatikusan kikapcsol
A szerszám rugalmas lapátkereke és nagyteljesítményű motorja 5,5 m
szívási magasságot és 23 m emelési magasságot eredményez
3
/4˝BSPT belső menetes csatlakozó a rendelkezésre álló szabványos
vízcsövekhez. A bemeneti nyíláshoz egy 19 mm-es belső átmérőjű
tömlőt javasolunk az optimális teljesítmény érdekében.
Tiszta, törmeléktől mentes vízhez használható
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

képes mérni
Akár -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

M18 BLTRC-0X

M18 BLTRC-522X

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

Hőmérséklet tartomány (°C)

-30° - 400°

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Pontosság (%)

±2

Súly akkumulátorral (kg)

-

3.9

Áramlási sebesség (l/óra)

1817

Ismételhetőség (%)

±0.08

Szállítási terjedelem

M6, M8, M10 és M12
menetesszárak

M6, M8, M10 és M12
menetesszár

Áramlási sebesség (liter/perc)

30.3

Emisszivitás

0.95

Max. szívási magasság (m)

5.5

Súly akkumulátorral (kg)

0.3

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M18 B5, 1 x M18 B2
Töltő nélkül szállítva, Heavy akkumulátor, M12-18 C Töltő,
Duty koffer
Heavy Duty koffer

Max. emelési magasság (m)

23

A készlet tartalma

2 x AA elem, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Max. vízhőmérséklet (°C)

60

Cikkszám

4933451906

Cikkszám

4933471150

4933471151

IP osztály

IP54

EAN kód

4002395282159

EAN kód

4058546287788

4058546287795

Menet mérete (mm)

3

Súly akkumulátorral (kg)

4.0

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933471494

EAN kód

4058546293932
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M18 BTP-0

2267-40

/4˝ (19 mm) belső

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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MXF LSDP

M18 FFSDC16

MX FUEL DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERTREDZ -VEL

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 16 MM

ºº Az MX FUEL

ºº Kategóriájában az első szabadon álló 18 V duguláselhárítója

ºº
ºº
ºº

ºº

™

ºº
ºº
ºº

MILWAUKEETOOLEU

™

™
a beépített POWERTREDZ™ technológiával lehetővé teszi
az egyszemélyes szállítást a haszongépjárműben és a lépcsőn felfelé
és lefelé
Akár 60 méter távolságig képes eltávolítani a dugulást
Teljesen zárt dob a fokozott védelem érdekében
A nagy tapadású elektronikus lábkapcsoló és az elektronikus dobfék
együtt, nagyon gyorsan lelassítja a dobot, maximális irányítást és
biztonságot nyújtva a felhasználó számára
MX FUEL™ dob kapacitása 16 mm széles és 30 m hosszú vagy 20 mm
széles és 30 m hosszú duguláselhárító kábelhez
ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is
MX FUEL™ következő generációs szénkefe nélküli POWERSTATE™
motor, REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™
akkumulátor kiváló teljesítményt, tartósságot és működési időt biztosít
nagy igényű alkalmazásokban

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

elektronikus lábpedállal és beépített dobfékkel, kivételesen gyorsan
lelassítja a dobot a jobb irányítás és a végfelhasználó biztonsága
érdekében
Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ rendszer lehetővé teszi a dob gyors
cseréjét az alkalmazott spirál méretének megváltoztatásával (8 mm, 10
mm, 13 mm belső magkábel és 16 mm csatlakoztatható spirál) vagy egy
második dob hozzáadását, mely 30 méterre lenyúl
A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Az M18™ SWITCH PACK™ teljesen zárt dobokat tartalmaz a legjobb
védelem és a rend fenntartása érdekében
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik
A szerszámon tartozék tárolók találhatók
Az M18™ SWITCH PACK™ automatikus adagolással és visszahúzással
rendelkező duguláselhárítóvá bővíthető, külön vásárolható.

M18 FFSDC16-0

M18 FFSDC16-502

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 250

250

Tisztítható csövek átmérője (mm)

32 - 75

32 - 75

Spirál átmérője (mm)

16

16

Spirál hossza (m)

15

15

Súly akkumulátorral (kg)

-

13.4

Szállítási terjedelem

1 x hátizsák, 2 x dobegység, 1 x hátizsák, 2 x dobegység,
2 x 16 mm x 15 m-es
2 x 16 mm x 15 m-es
kábel, 1 db vágókészlet és kábel, 1 db vágókészlet és
eltávolító eszköz
eltávolító eszköz

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,2 x M18 B5 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer M12-18 FC Töltő, Koffer
vagy táska nélkül szállítva vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933459709

4933459710

EAN kód

4058546028817

4058546028824

MXF LSDP-301
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

200

Tisztítható csövek átmérője (mm)

75 - 200

Spirál átmérője (mm)

20

Spirál hossza (m)

23

Súly akkumulátorral (kg)

56.6

Szállítási terjedelem

1 x 20 mm x 15,2 m belső magkábel, 1 x
20 mm x 7,6 m belső magkábel, 1 x 9 db
tisztítófej készlet

A készlet tartalma

1 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő,
Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933471851

EAN kód

4058546297503

M18 FUEL™ SWITCH PACK™ szerszám nélküli
dobcsatlakozó rendszer

A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé

Elektronikus lábpedál csúszásmentes bevonattal

RENDSZERTATOZÉKOK - AUTOMATIKUS ADAGOLÁS
SAF

A beépített POWERTREDZ™ technológia lehetővé teszi az
egyszemélyes szállítást a haszongépjárműben és a lépcsőn
felfelé és lefelé

188

A CABLE DRIVE mechanizmus automatikusan adagolja és
visszahúzza a kábelt

Teljesen zárt dob a tömeg összetartásához és nagyobb
védelméhez

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

GHSAF

BPSAF

Cikkszám

4932471993

4932471994

4932478225

EAN kód

4058546298920

4058546298937

4058546344023

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 FFSDC13

M18 FFSDC10

M18 FDCPF10

M18 FDCPF8

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ
13 MM

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ
10 MM

M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ
10 MM

M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ
8 MM

ºº Kategóriájában az első szabadon álló 18 V duguláselhárítója

ºº Kategóriájában az első szabadon álló 18 V duguláselhárítója

ºº Kategóriájában az első kézi 18 V lefolyócsőtisztító, automatikus

ºº Kategóriájában az első kézi 18 V lefolyócsőtisztító, automatikus

ºº

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

elektronikus lábpedállal és beépített dobfékkel, kivételesen gyorsan
lelassítja a dobot a jobb irányítás és a végfelhasználó biztonsága
érdekében
Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ rendszer lehetővé teszi a dob gyors
cseréjét az alkalmazott spirál méretének megváltoztatásával (8 mm, 10
mm, 13 mm belső magkábel és 16 mm csatlakoztatható spirál) vagy egy
második dob hozzáadását, mely 30 méterre lenyúl
A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Az M18™ SWITCH PACK™ teljesen zárt dobokat tartalmaz a legjobb
védelem és a rend fenntartása érdekében
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik
A szerszámon tartozék tárolók találhatók
Az M18™ SWITCH PACK™ automatikus adagolással és visszahúzással
rendelkező duguláselhárítóvá bővíthető, külön vásárolható.

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

elektronikus lábpedállal és beépített dobfékkel, kivételesen gyorsan
lelassítja a dobot a jobb irányítás és a végfelhasználó biztonsága
érdekében
Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ rendszer lehetővé teszi a dob gyors
cseréjét az alkalmazott spirál méretének megváltoztatásával (8 mm, 10
mm, 13 mm belső magkábel és 16 mm csatlakoztatható spirál) vagy egy
második dob hozzáadását, mely 30 méterre lenyúl
A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ teljesen zárt dobokat tartalmaz a
legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik
A szerszámon tartozék tárolók találhatók
Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ automatikus adagolással és
visszahúzással rendelkező duguláselhárítóvá bővíthető, külön
vásárolható.

M18 FFSDC13-0

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº

előtolással és visszahúzással, amely mind a MILWAUKEE®, mind más
gyártók 6 mm-es, 8 mm-es és 10 mm-es spiráljaival használható, 32
mm-től 75 mm-ig terjedő csövekben, legfeljebb 15 m mélyre,
kiküszöbölve az összes olyan áramütés veszélyét, amelyet a
felhasználók ma vezeték nélküli eszközeikkel tapasztalnak
A lapos talp lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy letegye a
szerszámot és az egyik kezével szabadon irányítsa a kábelt a lefolyóba
és ki, így a felhasználó jobban ellenőrizheti a csatornák eltömődését
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
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
A LED fény megvilágítja a munkafelületet a mosdók alatt és más sötét
helyeken
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

ºº
ºº

ºº
ºº

M18 FDCPF10-0C

M18 FDCPF10-201C

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

250

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

250

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 600

0 - 600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 600

Tisztítható csövek átmérője (mm)

75 - 110

Tisztítható csövek átmérője (mm)

40 - 75

Tisztítható csövek átmérője (mm)

32 - 75

32 - 75

Tisztítható csövek átmérője (mm)

32 - 75

Spirál átmérője (mm)

13

Spirál átmérője (mm)

10

Spirál átmérője (mm)

10

10

Spirál átmérője (mm)

8

Spirál hossza (m)

15

Spirál hossza (m)

15

Spirál hossza (m)

10.6

10.6

Spirál hossza (m)

15

Súly akkumulátorral (kg)

13.4

Súly akkumulátorral (kg)

13.4

Vödör kapacitása (l)

23

23

Vödör kapacitása (l)

23

-

6.9

Súly akkumulátorral (kg)

6.9

Szállítási terjedelem

1 x hátizsák, 1 x dobegység, 1 x 10 mm x 15
m-es kábel, 1 db vágókészlet és eltávolító
eszköz

Súly akkumulátorral (kg)

Szállítási terjedelem

1 x hátizsák, 2 x dobegység, 2 x 13 mm x 15
m-es kábel, 1 db vágókészlet és eltávolító
eszköz

Szállítási terjedelem

8 mm x 10.6 m kábel (48532673)

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítási terjedelem

x 10 mm x 10.6 m
1 x 10 mm x 10.6 m kábel kábellel (48532675), 5
(48532675), eltávolító tű darabos tisztítófej készlettel
(48532685), eltávolító tűvel

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Vödör

Cikkszám

4933459708

Cikkszám

4933459707

4933459683

EAN kód

4058546028800

EAN kód

4058546028794

Akkumulátor nélkül szállítva,1 x M18 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Vödör M12-18 FC Töltő, Vödör

Cikkszám

A készlet tartalma

EAN kód

4058546028558

Cikkszám

4933459684

4933459685

EAN kód

4058546028565

4058546028572
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M18 FFSDC10-0

ºº

előtolással és visszahúzással, amely mind a MILWAUKEE®, mind más
gyártók 6 mm-es, 8 mm-es és 10 mm-es spiráljaival használható, 32
mm-től 75 mm-ig terjedő csövekben, legfeljebb 15 m mélyre,
kiküszöbölve az összes olyan áramütés veszélyét, amelyet a
felhasználók ma vezeték nélküli eszközeikkel tapasztalnak
A lapos talp lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy letegye a
szerszámot és az egyik kezével szabadon irányítsa a kábelt a lefolyóba
és ki, így a felhasználó jobban ellenőrizheti a csatornák eltömődését
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
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
A LED fény megvilágítja a munkafelületet a mosdók alatt és más sötét
helyeken
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

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

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

M18 FDCPF8-0C
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DUGULÁSELHÁRÍTÓ TARTOZÉKOK
Leírás

Csatlakoztatható
kábel SD

M18 FDCPF8, M18
M18 FFSDC16, M18
M12BDC6, M12 BDC8
FDCPF10 dugulásel- FFSDC13, M18 FFSDC10
duguláselhárítókhoz
hárítókhoz
duguláselhárítókhoz

MXF LSDP duguláselhárítóhoz

Cikkszám

EAN kód

Leírás

Buzogányfejű HH
16 mm x 15 m spirál

48532775

✔

045242513109
Buzogányfejű SD

Buzogányfejű acélkábel Ø 6
mm x 7.6 m spirál

✔

48532572

045242364206

Csuklósfejű acélkábel Ø 6
mm x 7.6 m spirál

✔

48532574

045242471287

✔

48532671

045242482740

✔

48532672

045242482757

Buzogányfejű acélkábel Ø 8
mm x 7.6 m spirál

✔

M18PF 8 mm x 10.5 m spirál

✔

M18PF buzogányfejű
acélkábel 8 mm x 15 m
spirál

✔

M18PF 10 mm x 10.5
m spirál

✔

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

✔

✔

✔

✔

48532571

045242364213

48532673

045242482764

48532674

045242482771

48532675

045242482788

48532581

045242480586

48532582

045242480593

48532583

045242480609

48532584

045242480616

Buzogányfejű spirál 8 mm
x 23 m

✔

48532772

045242513079

10 mm x 15 m spirál

✔

48532773

045242513086

13 mm x 15 m spirál

✔

16 mm x 7,6 m belső mag
csatlakozó vég

Buzogányfejű spirál
(SD)

045242471270

Csuklósfejű acélkábel Ø 8
mm X 7.6 m spirál

M18PF buzogányfejű
acélkábel 6 mm x 10.5
m spirál
M18PF buzogányfejű
acélkábel 6 mm x 15 m
spirál

Buzogányfejű
spirál HH

48532573

✔

✔

48532774

045242513093

4932471701

4058546296001

16 mm x 15,2 m belső mag
csatlakozó vég

✔

4932471702

4058546296018

20 mm x 7,6 m belső mag
csatlakozó vég

✔

4932471703

4058546296025

20 mm x 15,2 m belső mag
csatlakozó vég

✔

4932471704

4058546296032

16 mm merevítőkábel
csatlakozó vég

✔

4932471707

4058546296063

16 mm x 60 cm vezetőkábel
csatlakozó vég

✔

4932471708

4058546296070

20 mm x 600 mm
vezetőkábel csatlakozó vég

✔

4932471709

4058546296087

Buzogányfejű
acélkábel HH

M18PF egyenes csőtisztító

✔

✔

48532681

045242503803

”C” vágó-HH

M18PF “C” vágó 25 mm

✔

✔

48532684

045242503834

”C” vágó - SD

Közepes “C” vágó 10, 13 és
16 mm-es kábelekhez

Zsírvágó fej SD

75 mm-es zsírvágó fej, 16
mm + 20 mm-es kábelhez,
csőtisztítógéphez
100 mm-es zsírvágó fej, 16
mm + 20 mm-es kábelhez,
csőtisztítógéphez
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✔

✔

✔

✔

48532789

045242006137

48532837

4058546323448

48532838

4058546323455

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

Tölcséres fej SD

Fúrófej SD

Gyökérvágó SD

MXF LSDP duguláselhárítóhoz

Cikkszám

EAN kód

Buzogányfejű csőtisztító
csuklós fej 10,13 és 16
mm-es kábelekhez
Buzogányfejű csőtisztító
fej 10, 13 és 16 mm-es
kábelekhez
Tölcséres fej 16 mm és
20 mm-es kábelekhez,
csőtisztítógéphez

✔

✔

48532682

045242503810

✔

✔

48532787

045242006113

48532831

4058546323387

Tölcséres fej 10, 13 és 16
mm-es kábelekhez

✔

✔

48532786

045242006106

✔

✔

48532685

045242503841

✔

✔

48532790

045242006144

✔

48532840

4058546296131

✔

48532835

4058546323424

✔

48532836

4058546323431

✔

48532832

4058546323394

✔

48532833

4058546323400

✔

48532834

4058546323417

M18PF tisztítófej készlet 5
Tisztítófej készlet HH darabos 10,13 és 16 mm-es
kábelek
M18™ FS tisztítófej készlet 5
darabos 10, 13 és 16 mm-es
kábelekhez
Tisztítófej készlet SD

M18 FDCPF8, M18
M18 FFSDC16, M18
M12BDC6, M12 BDC8
FDCPF10 dugulásel- FFSDC13, M18 FFSDC10
duguláselhárítókhoz
hárítókhoz
duguláselhárítókhoz

✔

Tisztítófej készlet, 16 mm
+ 20 mm-es kábelhez 9
részes, csőtisztítógéphez
Kis méretű fúrófej, 16 mm + 20 mm-es
kábelhez, csőtisztítógéphez
Közepes méretű fúrófej, 16 mm + 20
mm-es kábelhez, csőtisztítógéphez
75 mm-es gyökérvágó, 16
mm + 20 mm-es kábelhez,
csőtisztítógéphez
100 mm-es gyökérvágó, 16
mm + 20 mm-es kábelhez,
csőtisztítógéphe
150 mm-es gyökérvágó, 16
mm + 20 mm-es kábelhez,
csőtisztítógéphez

Pengés vágó HH

Kis méretű pengés vágó 10,
13 és 16 mm-es kábelekhez

✔

✔

48532683

045242503827

Pengés vágó SD

Közepes méretű pengés
vágó 10, 13 és 16 mm-es
kábelekhez

✔

✔

48532788

045242006120

Egyenes auger bit SD

16 mm+20 mm-es
egyenes auger kábel,
csőtisztítógéphez

48532830

4058546323370

SAF

SWITCH PACK™ automatikus
adagoló az M18 FFSDC
sorozathoz

✔

4932471993

4058546298920

GHSAF

SWITCH PACK™ automatikus
adagoló tömlővezető

✔

4932471994

4058546298937

BPSAF

SWITCH PACK™ automatikus
adagoló alaplemez

✔

4932478225

4058546344023

SWITCH PACK™ dob

SWITCH PACK™ belső dob
M18 FFSDC lefolyótisztító
gépekhez

✔

4932464277

4058546222222

MX dob tömlővezető

Tömlővezető az MXFLSDP
modellhez

✔

4932478110

4058546340421

Nyitó kulcs

Nyitó kulcs 16 mm + 20
mm + 22 mm + 32mm
kábelekhez

✔

4932471717

4058546296162

✔

✔

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 BDC8

M12 BDC6

M12 IC

M12™ SZUPERKOMPAKT
LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 8 MM-ES
SPIRÁLIS KÁBELLEL

M12™ SZUPERKOMPAKT
LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 6 MM-ES
SPIRÁLIS KÁBELLEL

M12™ SZUPERKOMPAKT
M-SPECTOR ™ 360°
VIZSGÁLÓKAMERA

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

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

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

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

előnyeit
A villamos energiaforrástól való függetlenség nagyfokú rugalmasságot
és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak
A szerszám része egy rendkívül hajlékony 8 mm-es spirál, amivel akár 50
mm-es lefolyócsőhöz is könnyedén hozzá lehet férni. MILWAUKEE® és
más gyártók standard Ø 6 és 8 mm-es spiráljával használható.
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
Gyorscsatlakozós 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
A REDLITHIUM™ 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

előnyeit
A villamos energiaforrástól való függetlenség nagyfokú rugalmasságot
és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak
A szerszám része egy rendkívül hajlékony 6 mm-es spirál, amivel akár 50
mm-es lefolyócsőhöz is könnyedén hozzá lehet férni. MILWAUKEE® és
más gyártók standard Ø 6 és 8 mm-es spiráljával használható.
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
Gyorscsatlakozós 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
A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

legmegfelelőbb képalkotást

ºº Optimális 68,6 mm LCD kijelző: a digitális képnek és nagyobb

képkijelzőnek köszönhetően éles és világos képet kapunk

ºº 9 mm-es 640 x 480 felbontású digitális képérzékelés: kiváló

képminőség közel fele akkora méretben

ºº 4 térhatású LED lámpa: osztályában a legélesebb képet készíti árnyék és

tükröződés nélkül

ºº Az alumínium csatlakozófejnek és a jobb hajlékonyságnak köszönhetően

a kábel páratlan tartósságot és manőverezhetőséget biztosít

™
ºº A REDLITHIUM 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 Tartozékok: akasztó, mágnes és tükör segít a felderítésben

M12 BDC8-0C

M12 BDC8-202C

M12 BDC6-0C

M12 BDC6-202C

M12 IC-0 (S)

M12 IC-201C (S)

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

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 500

0 - 500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0 - 500

0 - 500

Kijelző mérete (mm)

68

68

Tisztítható csövek átmérője (mm)

32 - 50

32 - 50

Tisztítható csövek átmérője (mm)

32 - 50

32 - 50

Kijelző felbontása (pixelek)

320 x 240

320 x 240

Spirál átmérője (mm)

8

8

Spirál átmérője (mm)

6

6

Kamerafej átmérője (mm)

9

9

Spirál hossza (m)

7.6

7.6

Spirál hossza (m)

7.6

7.6

Kamera kábel hossza (mm)

914

914

Vödör kapacitása (l)

22.5

22.5

Vödör kapacitása (l)

22.5

22.5

Súly akkumulátorral (kg)

-

0.6

Súly akkumulátorral (kg)

-

4.8

Súly akkumulátorral (kg)

-

4.2
A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,2 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Vödör C12 C Töltő, Vödör

Akkumulátor nélkül szállítva,
1 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
C12 C Töltő, Kitbox
vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933431615

4933441680

EAN kód

4002395241774

4002395001910

Szállítási terjedelem
A készlet tartalma

Szállítási terjedelem
Akkumulátor nélkül szállítva,2 x M12 B2 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Vödör C12 C Töltő, Vödör

A készlet tartalma

Cikkszám

4933451632

4933451633

Cikkszám

4933451634

4933451635

EAN kód

4002395140992

4002395141609

EAN kód

4002395141616

4002395141623
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M18 FSSM

M18 FCSSM

M18 FUEL™ SZEKCIÓS
CSŐTISZÍTÓGÉP

M18 FUEL™ KOMPAKT SZEKCIÓS
CSŐTISZTÍTÓGÉP

MILWAUKEETOOLEU

SZEKCIÓS CSŐTISZTÍTÓ TARTOZÉKOK

Csatlakoztatható spirálok SM

Leírás

M18 FCSSM szekciós
csőtisztítóhoz

16 mm x 2,3 m nyitott belső mag csatlakozó vég

Cikkszám

EAN kód

✔

4932478413

4058546346041

16 mm x 2,3 m nyitott belső mag csatlakozó

✔

4932478414

4058546346058

22 mm x 4,5 m nyitott belső mag csatlakozó vég

✔

✔

4932478415

4058546346065

22 mm x 4.5 m csatlakoztatható kábel

✔

✔

4932471712

4058546296117

7 részes 22 mm x 4.5 m csatlakoztatható kábel készlet

✔

✔

4932471713

4058546296124

✔

4932471710

4058546296094

✔

32 mm x 4.5 m csatlakoztatható kábel
32 mm x 4.5 m heavy duty csatlakoztatható kábel
Buzogányfejű csőtisztító
(SM)

M18 FSSM szekciós
csőtisztítóhoz

4932471711

4058546296100

Buzogányfejű csőtisztító 16 mm-es kábelekhez

✔

48533811

4058546346133

Egyenes buzogányfejű csőtisztító 16 mm-es kábelekhez

✔

48533812

4058546346126

Tölcséres fúró 16 mm-es kábelekhez

✔

48533813

4058546346140

Kisméretű tölcséres fúró 22 mm-es kábelekhez

✔

✔

48533828

4058546346089

Tölcséres fúró, 22 mm-es kábelhez

✔

✔

48533831

4058546323479

✔

48534831

4058546323561

Tölcséres fúró (SM)

Tölcséres fúró, 32 mm-es kábelhez

Zsírvágók (SM)

ºº Kategóriájában az első vezeték nélküli 18 V szekciós csőtisztító gép

automatikus adagolással és visszahúzással. Mind a MILWAUKEE , mind
más gyártók 22 mm-es és 32 mm-es szekcionált spiráljaival
használható, 50 mm-től 200 mm-ig terjedő csövekben, akár 60 m
mélyre, kiküszöbölve minden olyan áramütési veszélyt, amely vezetékes
eszköz használatánál előfordulhat
A CABLE-DRIVE reteszelő rendszer fenntartja a kiválasztott előtolási
sebességet, és automatikusan beállítja a kompatibilis kábelméreteket
(22 és 32 mm) a legjobb kábelvezetéshez a betöltés és a megmunkálás
során
Három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™
szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK
PLUS™ intelligens hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt,
működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen
Hátsó kerekek kihúzható első fogantyúval a könnyebb szállítás
érdekében
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik
Spirálok és rögzítőfejek külön kaphatóak
®

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº

º Kategóriájában az első, 18 V-os akkumulátorral működő, kompakt

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº

ºº

M18 FSSM-0

M18 FSSM-121

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

szekciós csőtisztítógép, amely mind a MILWAUKEE , mind más gyártók
16, illetve 22 mm-es szekcionált spiráljaival használható, kiküszöbölve
minden olyan áramütési veszélyt, amely vezetékes eszköz használatánál
előfordulhat
A rendkívül kis tömegű (14 kg az M18™ 12,0 Ah-s akkumulátorral együtt)
eszközzel a felhasználó kényelmesen több emelet magasra vagy akár
nagyobb távolságokra is elviheti a kompakt, szekcionált spirált
32 mm-től 160 mm-ig terjedő csövekhez használható, maximum 46
méter hosszan
A szerszámok szállítás közbeni jobb összetartására szolgáló, teljesen
zárt MILWAUKEE® doboz külön elérhető és megvásárolható a 16 mm-es
és a 22 mm-es spirálokhoz
A rendkívül kis helyigény miatt a felhasználó szűk térben is dolgozhat
Négy exkluzív MILWAUKEE® technológiát foglal magában - a
POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor, a
REDLINK PLUS™ intelligens hardver és szoftver és a ONE-KEY™ digitális
csatlakozás - ami kimagasló teljesítményt, üzemidőt, tartósságot és
egyedülálló eszközkezelést biztosít a munkahelyen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik
®

M18 FCSSM-0

M18 FCSSM-121

Feszültség (V)

18

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 700

700

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 650

650

Tisztítható csövek átmérője (mm) 50 - 200

50 - 200

Tisztítható csövek átmérője (mm) 32 - 160

32 - 160

Spirál hossza (m)

60

60

Spirál hossza (m)

46

46

Automatikus adagolás

Igen

Igen

Automatikus adagolás

Nem

Nem

Súly akkumulátorral (kg)

-

33.3

Súly akkumulátorral (kg)

-

14.0

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M18 HB12 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer M12-18 FC Töltő, Koffer vagy
vagy táska nélkül szállítva táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, 1 x M18 HB12 akkumulátor,
Töltő nélkül szállítva, Koffer M12-18 FC Töltő, Koffer vagy
vagy táska nélkül szállítva táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933471411

4933471410

Cikkszám

4933478408

4933478407

EAN kód

4058546290399

4058546290382

EAN kód

4058546345990

4058546345983

Extra kisméretű zsírvágó 16 mm-es kábelekhez

✔

48533814

4058546346157

Kisméretű zsírvágó 16 mm-es kábelekhez

✔

48533815

4058546346164

Kisméretű zsírvágó 22 mm-es kábelekhez

✔

✔

48533827

4058546346096

Kisméretű zsírvágó, 22 mm-es kábelhez

✔

✔

48533835

4058546323516

Közepes méretű zsírvágó, 22 mm-es kábelhez

✔

✔

48533836

4058546323523

Kisméretű zsírvágó, 32 mm-es kábelhez

✔

48534835

4058546323608

Közepes méretű zsírvágó, 32 mm-es kábelhez

✔

48534836

4058546323615

48533816

4058546346171

Rugótisztító 16 mm-es kábelekhez

✔

Rugótisztító 22 mm-es kábelekhez

✔

✔

48533826

4058546346102

50 mm-es gyökérvágó a 22 mm-es kábelekhez

✔

✔

48533825

4058546346119

75 mm-es gyökérvágó, 22 mm-es kábelhez

✔

✔

48533832

4058546323486

100 mm-es gyökérvágó, 22 mm-es kábelhez

✔

✔

48533833

4058546323493

150 mm-es gyökérvágó, 22 mm-es kábelhez

✔

✔

48533834

4058546323509

75 mm-es gyökérvágó, 32 mm-es kábelhez

✔

48534832

4058546323578

100 mm-es gyökérvágó, 32 mm-es kábelhez

✔

48534833

4058546323585

150 mm-es gyökérvágó, 22 mm-es kábelhez

✔

48534834

4058546323592

Rugótisztító (SM)

Gyökérvágó (SM)

Egyenes auger fej (SM)

Kisméretű egyenes auger fej 22 mm-es kábelekhez

✔

✔

48533829

4058546346072

22 mm-es egyenes auger fej, szekciós csőtisztítógéphez

✔

✔

48533830

4058546323462

✔

48534830

4058546323554

32 mm-es egyenes auger fej, szekciós csőtisztítógéphez
75 mm-es egyenes-láncos fúrófej, 22 mm-es kábelhez

✔

✔

48533837

4058546323530

100 mm-es egyenes-láncos fúrófej, 22 mm-es kábelhez

✔

✔

48533838

4058546323547

75 mm-es egyenes-láncos fúrófej, 32 mm-es kábelhez

✔

48534837

4058546323622

100 mm-es egyenes-láncos fúrófej, 32 mm-es kábelhez

✔

48534838

4058546323639

✔

48533840

4058546296148

✔

48534839

4058546296155

Fúrófej SM

Tisztítófej készlet SM

Tisztítófej készlet, szekciós csőtisztítógépekhez 22 mm a kábelekhez:
Gyökérvágók (75, 100 és 150 mm); Egyenes-láncos fúrófejek (75, 100 mm);
Tölcséres fúró; Zsírvágók (kis és közepes méret)
Tisztítófej készlet, szekciós csőtisztítógépekhez 32 mm a kábelekhez:
Gyökérvágók (75, 100 és 150 mm); Egyenes-láncos fúrófejek (75, 100 mm);
Tölcséres fúró; Zsírvágók (kis és közepes méret)

✔

Kis tömlővezető

Kis tömlővezető az FCSSM modellhez

✔

4932478410

4058546346010

Közepes tömlővezető

Közepes tömlővezető az FCSSM modellhez

✔

4932478409

4058546346003

Nagy tömlővezető

Nagy tömlővezető az FSSM modellhez

4932471720

4058546296193

4932478412

4058546346034

✔

4932478411

4058546346027

✔

4932471719

4058546296186

✔

4932471717

4058546296162

Kábeldob

✔

Kábeldob 16 mm-es spirálokhoz

✔

Kábeldob 22 mm-es spirálokhoz

✔

Kábeldob 32 mm-es spirálokhoz
Nyitó kulcs
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Nyitó kulcs 16 mm + 20 mm + 22 mm + 32mm kábelekhez

✔

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

M18 ONESLSP

M18 TAL

HOBL 7000

M18™ ONE-KEY ™ LED KOMPAKT
HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS
TÖLTŐ

M18™ ONE-KEY ™ LED
HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

M18™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

VEZETÉKES NAGY
TELJESÍTMÉNYŰ
CSARNOKMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

ºº Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 9000

™
ºº A ONE-KEY technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás 2 200 lumenes fényerővel

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

ºº

ºº

ºº

ºº Az ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Lumen közötti beállításával
A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű
módosítását és a fény távvezérlését
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is
Programozza be az automatikus ütemezést, hogy eldönthesse, mely
napokon/időszakokban működjön a lámpa
Integrált M18™ töltő - legfeljebb 2 akkumulátort tölt egymás után
M18™ REDLITHIUM™ 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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

módosítását és a fény távvezérlését
A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is
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 lámpa felfüggeszthető csövekre, vezetékekre és egyéb dolgokra
M18™ REDLITHIUM™ 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™ REDLITHIUM™
5.0 Ah akkumulátorral működtetve
A nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencse megvédi a lámpát a
nehéz munkakörülményektől

M18 ONESLDP-0

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

területfény módban és 1 000 lumennel szórt fény módban
A fejlett LED technológiának köszönhetően 360°-os területfényt biztosít,
míg az oldalán lévő független LED-ek 90°-os megvilágítást tesznek
lehetővé
Kompakt, fogantyúval ellátott kialakítás, amely lehetővé teszi az
egykezes áthelyezést a munkaterületen
A polikarbonátból készült ütésálló és vegyszerálló lencsék kiváló ütési
tartósságot biztosítanak
10.8 cm-es önközpontosító fémhorog, melynek segítségével a lámpa
csavarokra és csövekre akasztható
Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor
töltöttségnél
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M18 ONESLSP-0

munkaterület legjobb megvilágítása érdekében (110 lumen/watt)
történő esésnek

ºº Az integrált kábel terminál 90-277 V-os feszültséget fogad el, lehetővé

teszi több lámpa könnyű összekapcsolását és sorbakötését

ºº A kábelvezető rendszer H07RNF 3 x 2,5 mm²-ig fogad el vezetékeket
ºº A rugós kábelvezetés lehetővé teszi a szerelési magasság könnyű

beállítását 1,2 m-es acél lógó kábellel

ºº A 4 méteres hálózati tápkábel lehetővé teszi a használatot közvetlenül

kicsomagolás után

ºº A kúpos lencsetervezés és a kicsi alapterület lehetővé teszi az egyszerű

tárolást és legfeljebb 3 termék egymásra helyezését

M18 TAL-0

HOBL 7000

Feszültség (váltóáram) (V)

100 - 240

Feszültség (váltóáram) (V)

220 - 240

Feszültség (V)

18

Feszültség (váltóáram) (V)

90 - 277

Feszültség (egyenáram) (V)

18

Feszültség (egyenáram) (V)

18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Fényforrás típusa

LED

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

3.7

Akkumulátor kompatibilitás

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M18™
akkumulátorral használható

Akkumulátor kompatibilitás

Súly (kg)

Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral
használható

Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral
használható

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Fényforrás típusa

LED

Cikkszám

4933464126

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

4058546220716

9000 / 4800 / 2500 / -

Max fényáram (Lumen)

4400 / 2100 / 1000 / -

2200 / 1100 / 550

EAN kód

Max fényáram (Lumen)

Max. fényáram területfény módban Magas/
Közepes/Alacsony (Lumen)

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

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)

2/4/8/-

12.1

5.4

Max. fényáram szórt fény módban Magas/
Közepes/Alacsony (Lumen)

1000 / 500 / 250

Súly akkumulátorral (kg)

Súly akkumulátorral (kg)

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Cikkszám

4933459160

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő
nélkül szállítva, Koffer vagy táska
nélkül szállítva

EAN kód

4002395287154

Cikkszám

4933459155

EAN kód

4002395287109
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra) 4 / 8 / 16
Súly akkumulátorral (kg)

2.5

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933464134

EAN kód

4058546220792

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

M18 ONERSAL

M18 HOSALC

MX FUEL™ FÉNYTORONY

M18™ ONE-KEY ™ ÁLLVÁNYOS
TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº 6000 lumenes
™
™
ºº Az M18 REDLITHIUM 8,0 Ah-s akkumulátor akár 10 órás üzemidőt is
™

biztosít

ºº 3 ütésálló, állítható fej rendkívül tartós lencsékkel függőlegesen 180°ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás akár 27 000 lumen váltakozó

ºº
ºº

ºº

ºº

ºº
ºº

árammal és akár 20 000 lumen egyenáramú üzemmódban mind a
feladat, mind a terület megvilágításához
A fényfejek egymástól különálló forgatása lehetővé teszi a felhasználó
számára hogy a fényt oda irányítsa ahol csak szükséges
A két nagy terepjáró kerékkel mindössze 48 kg, ezt a fénytornyot
minimális erőfeszítéssel könnyű szállítani nedves és egyenetlen
munkaterületen
A motoros árbocnak köszönhetően a fénytornyot kevesebb, mint 10
másodperc alatt lehet felállítani. Az árboc 3,10 méterig
meghosszabbítható és 55 km / óra szélnek is ellenáll
A legnehezebb munkahelyi körülményeknek megfelelve az MX FUEL™
fénytorony tartós, nagy hatású polikarbonát lencsékkel van felszerelve,
amelyek kiemelkedő ütésállóságot biztosítanak
A lezárt akkumulátordoboz biztosítja az akkumulátor szárazon tartását
ONE-KEY™ alkalmazás- testreszabás, nyomkövetés és kezelés
mobilkészülékről. Könnyen beállítható a működési idő, amely úgy állítja
be a kimenetet, hogy folyamatos megvilágítást nyújtson a kéznél lévő
feladathoz, és ellenőrizze az akkumulátor fennmaradó töltöttségét, hogy
megtudja, mikor kell cserélni az akkumulátort

ban elfordítható, vízszintesen 240°-ban elforgatható a munkaterület
tökéletes megvilágítása érdekében
Beépített M18™ töltő és 2,1 A USB kimenet az USB eszköz töltéséhez
AC/DC: Működtethető a MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokról vagy a
hálózati áramellátásról
IP34-minősítés: porlerakódástól és fröccsenő víztől való védelem
Meghosszabbítható oszlop (1 m-ről 2,2 m fölé), hogy árnyékolás nélkül
be tudja világítani felülről a munkaterületeket
Kompakt helyigényű, alacsony súlypontú és ütésálló, megerősített
nejlon lábazattal a sérülésveszélyes munkahelyi körülmények ellen
Teljes hosszúságú fogantyúsín, amely lehetővé teszi az összes elérhető
M18™ REDLITHIUM™ akkumulátorral együtt történő kiegyensúlyozott
hordozást
Alacsony töltöttség kijelző: villogó fény jelzi az akkumulátor alacsony
töltöttségét

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

Lumen közötti beállításával

™
ºº A ONE-KEY technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű

módosítását és a fény távvezérlését

™
ºº A ONE-KEY eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú

ºº
ºº
ºº

ºº

ºº
ºº
ºº

készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopásmegelőzést is
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
A kivételesen tartós és ütésálló polikarbonát lencse és 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 csupán 55 cm a könnyű tárolásért és szállításért

MXF TL-601

M18 ONERSAL-0

M18 HOSALC-0
Rendszer

M18

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral használható

Fényforrás típusa

LED

Max fényáram (Lumen)

6000 / 4000 / 1700 /-

Max. működési idő M18 HB8 akkumulátorral (óra) 3.5 / 5 / 10
Súly akkumulátorral (kg)

11.1

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Rendszer

MX FUEL™

Feszültség (V)

18

Cikkszám

4933478116

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MX FUEL™ akkumulátor

Akkumulátor típusa

Li-ion

EAN kód

4058546340490

Fényforrás típusa

LED

Max. fénykibocsátás AC módban Magas / Közepes /
Alacsony / Stroboszkóp (Lumen)

Akkumulátor kompatibilitás

27,000/ 14,000/ 7000/ -

Az összes MILWAUKEE® M18™
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa

LED

Max fényáram (Lumen)

5400 / 3000 / 1550 / -

Max. működési idő M18 B9 akkumulátorral (óra)

7 / 12.5 / 26 / -

Súly akkumulátorral (kg)

9.1

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő
nélkül szállítva, Koffer vagy táska
nélkül szállítva

Cikkszám

4933459431

EAN kód

4058546010928

Max. fénykibocsátás DC módban Magas / Közepes /
Alacsony / Stroboszkóp (Lumen)

20,000/ 10,000/ 5000/ -

Max. működési idő AC módban (óra)

Végtelen

Max. működési idő DC módban (óra)

3/ 6/ 12

Max. árbocmagasság (m)

3.1

Súly akkumulátorral (kg)

48.0

A készlet tartalma

1 x MXF XC406 akkumulátor,
Beépített Töltő, Koffer vagy táska
nélkül szállítva

Cikkszám

4933471844

EAN kód

4058546297435
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3 ütésálló, beállítható és forgatható fej

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

Tizenkettő, nagy teljesítményű LED, amely 6000 lumen
fényáramot biztosít

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

A meghosszabbítható oszlop az 1 m-től a 2,2 m
magasságig bárhova beállítható.

203

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

MILWAUKEETOOLEU

M18 SAL

M12 SAL

M18 POALC

M18 HOAL

M18™ ÁLLVÁNYOS
TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

M12™ ÁLLVÁNYOS LÁMPA

M18™ PACKOUT ™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ
LÁMPA ÉS TÖLTŐ

M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

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

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº 12 nagy teljesítményű LED 1400 lumenes fényerőt biztosít nagy

™
ºº Három független forgatható lámpafej 3000 lumen fényáramú TRUVIEW

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

fénykibocsátás esetén, 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 – villogó fény alacsony akkumulátor
töltöttségnél

fénykibocsátás esetén

ºº

ºº Az ütésálló, állítható fej rendkívül tartós polikarbonát lencsével van

ellátva, amely ellenáll az akár 3 méterről való esésnek

ºº A lámpa feje függőlegesen 210°-os szögben, vízszintesen pedig 270°-os

szögben forgatható a legjobb munkaterületi megvilágítás érdekében

ºº
ºº

ºº A védőburkolat megóvja a lámpa fejét és a lencsét, amikor a lámpa
ºº
ºº
ºº
ºº

szállítás vagy tárolás miatt összecsukott állapotban van
0,91 – 1,72 m magasságra kihúzható állvány a munkaterület
megvilágításához
Kompakt méret, alacsony súlypont és ütésálló megerősített nylon lábak
a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért
Két fogantyú a könnyű, egykezes szállítás érdekében: az összecsukott
lámpa súlya jól ki van egyensúlyozva
Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor
töltöttségnél

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

nagy teljesítményű világítást biztosít
Az M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-s akkumulátorról üzemelő három, forgó
fényforrás együtt akár 12 órás üzemidőt is biztosít
IP54: víz- és porálló
Beépített töltő funkció bármely M18™ akkumulátor vagy elektromos
eszköz gyors és kényelmes feltöltéséhez a 2,1 A-es USB kimeneti porton
keresztül
Teljes rendszer-kompatibilitás a PACKOUT ™ moduláris tárolórendszerrel
MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
Tárolórekesz eszközöknek és kisebb elemeknek
Összesen 9 kimeneti mód a kimenet vagy az üzemidő kezeléséhez
Alacsony töltöttség kijelző: villogó fény jelzi az akkumulátor alacsony
töltöttségét

™
º 4000 lumen fényáramú TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
™
™
º Az M18 REDLITHIUM 5,0 Ah-s akkumulátor akár 12 órás üzemidőt is

biztosít
º 120°-ban elforgatható fényforrás és beépített csapszegfuratok a

vízszintes és függőleges felfüggesztéshez
º Ütésálló kivitel és tartós burkolat, amely megvédi a lámpatestet a

környezeti hatások elen
környezeti viszonyok esetén.
®
™
º MILWAUKEE M18 akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
º Egyszerű, egy kezes szállítás beépített fogantyúkkal
º Alacsony töltöttség kijelző: villogó fény jelzi az akkumulátor alacsony
töltöttségét
®
™
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE M18
akkumulátorokkal működik

M18 SAL-0

M18 SAL-502B

Feszültség (V)

18

18

Feszültség (V)

12

Rendszer

M18

Rendszer

M18

Akkumulátor típusa

Li-ion

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE M18
akkumulátorral használható

Az összes MILWAUKEE M18
akkumulátorral használható

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE M12
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

LED

Max fényáram (Lumen)

3000 / 1500 / 1000/ -

Max fényáram (Lumen)

4000 / 2000 / 1200

Fényforrás típusa

LED

Max fényáram (Lumen)

2000 / 1300 / 850 / -

2000 / 1300 / 850 / -

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra) 12 / 8 / 4

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra) 3 / 6 / 12

Max fényáram (Lumen)

1400 / - / 700 / -

Súly akkumulátorral (kg)

5.9

Súly akkumulátorral (kg)

3.3

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

4 / - / 10 / -

Súly akkumulátorral (kg)

3.4

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül
szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő
nélkül szállítva, Koffer vagy táska
nélkül szállítva

Cikkszám

4933478120

Cikkszám

4933478118

A készlet tartalma

EAN kód

4058546340537

EAN kód

4058546340513

Cikkszám

4933464823

EAN kód

4058546227685

®

™

M12 SAL-0

®

™

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

4 / 6 / 10 / -

Súly akkumulátorral (kg)

-

7.3

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Koffer
vagy táska nélkül szállítva

2 x M18 B5 akkumulátor, M1218 C Töltő, Szerszámtáska

Cikkszám

4933451246

4933451896

EAN kód

4002395167708

4002395281459
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M18 AL

M12 AL

M18 PAL

M12 PAL

M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ
LÁMPA

M12™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ
LÁMPA

M18™ FORGATHATÓ LÁMPA

M12

™
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 akár 1500 lumennel és akár 20

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

ºº Az ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás akár 700 lumen fényárammal
ºº Az M12 4,0 Ah-s akkumulátor akár 8 órás üzemidőt is biztosít
ºº Erőteljes mágnesekkel és minden irányban 40°-ban forgó világító

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

helyettesítve a 250 wattos halogén lámpákat

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

történő esésnek
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 – villogó fény alacsony akkumulátor
töltöttségnél
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

M18 AL-0

órás üzemidővel, lehetővé teszi az 500 W-os halogén cseréjét
A két erőteljes mágnes, a rugós bilincs és az összehajtható, forgatható
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
terveztek
Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor
töltöttségnél
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M12 AL-0

™

FORGATHATÓ LÁMPA

fényforrás dizájnnal a több sugárzási opció biztosítása céljából

ºº Rendkívül tartós és ütésálló kivitel, amely elenáll a legfeljebb 3 méter

magasról történő esésnek

™
ºº A legkompaktabb M12 fényszóró a szervizelést és karbantartást végző

szakemberek út közbeni igényeihez alakítva

ºº 2,1 A-es USB kimenet az USB eszköz töltéséhez
ºº IP54-minősítés: por és fröccsenő víz ellen védett
ºº Alacsony töltöttség kijelző: villogó fény jelzi az akkumulátor alacsony

töltöttségét

®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE M12

akkumulátorokkal működik

M18 PAL-0

M12 PAL-0

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

18

Rendszer

M12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kompatibilitás

Rugalmas akkumulátor

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M18™
akkumulátorral használható

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M12™
akkumulátorral használható

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M18™
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa

LED

Max fényáram (Lumen)

700 / 500 / - / -

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

5 / 10 / -

Max fényáram (Lumen)

1500 / - / 780

Max fényáram (Lumen)

1000 / 500 / 250

Max fényáram (Lumen)

1500 / 600 / 300

Súly akkumulátorral (kg)

0.7

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)

5 / 10

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

3.5 / 7.5 / 15

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)

4.5 / 10 / 20

Súly akkumulátorral (kg)

2.1

Súly akkumulátorral (kg)

1.3

Súly akkumulátorral (kg)

2.1

A készlet tartalma

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Bliszteres
csomagolás

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Bliszteres
csomagolás

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő
nélkül szállítva, Koffer vagy táska
nélkül szállítva

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Bliszteres
csomagolás

Cikkszám

4933478226

EAN kód

4058546344030

Cikkszám

4932430392

Cikkszám

4933451394

Cikkszám

4933464105

EAN kód

4002395380534

EAN kód

4002395158621

EAN kód

4058546220501
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M18 SLED

M12 SLED

M18 IL

M12 SL

M18™ LED HORDOZHATÓ
REFLEKTOR

M12™ LED REFLEKTOR

M18™ LED SZERELŐ LÁMPA

M12™ LED RÚDLÁMPA

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

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº Erős módban 650 m hosszúságú intenzív, nagymértékben fókuszált

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

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

ºº Különösen hasznos távoli dolgok azonosításához – villanypóznák /

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

a billenő fejnek köszönhetően

ºº
ºº
ºº
ºº
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

fénysugarat biztosít 750 Lumen fényerővel

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

nagyfeszültségű kábelek ellenőrzése, illetve hosszú villamos
védőcsövek, öntött vagy vörösréz csövek, földalatti munkák, hídjavítási
munkák vizsgálata
Fémház és ütésálló polikarbonát lencsék tömített gumisapkával
A 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 akkumulátorral van ellátva
Akár 8 óra működési idő M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah akkumulátorral
Duplafunkciós kapcsoló lehetővé teszi a pillanatnyi vagy tartós
bekapcsolást
Alacsony töltésszint kijelzése – villogó fény alacsony akkumulátor
töltöttségnél
Csuklópánt, hogy a lámpa mindig kéznél és biztonságban legyen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

M18 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– fröccsenő víz ellen védett
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™
akkumulátorokkal működik

M12 SLED-0

felfüggesszük

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

akkumulátorokkal működik

M18 IL-0

M12 SL-0

Feszültség (V)

18

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 kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M18™
akkumulátorral használható

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M12™
akkumulátorral használható

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M18™
akkumulátorral használható

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M12™
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Max fényáram (Lumen)

750 / - / 400 / 750

Max fényáram (Lumen)

300 / - / 130 / -

Max fényáram (Lumen)

220 / - / - / -

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

4/-/8/8

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)

17 / - / 36 / -

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

11 / - / - / -

Súly akkumulátorral (kg)

1.2

Súly akkumulátorral (kg)

0.5

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Bliszteres
csomagolás

Max. fényáram vegyes/szórt fény/spot/stroboszkóp
(Lumen)

1250 / 1200 / 600 / 1200

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)

4/4/7/5

Lencse k hatótávolsága (m)

650

Lencse k hatótávolsága (m)

650

Súly akkumulátorral (kg)

0.8

Súly akkumulátorral (kg)

1.4

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő
nélkül szállítva, Koffer vagy táska
nélkül szállítva

A készlet tartalma

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Bliszteres
csomagolás

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Bliszteres
csomagolás

Cikkszám

4932430564

Cikkszám

4932430178

Cikkszám

4933451261

EAN kód

4002395382255

EAN kód

4002395378395

Cikkszám

4933459159

EAN kód

4002395170159

EAN kód

4002395287147
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M12 UHL

M18 LL

M12 LL

M12 MLED

M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS

M18™ LED MUNKALÁMPA

M12™ LED MUNKALÁMPA

M12™ LED NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
ZSEBLÁMPA

™
ºº TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes

™
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 TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº A csúsztatható fej lehetővé teszi a fénysugár beállítását a pontszerű és

ºº

ºº Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló

ºº Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló

ºº A nagy teljesítményű LED 350 m intenzív és erősen fókuszált

ºº USB töltő tablet, okos telefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus

ºº Nagy teljesítményű 2.1A USB töltő tablet, okostelefon, MP3 lejátszó és

ºº Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás,

ºº Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás,

ºº 4 fokozatú fényerősség állítás - 700 Lumen magas és villogó fokozaton

ºº 2 db kampó a felfüggesztéshez
ºº IP24 – fröccsenő víz ellen védett
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE M12

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

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 időt 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
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 víz ellen védett

a térmegvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
fénykibocsátás 700 Lumen, nagy területek megvilágításához
eszközök töltéséhez
ütésálló lencsék

(100%), 350 Lumen közepes fokozaton (50%), 70 Lumen alacsony
fokozaton (10%)
ºº 2 db kampó felfüggesztéshez
ºº IP24– fröccsenő víz ellen védett
®
™
ºº Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE M18
akkumulátorokkal működik

M12 UHL-0

a térmegvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást

fénykibocsátás 400+ Lumen, nagy területek megvilágításához
egyéb elektronikus eszközök töltéséhez
ütésálló lencsék

szórt világítás között

fénysugarat képes leadni akár 800 lumen mellett
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
Töltésszintjelző - alacsony töltésszint jelzése
Csuklópánt, hogy a lámpa mindig kéznél és biztonságban legyen
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™
akkumulátorokkal működik

akkumulátorokkal működik

M18 LL-0

M12 LL-0

M12 MLED-0

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

12

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M12™
akkumulátorral használható

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M18™
akkumulátorral használható

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M12™
akkumulátorral használható

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M12™
akkumulátorral használható

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Max fényáram (Lumen)

1350 / - / 600 / -

Max fényáram (Lumen)

700 / 350 / 70 / 700

Max fényáram (Lumen)

400 / 200 / 40 / 400

Max fényáram (Lumen)

800 / - / 325 / 800

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

4/-/8/-

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)

10 / 20 / 100 / 16

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

8 / 15 / 67 / 16

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

5/-/7/7

Súly akkumulátorral (kg)

1.1

Lencse k hatótávolsága (m)

29

Lencse k hatótávolsága (m)

23

Lencse k hatótávolsága (m)

350

Súly akkumulátorral (kg)

1.4

Súly akkumulátorral (kg)

0.9

Súly akkumulátorral (kg)

0.7

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő
nélkül szállítva, Koffer vagy táska
nélkül szállítva

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Bliszteres
csomagolás

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Bliszteres
csomagolás

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Bliszteres
csomagolás

Cikkszám

4932430563

Cikkszám

4932430562

Cikkszám

4933451899

EAN kód

4002395382248

EAN kód

4002395382231

EAN kód

4002395281480

Cikkszám

4933459432

EAN kód

4058546010935
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M18 TLED

M12 TLED

L4 FL

FL-LED

M18™ LED LÁMPA

M12™ LED LÁMPA

USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT
FÉNYŰ ZSEBLÁMPA

ALKÁLI SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA

REDLITHIUM
USB

2
AA

TM

INCLUDED

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

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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

hagyományos lámpáknál
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

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 kéz nélküli használathoz
Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™™
akkumulátorokkal működik

M18 TLED-0

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 töltésszintjelző 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 USB kábelt tartalmaz
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

M12 TLED-0

™
ºº A 300 lumenes TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás biztosítja a

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

konzisztens fényt, az optimális színhőmérsékletet és a színek és
részletek pontos ábrázolását
Dupla mágnessel felszerelhető és zsebre csatolható
A kompakt és könnyű kialakítás lehetővé teszi a zsebben tárolást
IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
Ütés- és vegyszerálló lencse a nagyobb tartósság érdekében
2 x AA elemet tartalmaz

L4 FL-201

FL-LED

Feszültség (V)

18

Feszültség (V)

12

Feszültség (V)

4

Akkumulátor kompatibilitás

Alkáli

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Fényforrás típusa

LED

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M18™
akkumulátorral használható

Akkumulátor kompatibilitás

Az összes MILWAUKEE® M12™
akkumulátorral használható

Akkumulátor kompatibilitás

REDLITHIUM™ USB elem

Max fényáram (Lumen)

300 / - / 100 / -

Fényforrás típusa

LED

Max. működési idő [óra]

5 / - / 16 / -

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Max fényáram (Lumen)

445 / - / 100 / -

Súly akkumulátorral (kg)

0.1

Max fényáram (Lumen)

120 / - / - / -

Max fényáram (Lumen)

120 / - / - / -

Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)

2 / - / 11 / -

Max. működési idő M18 B5 akkumulátorral (óra)

29 / - / - / -

Max. működési idő M12 B4 akkumulátorral (óra)

15 / - / - / -

Súly akkumulátorral (kg)

0.2

A készlet tartalma

2 x AA elem, Bliszteres csomagolás

Súly akkumulátorral (kg)

0.7

Súly akkumulátorral (kg)

0.5

1 x L4 B2 akkumulátor, USB KÁBEL
, Bliszteres csomagolás

4933464824

EAN kód

4058546227692

A készlet tartalma

A készlet tartalma

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Bliszteres
csomagolás

A készlet tartalma

Cikkszám

Akkumulátor nélkül szállítva,
Töltő nélkül szállítva, Bliszteres
csomagolás

Cikkszám

4933459442

Cikkszám

4932430361

Cikkszám

4932430360

EAN kód

4058546011031

EAN kód

4002395380220

EAN kód

4002395380213
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L4 FFL

L4 PWL

L4 FMLED

L4 TMLED

USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT
FÉNYŰ LÁMPA

USB ÚJRATÖLTHETŐ FORGATHATÓ
LÁMPA

USB ÚJRATÖLTHETŐ 800L
RÖGZÍTETT ZSEBLÁMPA

USB ÚJRATÖLTHETŐ 1100L
ÁLLÍTHATÓ FÓKUSZÚ ZSEBLÁMPA

REDLITHIUM
USB

™
ºº Az 550 lumenes TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás biztosítja a

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

konzisztens fényt, az optimális színhőmérsékletet és a színek és
részletek pontos ábrázolását
A dupla mágnes és a beépített karabineres kampó sokoldalú rögzítést
tesz lehetővé
A kompakt méret lehetővé teszi a zsebben történő tárolást
IP54 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és a ráfröccsenő víz ellen
Ütés- és vegyszerálló lencse a nagyobb munakterületi tartósság
érdekében
A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor
töltöttségének gyors ellenőrzését
A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB
kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba
csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém
végződésekkel
Az USB kábel a készlet részét képezi

REDLITHIUM
USB

TM

™
ºº Az 500 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

biztosítja a konzisztens fényt, az optimális színhőmérsékletet és a színek
és részletek pontos ábrázolását
Spot és szórt fény - az optimális fényerő elérése és a legfeljebb 10 órán
át tartó működés érdekében
A lámpa feje 45°-os szögben forgatható, hogy a felhasználó könnyedén
oda irányíthassa a fényt, ahol a legnagyobb szükség van rá
Ütés- és vegyszerálló lencse a nagyobb tartósság érdekében
A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor
töltöttségének gyors ellenőrzését
A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB
kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba
csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém
végződésekkel
Az USB kábel a készlet részét képezi

L4 FFL-201
Feszültség (V)

4

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kompatibilitás
Fényforrás típusa

™
ºº 1100 lumen fényáramú, TRUEVIEW , nagy teljesítményű világítás akár

ºº

ºº A zseblámpa 3 üzemmódban használható, precíziós állítható fókusszal,

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

sugárnyaláb távolságig
A zseblámpa 2 üzemmódot és céltábla-közép mintázatot alkalmaz a
távolsághoz és nagyon közeli megvilágításhoz optimalizálva
IP67 besorolású, ami azt jelenti, hogy 2 m mélységig meríthető vízbe, és
védett a por ellen
Pillanatnyi és állandó világítás kapcsoló gomb
Eltávolítható kapocs biztonsági rögzítéshez
Biztonsági villogó funkció tájékoztatja a végfelhasználót az akkumulátor
lemerüléséről
A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB
kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba
csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
Munkahelyi masszív mikro-USB sodrott kábel fémvégekkel
USB kábelt tartalmaz

ºº

ºº
ºº

L4 FMLED-201

L4 TMLED-201

Fényforrás típusa

LED

Akkumulátor kompatibilitás

REDLITHIUM™ USB akkumulátor

REDLITHIUM USB elem

Max fényáram (Lumen)

800/ -/ 100/ -

Fényforrás típusa

LED

LED

Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)

2.5/ -/ 10/ -

Max fényáram (Lumen)

1100/ 600/ 100/ -

Lencse k hatótávolsága (m)

175

Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)

1.5/ 4/ 12/ -

Súly akkumulátorral (kg)

0.2

Lencse k hatótávolsága (m)

175

A készlet tartalma

1 x L4 B2 akkumulátor, USB
KÁBEL , Bliszteres csomagolás

Súly akkumulátorral (kg)

0.2

Cikkszám

4933478113

A készlet tartalma

1 x L4 B2 akkumulátor, USB
KÁBEL , Bliszteres csomagolás

EAN kód

4058546340469

Cikkszám

4933478114

EAN kód

4058546340476

Akkumulátor kompatibilitás

LED

Fényforrás típusa

Max fényáram (Lumen)

550 / 250 / 100 /-

Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)

2 / 4.5 / 11.5 /-

Max. fényáram szórt fény (Magas/Közepes/Alacsony)/Spot
400 / - / 100 / 500
(Lumen)

Súly akkumulátorral (kg)

0.2

Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)

3 / - / 10 / 3

A készlet tartalma

1 x L4 B2 akkumulátor, USB
KÁBEL , Bliszteres csomagolás

Súly akkumulátorral (kg)

0.2

A készlet tartalma

1 x L4 B2 akkumulátor, USB
KÁBEL , Bliszteres csomagolás

Cikkszám

4933464822

EAN kód

4058546227678

4058546227661

ºº
ºº
ºº

REDLITHIUM™ USB

REDLITHIUM USB elem

4933464821

ºº

így bármely pozícióban teljes körűen vezérelheti a sugárnyaláb méretét
és intenzitását
IP67 besorolású, ami azt jelenti, hogy 2 m mélységig meríthető vízbe, és
védett a por ellen
Pillanatnyi és állandó világítás kapcsoló gomb
Eltávolítható kapocs biztonsági rögzítéshez
Biztonsági villogó funkció tájékoztatja a végfelhasználót az akkumulátor
lemerüléséről
A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB
kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba
csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
Munkahelyi masszív mikro-USB sodrott kábel fémvégekkel
USB kábelt tartalmaz

Rendszer

Li-ion

EAN kód

175 m sugárnyaláb távolsággal

REDLITHIUM™ USB elem

Akkumulátor típusa

Cikkszám

TM

Akkumulátor kompatibilitás

4

™

REDLITHIUM
USB

TM

™
ºº 800 lumenes TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás akár 175 m

L4 PWL-201
Feszültség (V)

214

REDLITHIUM
USB

TM

™
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ML-LED

IPL-LED

HL2-LED

HL-SF

ALKÁLI ELEMLÁMPA

ELEMES TOLL LÁMPA

ELEMES KESKENY FEJLÁMPA

ALKÁLI SPOT ÉS SZÓRT FÉNYŰ
LÁMPA

3

2
AA

AAA

INCLUDED

™
ºº 325 lumenes TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás, akár 50 m

™
ºº 100 lumenes TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás, akár 30 m

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

hatótávval
A legjobb tartósság érdekében ütés- és korrózióálló, repülőgépekben
használt alumínium vázzal és recés fogantyúval rendelkezik
IP67-es besorolás, max. 1 méter mélyre történő vízbe merítéssel és
porvédelemmel
Levehető fém zsebkapocs
Ütés- és vegyszerálló lencsék
3 x AAA elemet tartalmaz

3

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hatótávval
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
Tartalmaz egy védő gumibetét zónát
Levehető fém zsebkapocs
Be/Ki és pillanatnyi bekapcsológomb
2 x AAA elemet tartalmaz

ML-LED

3

AAA

INCLUDED

AAA

INCLUDED

INCLUDED

™
ºº 350 lumenes TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº Mosható, mikroszálas, izzadság felszívó pánt az egész napos

™
ºº 450 lumenes TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº Akár 25 órás működési időt biztosít öt fénykibocsátási üzemmóddal a

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº 4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez
ºº IP52-es víz- és porállóságú és ellenáll a legfeljebb 2 méter magasról

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

IPL-LED

működési idő, a sugárzás típusa és a fényerő optimalizálása érdekében

történő esésnek

ºº Puha, izzadságot elnyelő mikroszálas hevederrel és homlokpárnával

felszerelt

ºº Hét pozícióba állítható
ºº 3 x AAA elemet tartalmaz

HL-SF

HL2-LED

Akkumulátor kompatibilitás

Alkáli

Akkumulátor kompatibilitás

AAA

Akkumulátor kompatibilitás

Alkáli

Akkumulátor kompatibilitás

Alkáli

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Max fényáram (Lumen)

325 / - / 25 / -

Max fényáram (Lumen)

100

Max fényáram (Lumen)

350 / 150 / 25 / -

Max. működési idő [óra]

5 / - / 18 / -

Max. működési idő [óra]

3

Max. működési idő [óra]

4 / 8.5 / 31 / -

Max. fényáram hibrid vegyes/magas/közepes/alacsony szórt
450 / 350 / 150 / 25 / 350
fény/ spot magas (Lumen)

Lencse k hatótávolsága (m)

50

Lencse k hatótávolsága (m)

30

Súly akkumulátorral (kg)

Súly akkumulátorral (kg)

0.1

Súly akkumulátorral (kg)

0.1

A készlet tartalma

A készlet tartalma

3 x AAA elem, Bliszteres
csomagolás

A készlet tartalma

2 x AAA elem, Bliszteres
csomagolás

Cikkszám

0.1
3 x AAA elem, Bliszteres csomagolás
4933471286

Cikkszám

4933464825

Cikkszám

4933459440

EAN kód

4058546227708

EAN kód

4058546011017
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Max. működési idő [óra]

2 / 4 / 10 / 26 / 4

Lencse k hatótávolsága (m)

100

Súly akkumulátorral (kg)

0.1

A készlet tartalma

3 x AAA elem, Bliszteres
csomagolás

Cikkszám

4933471388

EAN kód

4058546290160
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L4 HL

L4 HL-VIS

ISHL

L4 HLRP

USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA

USB ÚJRATÖLTHETŐ
LÁTHATÓSÁGI FEJLÁMPA

ALKÁLI GYÚJTÓSZIKRAMENTES
FEJLÁMPA

USB ÚJRATÖLTHETŐ SISAK
FEJLÁMPA

REDLITHIUM
USB

REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

3

TM

AAA

TM

INCLUDED

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

és a legfeljebb 31 órán át tartó működés érdekében

™
ºº 600 lumenes TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº Két biztonsági lámpamód: állandó vagy szakaszos, a felhasználó

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 töltésszintjelző 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 készlet részét képezi

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

láthatóságát minden oldalról 400 m-ig biztosítja ha az első fényszóróval
együtt használják
2 rögzítőkapocs sisakhoz való rögzítéshez és állítható heveder szilikon
fogantyúval
Egész napos működési időt biztosít öt fénykibocsátási üzemmóddal:
hibrid spot/szórt fény, szórt fény magas, szórt fény közepes, szórt fény
alacsony és spot magas
IP53 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és ráfröccsenő víz ellen
Ideális útszéli, alagút vagy föld alatti munkákhoz, figyelmeztetők, jelzők
és a mozgó felszerelések körül dolgozó szakemberek számára
A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB
kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali
csatlakozó nem képezi a készlet részét)
A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor
töltöttségének gyors ellenőrzését
Az USB kábel a készlet részét képezi

ºº A gyújtószikramentes fejlámpa tanúsított 0. zóna (1. kategória)
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

ºº

jóváhagyott ATEX minősítéssel rendelkezik
310 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
akár 100 m-es távolságig
A biztonságot szem előtt tartva tervezték, a lámpán megtalálható a
gyujtószikramentes logó. Jól láthatósági pánt a könnyű azonosítás
érdekében, még távolról is.
3 AAA elemmel működteti, akár 40 órás üzemidőt biztosít, és 5 kimeneti
üzemmóddal rendelkezik a fényerő és az üzemidő kezelésére
IP64 minősítés, a lámpa védelmet nyújt víz és por ellen és ellenáll a
legfeljebb 2 méter magasról történő esésnek
Ideális tűzoltók, mentők, olaj- és gázipari dolgozók és szakemberek
számára, akik állandó, hosszú távú gáznemű, gőzös és ködös / párás
területeken dolgoznak
Gumipántot tartalmaz sisakhoz való, és nylon pántot a sisak nélküli
használathoz

™
ºº 600 lumenes TRUEVIEW nagy teljesítményű világítás
ºº Rendkívül vékony, könnyű fejjel rendelkezik, amely akadálymentes

kilátást nyújt szórt fény lefedéssel 125°-ban

ºº A hátsó akkumulátort úgy tervezték, hogy maximális mozgékonyságot

ºº

ºº

ºº
ºº

ºº
ºº

L4 HL-201

L4 HL-VIS-201

biztosítson szűk helyeken való munkavégzésnél, és kiegyensúlyozott
kialakítás egész napos használatra
Verejtéket felszívó mikroszálas pánt a csupasz fej kényelme érdekében,
és négy darab rögzítőkapocs amelyek biztonságos csatlakoztatást
biztosítanak minden sisakhoz
Négy fénykibocsátási móddal rendelkezik: magas, közepes, alacsony és
környezetbarát, legalább 25 óra működési idővel, hogy maximalizálja a
fényteljesítményt vagy meghosszabbítsa a működési időt
A sisak fejlámpán található kapocs IP54-es víz- és porállóságú és
ellenáll a legfeljebb 2 méter magasról történő esésnek
A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB
kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali
csatlakozó nem képezi a készlet részét)
A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor
töltöttségének gyors ellenőrzését
Az USB kábel a készlet részét képezi

ISHL-0

L4 HLRP-201

Feszültség (V)

4

Feszültség (V)

4

Akkumulátor kompatibilitás

Alkáli

Feszültség (V)

4

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor típusa

3 x AAA

Akkumulátor típusa

Li-ion

Akkumulátor kompatibilitás

REDLITHIUM™ USB elem

Akkumulátor kompatibilitás

REDLITHIUM™ USB elem

Akkumulátor kompatibilitás

REDLITHIUM™ USB elem

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Max. fényáram hibrid vegyes/magas/közepes/alacsony szórt
310/ 235/ 155/ 25/ 155
fény/ spot magas (Lumen)

Fényforrás típusa

LED

Max. működési idő [óra]

4/ 6/ 10/ 40/ 8

Lencse k hatótávolsága (m)

100

Max. fényáram szórt fény módban Magas|Közepes|Alacsony|Környezetbarát (Lumen)

600 / 350 / 125 / 25

Súly akkumulátorral (kg)

0.1

Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)

2 / 6 / 10 / 27

A készlet tartalma

3 x AAA elem, Koffer vagy táska
nélkül szállítva

Súly akkumulátorral (kg)

0.2

Cikkszám

4933478112

A készlet tartalma

1 x L4 B2 akkumulátor, USB
KÁBEL , Bliszteres csomagolás

EAN kód

4058546340452

Cikkszám

4933471390

EAN kód

4058546290184

Max. fényáram vegyes/szórt fény/spot/stroboszkóp (Lumen) 475 / 25, 150, 300 / 300 / Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)

2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -

Max. fényáram hibrid vegyes/magas/közepes/alacsony szórt
600 / 400 / 150 / 25 / 400
fény/ spot magas (Lumen)

Súly akkumulátorral (kg)

0.2

Max. működési idő L4 B2 akkumulátorral (óra)

2 / 4 / 8 / 20 / 4

A készlet tartalma

1 x L4 B2 akkumulátor, USB
KÁBEL , Bliszteres csomagolás

Súly akkumulátorral (kg)

0.2

Cikkszám

4933459443

A készlet tartalma

1 x L4 B2 akkumulátor, USB
KÁBEL , Bliszteres csomagolás

EAN kód

4058546011048

Cikkszám

4933471389

EAN kód

4058546290177
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TÖLTŐK

Töltési Töltési Töltési Töltési
Töltési
Töltési Töltési Töltési Töltési
Töltési idő
Töltési Töltési
idő M18 idő
idő
idő
idő
idő M12- idő M12- idő M12- idő M12M1418C6
idő L4 C idő M4 C
DFC
C12 C M12 TC M12 C4
M28 C
18 SC 18 FC
18 C
18 AC
töltővel
töltővel töltővel
töltővel töltővel töltővel töltővel
töltővel
töltővel töltővel töltővel töltővel

Cikkszám

60
perc

130
perc

250
perc

285
perc

270
perc

130
perc

-

-

-

-

-

-

4932464260

4058546222055

M18 HB8

M18™ HIGH
OUTPUT™
8.0 Ah
akkumulátor

45
perc

87
perc

167
perc

190
perc

190
perc

87
perc

-

-

-

-

-

-

4932471070

4058546286989

M18
HB5.5

M18™ HIGH
OUTPUT™
5.5 Ah
akkumulátor

35
perc

60
perc

115
perc

130
perc

125
perc

60
perc

-

-

-

-

-

-

4932464712

4058546226572

M18 HB3

M18™ HIGH
OUTPUT™
3.0 Ah
akkumulátor

36
perc

36
perc

65
perc

75
perc

70
perc

36
perc

-

-

-

-

-

-

4932471069

4058546286972

M18 B5

M18™ 5,0 Ah
akkumulátor

59
perc

59
perc

100
perc

100
perc

100
perc

59
perc

-

-

-

-

-

-

4932430483

4002395381449

M18 B4

M18™ 4,0 Ah
akkumulátor

52
perc

52
perc

80
perc

80
perc

80
perc

52
perc

-

-

-

-

-

-

4932430063

4002395377244

M18 B2

M18 2,0 Ah
akkumulátor

26
perc

26
perc

40
perc

40
perc

40
perc

26
perc

-

-

-

-

-

-

4932430062

4002395377237

M12 B6

M12™ 6.0 Ah
akkumulátor

95
perc

95
perc

130
perc

165
perc

-

-

130
perc

525
perc

130
perc

-

-

-

4932451395

4002395158638

M12 B4

M12™ 4,0 Ah
akkumulátor

52
perc

52
perc

80
perc

115
perc

-

-

80
perc

347
perc

80
perc

-

-

-

4932430065

4002395377268

M12 B3

M12™ 3.0 Ah
akkumulátor

50
perc

50
perc

70
perc

90
perc

-

-

70
perc

264
perc

70
perc

-

-

-

4932451388

4002395157969

M12 B2

M12™ 2,0 Ah
akkumulátor

26
perc

26
perc

40
perc

55
perc

-

-

40
perc

174
perc

40
perc

-

-

-

4932430064

4002395377251

M14 B4

M14™ 4,0 ah
akkumulátor

-

-

-

-

80
perc

-

-

-

-

-

-

-

4932430323

4002395379842

M14 B

M14™ 1,5 Ah
akkumulátor

-

-

-

-

40
perc

-

-

-

-

-

-

-

4932352665

4002395373239

L4 B3

3,0 Ah
REDLITHIUM™
USB
akkumulátor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120
perc

-

-

4933478311

4058546345020

M4 B2

M4™ 2.0 Ah
akkumulátor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30
perc

-

4932430098

4002395377596

M28 BX

M28™ 3,0 Ah
akkumulátor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60
perc

4932352732

4002395373901

M28 B5

M28™ 5,0 Ah
akkumulátor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90
perc

4932430484

4002395381456
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Töltőcsatlakozó

Töltő típusa

Áramforrás

M12-18SC

M12™ - M18™ szupertöltő

1 x M12™, 1 x M18™

Sortöltő

M12-18 FC

M12™ - M18™ gyorstöltő

1 x M12™, 1 x M18™

M12-18 C

Intelligens töltő

M12-18 AC

Fogantyú

Falra szerelhető

Cikkszám

EAN kód

AC

✔

4932471736

4058546296353

Sortöltő

AC

✔

4932451079

4002395810581

1 x M12™, 1 x M18™

Sortöltő

AC

✔

4932352959

4002395376179

M12™-M18™ autós töltő

1 x M12™, 1 x M18™

Sortöltő

DC

✔

4932459205

4002395287208

M18 DFC

M18™ duál gyorstöltő

2 x M18™

Egyidejű

AC

✔

4932472073

4058546324698

M1418 C6

M14™ - M18™ multitöltő

6 x M14™ vagy 6 x
M18™

Sortöltő

AC

✔

4932430086

4002395377473

C12 C

M12™ töltő

1 x M12™

Egy
akkumulátoros

AC

✔

4932352000

4002395366606

M12 TC

M12™ úti töltő

1 x M12™

Egy
akkumulátoros

AC, USB

4932459450

4058546011116

M12 C4

M12™ négy soros töltő

4 x M12™

Sortöltő

AC

4932430554

4002395382156

L4 C

REDLITHIUM™ USB töltő

1 x REDLITHIUM™ USB

Egy
akkumulátoros

AC, USB

4932459446

4058546011079

M4 C

4 V töltő

1 x M4™

Egy
akkumulátoros

AC

✔

4932352958

4002395376162

M28 C

M28™ töltő

1 x M28™

Egy
akkumulátoros

AC

✔

4932352524

4002395371822

EAN kód

M18™ HIGH
OUTPUT™
M18 HB12
12,0 Ah
akkumulátor

™

MILWAUKEETOOLEU
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AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETTEK

VÁSÁROLJON M18™
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ
SZETTET ÉS M12™ AKKUMULÁTORT ADUNK HOZZÁ

REDLITHIUM
USB

AJÁNDÉK

EGY

KÉT

M12-18 FC

MILWAUKEETOOLEU

TÖLTŐ

RENDSZER

+  

KETTŐS



















TM

KOMPATIBILITÁS

MINDEN M12 ÉS M18 AKKUMULÁTORT TÖLT
™

™

AZ AKCIÓ ÉRVÉNYES 2021.12.31-IG















Feszültség (V)

Feszültség (V)

Akkumulátor típusa Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt
szállítva

Töltővel szállítva

Cikkszám

EAN kód

Akkumulátor típusa Akkumulátor kapacitás (Ah)

Akkumulátorral együtt
szállítva

Töltővel szállítva

Cikkszám

EAN kód

1.

M18 NRG-402

18

Li-ion

4.0

2

M12-18 FC

4933459215

4002395287901

2.

M18 NRG-202

18

Li-ion

2.0

2

M12-18 FC

4933459213

4002395287284

3.

M12 NRG-603

12

Li-ion

6.0

3

C12 C

4933459208

4002395287239

4.

M12 NRG-602

12

Li-ion

6.0

2

C12 C

4933451903

4002395282128

1.

M18 HNRG-122

18

Li-ion

12.0

2

M12-18 FC

4933464261

4058546222062

5.

M12 NRG-402

12

Li-ion

4.0

2

C12 C

4933459211

4002395287260

2.

M18 HNRG-802

18

Li-ion

8.0

2

M12-18 FC

4933471073

4058546287016

6.

M12 NRG-303

12

Li-ion

3.0

3

C12 C

4933459207

4002395287222

3.

M18 HNRG-552

18

Li-ion

5.5

2

M12-18 FC

4933464713

4058546226589

7.

M12 NRG-302

12

Li-ion

3.0

2

C12 C

4933451902

4002395282111

4.

M18 HNRG-302

18

Li-ion

3.0

2

M12-18 FC

4933471071

4058546286996

8.

M12 NRG-202

12

Li-ion

2.0

2

C12 C

4933459209

4002395287246

5.

M18 NRG-503

18

Li-ion

5.0

3

M12-18 FC

4933451423

4002395162628

9.

M12 NRG-201

12

Li-ion

2.0

1

C12 C

4933451900

4002395281497

6.

M18 NRG-502

18

Li-ion

5.0

2

M12-18 FC

4933459217

4002395287925

10.

L4 NRG-201

4

Li-ion

2.5

1

L4 C

4932459448

4058546011093
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K 2628 H

K 2000 H

BRT

25 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM

20 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28
MM

KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI

ºº Nagy ütőerejű kalapács 42 Joule ütési energiát biztosít a legkeményebb

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 1200 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 Hex befogás
ºº A külön megvásárolható, 4 vésővel ellátott kocsi és a kábelvezetés
megkönnyíti a kalapács szállítását a munkahelyen

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

K 2628 H
Felvett teljesítmény (W)

2400

Ütés energia (EPTA)(J)

64

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

1200

Szerszám befogás

K-Hex

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)

6.2

Súly (kg)

25.7

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933471685

EAN kód

4058546295844

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 Hex 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

226

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

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szerszám befogás

K-Hex

Cikkszám

4933459794

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)

4.7

EAN kód

4058546029661

Súly (kg)

24.2

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933459604

EAN kód

4058546027766

28 mm Hex befogás

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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K 1530 H

K 1528 H

K 1000 S

K 950

16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 30
MM

16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28
MM

10 KG SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS

10 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS

ºº Erőteljes és kompakt bontókalapács, amely akár 39 Joule ütési energiát

ºº Erőteljes és kompakt bontókalapács, amely akár 39 Joule ütési energiát

ºº Kompakt bontókalapács , amely akár 26 Joule ütési energiát biztosít a

ºº 20 J ütőenergia
ºº 1700 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartalékkal a

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

biztosít legigényesebb alkalmazásokhoz
AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap
dolgozzon
Az 1560 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden
alkalmazás esetén
A 6 méteres kábel 110 m²-nél nagyobb munkaterületen való
munkavégzést tesz lehetővé
Egyszerű karbantartást biztosító szénkefe ablak
30 mm Hex befogás
Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
Kerekekkel ellátott műanyag koffer a könnyű hordozhatóság érdekében

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

biztosít legigényesebb alkalmazásokhoz
AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap
dolgozzon
Az 1560 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden
alkalmazás esetén
A 6 méteres kábel 110 m²-nél nagyobb munkaterületen való
munkavégzést tesz lehetővé
Egyszerű karbantartást biztosító szénkefe ablak
28 mm Hex befogás
Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
Kerekekkel ellátott műanyag koffer a könnyű hordozhatóság érdekében

K 1530 H

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

legkülönbözőbb alkalmazásokhoz
AVS technológia lehetővé teszi a használó számára, hogy egész nap
dolgozzon
Az 1400-1950 ütés/perc maximális termelékenységet biztosít minden
alkalmazás esetén
A 6 méteres kábel 110 m²-nél nagyobb munkaterületen való
munkavégzést tesz lehetővé
Variolock (12 pozíciós) a legmegfelelőbb vésési szög kiválasztásához
SDS-Max szerszámbefogás
Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
Egyszerű karbantartást biztosító szénkefe ablak
Kerekekkel ellátott műanyag koffer a könnyű hordozhatóság érdekében

K 1528 H

legnehezebb alkalmazásokhoz

™
ºº DIGITRONIC - teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a

teljesítmény az alkalmazáshoz

ºº 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha

fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért

ºº Fém hajtóműház a hajtómű jobb felfekvéséért és a hosszabb

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

K 1000 S

K 950 S

Felvett teljesítmény (W)

2100

Felvett teljesítmény (W)

2100

Felvett teljesítmény (W)

1750

Felvett teljesítmény (W)

1700

Ütés energia (EPTA)(J)

39

Ütés energia (EPTA)(J)

39

Ütés energia (EPTA)(J)

26

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

125 - 250

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

1560

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

1560

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

1400 - 1950

Ütés energia (EPTA)(J)

20

Szerszám befogás

K-Hex

Szerszám befogás

K-Hex

Szerszám befogás

SDS-Max

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

975 - 1950

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)

8.4

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)

8.8

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)

6.7

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)

125 - 250

Súly (kg)

16.8

Súly (kg)

17.2

Súly (kg)

12.7

Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)

50

Szállítva

Műanyag koffer

Szállítva

Műanyag koffer

Szállítva

Műanyag koffer

Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)

80

Cikkszám

4933464117

Cikkszám

4933464118

Cikkszám

4933464120

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

150

EAN kód

4058546220624

EAN kód

4058546220631

EAN kód

4058546220655

Szerszám befogás

SDS-Max

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

12.5

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)

11

Súly (kg)

11.8

Szállítva

Kitbox

Cikkszám

4933375710

EAN kód

4002395232031

228

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

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

229

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

MILWAUKEETOOLEU

K 850

K 900

K 750 S

K 545 S

8 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ
KALAPÁCS

10 KG BONTÓKALAPÁCS

7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ
KALAPÁCS

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ
KALAPÁCS

™
ºº Erőteljes SDS-Max fúrókalapács AUTOSTOP rendszerrel, amely 11

ºº 20 J ütőenergia
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

™
ºº DIGITRONIC - teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Joule ütközési energia kifejtésére képes, miközben maximalizálja a
felhasználó biztonságát
Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a
szerszámot, ha az 45 fokos szögben hirtelen elmozdul
Az újratervezett elektronika állandó teljesítményt és maximális
termelékenységet nyújt még a legnehezebb alkalmazásokban is
Reteszelhető kapcsoló, hogy a felhasználónak ne kelljen hosszú ideig
lenyomva tartania a gombot a szerszám használatakor
A nagy AVS hátsó fogantyú kétkezes használatot tesz lehetővé,
miközben minimálizálja a rezgéseknek való kitettséget
Szervizlámpa jelzi, amikor a szerszám javításra szorul
Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú a kisebb hatás érdekében
6 m-es kábel 110 m²-es munkaterülethez

legnehezebb alkalmazásokhoz

teljesítmény az alkalmazáshoz

ºº 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha

fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért

ºº Szervizkijelző lámpa
ºº Automatikus kenő rendszer 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

K 850 S

ºº
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
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 900 S

K 900 K

Felvett teljesítmény (W)

1400

Felvett teljesítmény (W)

1600

1600

Felvett teljesítmény (W)

1550

Felvett teljesítmény (W)

1300

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

380

Ütés energia (EPTA)(J)

20

20

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

300

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

450

Ütés energia (EPTA)(J)

11

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)

1600 - 2900

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)

210 - 380

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

Súly (kg)

11.0

11.0

Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)

50

Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)

45

Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)

80

Szállítva

Kitbox

Kitbox

Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)

80

Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)

65

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

150

Cikkszám

4933375720

4933375650

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

150

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

100

Szerszám befogás

SDS-Max

EAN kód

4002395232048

4002395231614

Szerszám befogás

SDS-Max

Szerszám befogás

SDS-Max

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

9.4

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

9.5

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

13

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)

7.8

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)

9.1

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)

9

Súly (kg)

9.6

Súly (kg)

8.2

Súly (kg)

6.7

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Kitbox

Cikkszám

4933464896

Cikkszám

4933398600

Cikkszám

4933398200

EAN kód

4058546228415

EAN kód

4002395235193

EAN kód

4002395234073
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K 540 S

K 500 ST

K 500 S

PCE 3/K

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ
KALAPÁCS

5 KG SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

5 KG SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

3 KG SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS

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

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

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

Kitbox

Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)

65

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Kitbox

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

Kitbox

Cikkszám

4933418100

EAN kód

4002395238422
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PLH 32

PLH 28

PH 30

PH 28

32 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ
KOMBI KALAPÁCS

28 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ
KOMBI 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 ütőenergia
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 ütőenergia
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 szállítva
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 szállítva
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

Kitbox

Szállítva

Kitbox

Kitbox

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Kitbox

Kitbox

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 26 T

PFH 26 T

PFH 26

26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

26 MM SDS-PLUS
FÚRÓKALAPÁCS

26 MM SDS-PLUS
FÚRÓKALAPÁCS

ºº Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban és falazatban
ºº 2.4 J ütőerőt biztosít
ºº 800 wattos motor a legerősebb alkalmazások számára
ºº Optimális fúrási tartomány 6- 16 mm
a kezelőt a szerszám beszorulása esetén
ºº Biztonsági kuplung védi
™
ºº Az X verziók FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnyal szállítva
ºº 4 m kábel

PH 26 T

PH 26 TX

Felvett teljesítmény (W)

800

800

Ütés energia (EPTA)(J)

2.4

2.4

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4500

0 - 4500

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)

0 - 1500

0 - 1500

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

26

26

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

13

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

30

Szerszám befogás

SDS-Plus

SDS-Plus

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

13.6

13.6

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)

11.9

11.9

FIXTEC™

Nem

Igen

Súly (kg)

2.4

2.6

Szállítva

Kitbox

Kitbox

Cikkszám

4933464580

4933464579

EAN kód

4058546225254

4058546225247

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Erős kombi kalapács: kitűnő fúrásteljesítmény betonban és falazatban
2.4 J ütőerőt biztosít
800 wattos motor a legerősebb alkalmazások számára
Optimális fúrási tartomány 6- 16 mm
Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám beszorulása esetén
4 m kábel

ºº Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
ºº Egyedülálló teljesítmény 2,4 J ütőenergiával és 4500 percenkénti

ütésszámmal
Legalacsonyabb vibráció 13,5 m/s²
Extrém tartósság a beépített fémblokk technológiának köszönhetõen
Innovatív és szabadalmaztatott súlycsökkentõ technológiával
Ütésleállító funkció – kikapcsolja a kalapács funkciót – fába vagy fémbe
történõ fúráshoz
ºº Szénkefehidas irányváltás
ºº 4 m kábel
ºº
ºº
ºº
ºº

PFH 26 T

3 üzemmód

236

Biztonsági kuplung védi a kezelőt a szerszám beszorulása
esetén

MILWAUKEETOOLEU

PFH 26

Felvett teljesítmény (W)

800

Felvett teljesítmény (W)

725

Ütés energia (EPTA)(J)

2.4

Ütés energia (EPTA)(J)

2.4

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4500

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4500

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)

0 - 1500

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)

0 - 1250

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

26

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

26

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

Szerszám befogás

SDS-Plus

Szerszám befogás

SDS-Plus

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

13.6

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

13.5

FIXTEC™

Nem

FIXTEC™

Nem

Súly (kg)

2.4

Súly (kg)

2.4

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Kitbox

Cikkszám

4933464581

Cikkszám

4933428230

EAN kód

4058546225261

EAN kód

4002395239832

Softgrip pótfogantyú

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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PLH 20

DD 2-160 XE

DD 3-152

DR 152 T

20 MM SDS-PLUS 2 ÜZEMMÓDÚ,
L-FORMÁJÚ RÖGZÍTŐ KALAPÁCS

KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ
GYÉMÁNTFÚRÓGÉP

HÁROMSEBESSÉGES KOMBI
GYÉMÁNTFÚRÓ

GYÉMÁNTFÚRÓ ÁLLVÁNY
DD 3-152 GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

ºº A legjobb teljesítmény-súly arány a maga kategóriájában - 2,0 J és 1,9

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

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

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

ºº Lágyindítás fokozatmentes fordulatszám szabályozással, a precíz

fúrásért

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

™
ºº FIXTEC Cleanline rotor rendszer (kiegészítő tartozék - szállítási

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

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)

terjedelem nem tartalmazza) a legjobb megoldás porelszíváshoz

ºº 4 m kábel
ºº SDS-plus fúrószárral (8 x 140 mm), gyorscserélő adapterrel M16

gyémánt fúrókoronához szállítva

PLH 20

DD 3-152

DD 2-160 XE

Felvett teljesítmény (W)

620

Felvett teljesítmény (W)

1500

Ütés energia (EPTA)(J)

2.0

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1500 / 0 - 3000

Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)

0 - 4400

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)

0 - 890 / 0 - 1770

Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc)

0 - 2700

Üresjárati ütésszám (ütés/perc)

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

20

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

DR 152 T

1900

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

152

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)

550 / 1250 / 2700

Alaplap mérete (mm)

330 x 210

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

152

Szög tartomány (°)

45

24,000 / 48,000

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

202

Súly (kg)

10

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

162

Szerszám befogás

½˝ G + 1 ¼˝ UNC

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

13

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

50

6.5

Cikkszám

4933428020

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

Szerszám befogás

M18 x 2.5

Szállítva

Kitbox

EAN kód

4002395239818

Szerszám befogás

SDS-Plus

Súly (kg)

4.2

Cikkszám

4933428000

Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)

10.2

Szállítva

Kitbox

EAN kód

4002395239801

FIXTEC™

Nem

Cikkszám

4933368690

Súly (kg)

1.9

EAN kód

4002395232505

Szállítva

Kitbox

Cikkszám

4933408070

EAN kód

4002395237531
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Felvett teljesítmény (W)

Súly (kg)
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DCM 2-350 C

DR 350 T

DCM 2-250 C

DR 250 TV

FÚRÓGÉP GYÉMÁNT
FÚRÓKORONÁHOZ

ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A
DCM 2-350 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

FÚRÓGÉP GYÉMÁNT
FÚRÓKORONÁHOZ

ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A
DCM 2-250 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

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 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

DCM 2-350 C

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

DR 350 T

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

DCM 2-250 C

DR 250 TV

Felvett teljesítmény (W)

2800

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

350

Felvett teljesítmény (W)

2800

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

250

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

300

Löket hossz (mm)

610

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

450

Löket hossz (mm)

520

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

600

Magasság (mm)

1042

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

900

Magasság (mm)

834

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

350

Alaplap mérete (mm)

391 x 523

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)

250

Alaplap mérete (mm)

276 x 467

Szerszám befogás

1 ¼˝ UNC

Szög tartomány (°)

45

Szerszám befogás

1 ¼˝ UNC

Szög tartomány (°)

45

Súly (kg)

9.0

Súly (kg)

19.5

Súly (kg)

9.0

Súly (kg)

10.0

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

40044

Cikkszám

4933400600

Cikkszám

40964

Cikkszám

4933400590

EAN kód

4002395229772

EAN kód

4002395234011

EAN kód

4002395229796

EAN kód

4002395234028
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RENDSZERTARTOZÉKOK – VIZES GYÉMÁNTFÚRÁS
Leírás
Rögzítőkészlet. Kizárólag betonban használható! Ø 16 mm-es fúrószár szükséges a dübel
elhelyezéséhez.

DD3 152

DCM2 250C &
DCM2 350C

MXF DCD150

Cikkszám

EAN kód

✔

✔

✔

4932399731

4002395363827

49964705

045242222766

4931428009

4002395844791

4931428010

4002395844807

MILWAUKEETOOLEU

FIXTEC MEGOLDÁS PORELSZÍVÓVAL
Leírás

Szerszám befogás

Fúrókorona befogás

Cikkszám

EAN kód

FIXTEC™ Clean Line Rotor
(CLR).

M18 x 2.5

1 ¼˝ UNC

4932352172

4002395368242

Menetes rögzítőtüskét, szárnyasanyát, alátétet és
5 darab M12 átmérőjű fémdübelt tartalmaz
1 3/8˝ nyitott végű csavarkulcs. A motor tengelykimenetének tartására, amely eltávolítja a bit
magját.

✔

32 mm-es csavarkulcs. A motor tengelykimenetének tartására, amely eltávolítja a bit magját.

✔

Nyitott végű 41 mm-es csavarkulcs a
fúrókoronának a motor tengelyétől történő
eltávolításához.

✔

FIXTEC befogás. Használható minden 1 /4˝
reteszes gyémánt motorhoz. Megakadályozza,
hogy a fúrókorona rászoruljon a tengelyre. Ennek
köszönhetően a fúrókoronát minimális erő alkalmazásával le lehet csavarni és eltávolítani.

✔

✔

FIXTEC MEGOLDÁS PORELSZÍVÓ NÉLKÜL
Leírás

Szerszám befogás

Fúrókorona befogás

Cikkszám

EAN kód

M18 x 2.5

M16

4932399174

4002395357819

11 mm Hex

M16

4932399220

4002395358342

1

Hüvelyes adapter 11/4˝-től 1/2˝-ig. Lehetővé teszi
az 50 mm-nél kisebb gyémánt korona csatlakoztatását 1 1/4˝ -es tengelymenetbe.
1 1/4˝ -os csavaros/hüvelyes toldószár 300 mm
hosszal
1 1/4˝-os csavaros/hüvelyes toldószár 500 mm
hosszal.
Teleszkópos toldószár. Toldószár, amely a dübel
és csavar helyett használható a fúróállvány
rögzitésénél. Szabályozható 1,8 – 2,9 m hossz,
maximum nyomás 500 kg teherbírással.

✔

4932399724

4002395363759

✔

✔

4932399725

4002395363766

✔

✔

4932399732

4002395363834

✔

✔

✔

✔

Vákuumos alaplap. Cserélhető gumi tömítés
4931428665.

✔

WT 10 víztartály 10 liter kapacitású acéltartály,
belső és külső poliészter bevonattal. Megbízható
rézszivattyú max. 6 bar nyomású. 2,5 m tömlő
a Milwaukee® gyémánt fúrókhoz közvetlen
gyorscsatlakozással.

4002395372850

✔

✔

✔

✔

✔

4932352094

4932352676

✔

✔

Vízgyűjtő. DR 152 T típusú fúróállványhoz. Max. 152 mm átmérőjű fúrókoronához.
Cserélhető gumi tömítés DR 152 T típusú állványhoz.

4002395367474

4002395373345

4932399726

4002395363773

4932352677

4002395373352

4932352678

4002395373369

Vízgyűjtő. DR 250 TV típusú fúróállványhoz. Max. 180 mm átmérőjű fúrókoronához.

✔

4932399727

4002395363780

Cserélhető gumi tömítés DR 250 TV típusú állványhoz.

✔

4932399729

4002395363803

Vízgyűjtő. DR 350 T típusú fúróállványhoz. Max. 300 mm átmérőjű fúrókoronához

4932399728

4002395363797

Cserélhető gumi tömítés DR 350 T típusú állványhoz.

4932399730

4002395363810

4932399736

4002395363872

Távtartó (50 mm-es) 250 – 350 mm közötti
átmérők fúrásánál fel kell szerelni a fúróállvány
és a gép közé. A DR 350 T állvány tartalmazza
a távtartót.

✔

Motortartó lap gyors csatlakozással. Mind a DR
250 T, mind a DR 350 T állvány tartalmazza a
motortartó lapot.
Vízgyűjtő. Univerzális használatra gyémántfúró szerszámokkal. Max. 152 mm átmérőjű
fúrókoronához
242

4002395367108

4932352627

✔

Vákuumszivattyú VP 6. A gyémánt fúróállvány
rögzítése egyenletes és sima felületen. Szívási
kapacitás – 850 mbar. Max. vákuumnyomás: 6
m³/óra (100 l/perc). Feszültség: 220 – 240 V.

4932352053

✔

4932399733

✔

✔

✔

✔

4932478073

4002395363841

4058546340063

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

FIXTEC™ adapter. Szerszámcsere pár másodperc
alatt. Nincs szükség további
szerszámra

VEZETŐ SZÁR DD3-152-HÖZ. SDS-PLUS
KÖZPONTOSÍTÓ FÚRÓHOZ (8 X 110 MM)
Leírás

Cikkszám

EAN kód

Vezető szár DD2-160-hoz. Rögzítő csavarral szállítva
(4931622432). Imbuszkulcs (4931616044). SDS-plus
központosító fúróhoz (8x160 mm, 4932307071).

4932399173

4002395357802

Vezető szár DD3-152-höz. SDS-plus központosító fúróhoz
(8 x 110 mm, 4932307070).

4932352679

4002395373376

KÖZPONTOSÍTÓ CSILLAG (2 DARAB)
(KIZÁRÓLAG A 399173 VEZETŐSZÁRRAL
Ø (mm)

Cikkszám

EAN kód

Ø (mm)

Cikkszám

EAN kód

52

4931393176

4002395358380

117

4931403508

4002395364107

68

4931393177

4002395358397

122

4931393181

4002395780709

82

4931393178

4002395358403

127

4931393182

4002395780716

102

4931393179

4002395358410

132

4931393183

4002395358458

107

4931403507

4002395364091

152

4931393184

4002395358465

112

4931393180

4002395358427

162

4931393185

4002395358472

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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AGV 15 DEC

AGV 15 DEG

AGV 12 DEC

AGV 12 DEG

1550 W SAROKCSISZOLÓ
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL
(VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)

1550 W SAROKCSISZOLÓ
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL

1200 W SAROKCSISZOLÓ
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL
(VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)

1200 W SAROKCSISZOLÓ
PORELVEZETŐ BURKOLATTAL

ºº Erőteljes 1550 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és

ºº Erőteljes 1550 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és

ºº Erőteljes 1200 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és

ºº Erőteljes 1200 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és

ºº
ºº

ºº
ºº

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

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

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 DEC-SET

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
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

AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

esetleges áramszünet esetén

ºº Mágneses, szerszám nélküli felület a sarkokban és a falhoz közeli

helyeken történő munkavégzésért

ºº Az előlap eltávolítása és tárolása amikor szűk, nehezen hozzáférhető

helyen dolgozunk

ºº A tartozékok használhatóak a teljes szegmenssel köszönhetően a

rugalmas magasságállításnak

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 Döntött fogantyú kialakítás a legkényelmesebb munkavégzésért
ºº Az elhasználódott szénkefék cserélhetőek
ºº 4 m gumibevonatú kábellel, porelvezető burkolattal, 125 mm gyémánt
csiszolókoronggal szállítva

AGV 12-125 X DEC-SET

AGV 12-125 X DEG-SET

Felvett teljesítmény (W)

1550

Felvett teljesítmény (W)

1550

1550

Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11,000

2800 - 11,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11,000

Tárcsa átmérő (mm)

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

Max. vágási mélység (mm)

28

Max. vágási mélység (mm)

28

28

Max. vágási mélység (mm)

28

Max. vágási mélység (mm)

28

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

Súly (kg)

2.6

Súly (kg)

2.6

2.6

Súly (kg)

2.4

Súly (kg)

2.4

Változtatható sebesség

Nem

Változtatható sebesség

Nem

Igen

FIXTEC™

Igen

FIXTEC™

Igen

FIXTEC™

Igen

FIXTEC™

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

AVS pótfogantyú

Igen

Kapcsoló típusa

Csúsztatható kapcsoló

AVS pótfogantyú

Igen

Szállítva

Heavy Duty koffer

Heavy Duty koffer

Kapcsoló típusa

Csúsztatható kapcsoló

Szállítva

Heavy Duty koffer

Szállítva

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933448035

4933448830

Szállítva

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933448030

Cikkszám

4933448025

EAN kód

4002395006830

4002395263424

Cikkszám

4933448020

EAN kód

4002395006823

EAN kód

4002395006816

EAN kód

4002395006809
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WCS 45

WCE 30

SB 2-35 D

PD2E 24 R

1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI
MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI
MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

1010 W KÉTSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ

1020 W KÉTSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ

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

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

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

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

WCE 30

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

PD2E 24 R

Felvett teljesítmény (W)

1900

Felvett teljesítmény (W)

1500

Felvett teljesítmény (W)

1010

Felvett teljesítmény (W)

1020

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

5800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

9500

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

0 - 800

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

0 - 1000

Tárcsa átmérő (mm)

150

Tárcsa átmérő (mm)

125

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

0 - 1800

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

0 - 3200

Vágószélesség (mm)

45

Vágószélesség (mm)

26

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

35

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

22

Max. vágási mélység (mm)

45

Max. vágási mélység (mm)

30

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

40

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

24

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

16

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

16

Súly (kg)

6.6

Súly (kg)

4.3

Max. fúrási átmérő fában (mm)

50

Max. fúrási átmérő fában (mm)

40

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Kitbox

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

57

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

60

Cikkszám

4933383350

Cikkszám

4933383855

Tokmány mérete (mm)

16

Tokmány mérete (mm)

13

EAN kód

4002395229086

EAN kód

4002395228980

Súly (kg)

4.2

Súly (kg)

3.0

Szállítva

Karton

Szállítva

Kitbox

Cikkszám

4933380507

Cikkszám

4933419595

EAN kód

4002395227280

EAN kód

4002395238651
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PD2E 24 RS
1010 W KÉTSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ

PD2E 24 RS
Felvett teljesítmény (W)

1010

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

0 - 1450

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

0 - 3400

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

20

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

24

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

16

Max. fúrási átmérő fában (mm)

40

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

54

Tokmány mérete (mm)

13

Súly (kg)

3.1

Szállítva

Kitbox

Cikkszám

4933380462

EAN kód

4002395227273

MILWAUKEETOOLEU

PD2E 22 R

PD-705

850 W KÉTSEBESSÉGES
ÜTVEFÚRÓ

705 W ÜTVEFÚRÓ

ºº Erőteljes 850 wattos motor
ºº Elektronika: változtatható sebesség és forgásirányváltás
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

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 bit befogás a csökkentett hosszért és súlyért, jobb
láthatóságért
ºº Biztonsági kuplung védi a kezelőt
ºº Kulcsnélküli tokmány 1,5-13 mm
ºº 4 m kábel
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

használatért
Fém hajtóműház a kiemelkedő tartósságért
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

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
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PD-705

Felvett teljesítmény (W)

850

Felvett teljesítmény (W)

705

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

0 - 1000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 3000

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

0 - 3200

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

15

Max. fúrási átmérő betonban (mm)

20

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

16

Max. fúrási átmérő falazatban (mm)

22

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

13

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

Max. fúrási átmérő fában (mm)

40

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

15

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

56

Tokmány mérete (mm)

13

Tokmány mérete (mm)

13

Súly (kg)

1.9

Súly (kg)

2.9

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Kitbox

Cikkszám

4933431955

Cikkszám

4933419570

EAN kód

4002395243914

EAN kód

4002395238613

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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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 az optimális
fúrásért
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 használat érdekében
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

½˝ x 20

Súly (kg)

2.0

Súly (kg)

1.8

Súly (kg)

4.2

Súly (kg)

2.7

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül 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 Változtatható sebesség
ºº Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékot

ºº Kompakt és erőteljes 825 wattos motor
ºº Változtatható sebesség
ºº Kiváló teljesítmény alacsony fúrási sebességnél és nagy nyomatékot

ºº Kompakt és erőteljes 630 wattos motor
ºº Elektronika: előre kiválasztható, változtatható sebesség az optimális

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

fúrásért

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

¼˝ Hex

Tokmány mérete (mm)

13

13

Tokmány mérete (mm)

13

Tokmány mérete (mm)

13

Súly (kg)

1.4

Szerszám befogás

½˝ x 20

½˝ x 20

Szerszám befogás

½˝ x 20

Szerszám befogás

½˝ x 20

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Súly (kg)

2.0

2.0

Súly (kg)

3.2

Súly (kg)

2.1

Cikkszám

679050

Szállítva

Koffer vagy táska
nélkül szállítva

Kitbox

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Kitbox

EAN kód

4002395229710

Cikkszám

110750

Cikkszám

4933409194

Cikkszám

030250

4933428550

EAN kód

4002395229659

EAN kód

4002395235346

EAN kód

4002395229642

4002395241576
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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

CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ

1

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

/2 ˝ ÜTVECSAVAROZÓ

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

DWSE 4000 Q

IPWE 520 R
3

/4 ˝ ÜTVECSAVAROZÓ

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

IPWE 400 R

IPWE 520 R

Felvett teljesítmény (W)

725

Felvett teljesítmény (W)

725

Felvett teljesítmény (W)

725

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 4000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1700

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 1700

Facsavarok (mm)

4.8

Ütésszám (ütés/perc)

1000 - 2600

Ütésszám (ütés/perc)

1000 - 2500

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

20

Max. nyomaték (Nm)

400

Max. nyomaték (Nm)

520

Szerszám befogás

¼˝ Hex

Max. csavar átmérő

M20

Max. csavar átmérő

M24

Súly (kg)

1.3

Szerszám befogás

½˝ négyszög

Szerszám befogás

3

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Súly (kg)

2.7

Súly (kg)

2.8

Cikkszám

674350

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

EAN kód

4002395229680

Cikkszám

4933451524

Cikkszám

4933451525

EAN kód

4002395143511

EAN kód

4002395143528

254

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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/4˝ négyszög

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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AGVM 26

AGV 26

AGVM 24

AGVKB 24

2600 W SAROKCSISZOLÓ AVSSEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI
VÉDELEMMEL

2600 W SAROKCSISZOLÓ AVSSEL

2400 W SAROKCSISZOLÓ AVSSEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI
VÉDELEMMEL

2400 W SAROKCSISZOLÓ
FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL, AVSSEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI

ºº B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen fellépő

ºº Erőteljes 2600 wattos PROTECTOR-MOTOR – műgyanta bevonat és

ºº B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az esetlegesen fellépő

ºº Erőteljes 2400 wattos sarokcsiszoló, mindössze 5,9 kg súly a kiváló

ºº

ºº

ºº

™
ºº A RAPIDSTOP fékrendszer: 50% -kal gyorsabban megállítja a

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

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-sel 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

Felvett teljesítmény (W)

AGVM 26-230 GEX

AGVM 26-230 GEX DMS

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-sel 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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

AGV 26-230 GE

AGV 26-230 GE DMS

visszarúgás effektus elkerülésére
Erőteljes 2400 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

AGVM 24-230 GEX

AGVM 24-230 GEX DMS

teljesítmény és kezelhetőség érdekében

tartozékokat, mint a fékező funkció nélküli sarokcsiszolók

ºº Biztonsági kuplung megvédi a kezelőt a visszarúgás effektus ellen
ºº AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú, valamint forgatható

főfogantyú a kényelmesebb fogás és a kisebb erőfeszítés érdekében

ºº Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

esetleges áramszünet esetén
Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
Lágyindítás a preciz kezdéshez
FIXTEC™ anya a gyors és könnyű tárcsacseréért
Szerszám nélkül állítható védőburkolat
Szervíz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében

AGVKB 24-230 EKX

AGVKB 24-230 AGVKB 24-230
EKX DMS
EKX DMS KIT

2600

2600

Felvett teljesítmény (W)

2600

2600

Felvett teljesítmény (W)

2400

2400

Felvett teljesítmény (W)

2400

2400

2400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600

6600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600

6600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600

6600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6500

6500

6500

Tárcsa átmérő (mm)

230

230

Tárcsa átmérő (mm)

230

230

Tárcsa átmérő (mm)

230

230

Tárcsa átmérő (mm)

230

230

230

Max. vágási mélység (mm)

68

68

Max. vágási mélység (mm)

68

68

Max. vágási mélység (mm)

68

68

Max. vágási mélység (mm)

68

68

68

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Fékezési idő (s)

<3

<3

<3

Súly (kg)

5.8

5.8

Súly (kg)

5.5

5.5

Súly (kg)

5.8

5.8

Tengelymenet

M14

M14

M14

Fék

Nem

Nem

Fék

Nem

Nem

Fék

Nem

Nem

Súly (kg)

5.9

5.9

5.9

Kapcsoló típusa

Reteszelhető kapcsoló

Deadman kapcsoló

Kapcsoló típusa

Reteszelhető kapcsoló

Deadman kapcsoló

Kapcsoló típusa

Reteszelhető kapcsoló

Deadman kapcsoló

Fék

Igen

Igen

Igen

FIXTEC™ szorító anya

Igen

Igen

FIXTEC™ szorító anya

Nem

Nem

FIXTEC™ szorító anya

Igen

Igen

Kapcsoló típusa

Reteszelhető kapcsoló Deadman kapcsoló Deadman kapcsoló

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Nem

FIXTEC™ szorító anya

Igen

Igen

Igen

Autobalancer rendszer

Igen

Igen

Autobalancer rendszer

Igen

Igen

Autobalancer rendszer

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

Igen

AVS Anti-vibrációs rendszer

Igen

Igen

AVS Anti-vibrációs rendszer

Igen

Igen

AVS Anti-vibrációs rendszer

Igen

Igen

AVS Anti-vibrációs rendszer

Igen

Igen

Igen

Elfordítható pótfogantyú

Igen

Igen

Elfordítható pótfogantyú

Igen

Igen

Elfordítható pótfogantyú

Igen

Igen

AVS pótfogantyú

Igen

Igen

Igen

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Elfordítható pótfogantyú

Igen

Igen

Igen

Cikkszám

4933402365

4933402495

Cikkszám

4933402360

4933402490

Cikkszám

4933402340

4933402475

Szállítva

Koffer vagy táska
nélkül szállítva

Koffer vagy táska
Kitbox
nélkül szállítva

EAN kód

4002395234271

4002395234394

EAN kód

4002395234257

4002395234356

EAN kód

4002395234240

4002395234370

Cikkszám

4933471464

4933471463

EAN kód

4058546293635

4058546293628 4058546293642
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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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AGVK 24

AGV 24

AG 24

AGV 22

2400 W SAROKCSISZOLÓ AVSSEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI
VÉDELEMMEL

2400 W SAROKCSISZOLÓ AVSSEL

2400 W SAROKCSISZOLÓ

2200 W SAROKCSISZOLÓ AVSSEL

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 véd az ismételt bekapcsolódástól egy
esetleges áramszünet után
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
Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
Szervíz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
4 m gumibevonatú kábel

AGVK 24-230 EK

AGVK 24-230 EK DMS

2400

2400

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600
Tárcsa átmérő (mm)

230

Max. vágási mélység (mm)
Tengelymenet

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

AGV 24-230 E

AGV 24-230 GE AGV 24-230 GE DMS

2400

2400

2400

Felvett teljesítmény (W)

AG 24-230 E

AG 24-230 E DMS

2400

2400

6600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600

6600

230

Tárcsa átmérő (mm)

230

230

6600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600

230

Tárcsa átmérő (mm)

230

68

68

Max. vágási mélység (mm)

68

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

68

68

Max. vágási mélység (mm)

M 14

M 14

Tengelymenet

Súly (kg)

5.4

5.4

Súly (kg)

5.5

5.5

5.5

Fék

Nem

Nem

Fék

Nem

Nem

Nem

Kapcsoló típusa

Reteszelhető kapcsoló

Deadman kapcsoló

Kapcsoló típusa

Reteszelhető
kapcsoló

Reteszelhető
kapcsoló

FIXTEC™ szorító anya

Nem

Nem

Hosszú alsó kapcsoló

Deadman kapcsoló

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

FIXTEC™ szorító anya

Nem

Nem

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Igen

AVS pótfogantyú

Igen

Igen

Autobalancer rendszer

Igen

Elfordítható pótfogantyú

Nem

Nem

AVS Anti-vibrációs rendszer

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Cikkszám

4933451413

4933451414

EAN kód

4002395161683

4002395161690

Felvett teljesítmény (W)

Szállítva
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ºº
ºº

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

6600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 8500

6600

6600

230

Tárcsa átmérő (mm)

180

230

230

68

68

Max. vágási mélység (mm)

43

68

68

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

M 14

Súly (kg)

5.3

5.3

Súly (kg)

5.3

5.4

5.4

Fék

Nem

Nem

Fék

Nem

Nem

Nem

Kapcsoló típusa

Reteszelhető kapcsoló

Deadman kapcsoló

FIXTEC™ szorító anya

Nem

Nem

Kapcsoló típusa

Reteszelhető
kapcsoló

Reteszelhető
kapcsoló

Deadman kapcsoló

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Nem

FIXTEC™ szorító anya

Nem

Nem

Nem

Nem

Autobalancer rendszer

Nem

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

AVS Anti-vibrációs rendszer

Nem

Nem

Autobalancer rendszer

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Elfordítható pótfogantyú

Nem

Nem

AVS pótfogantyú

Igen

Igen

Igen

Elfordítható pótfogantyú

Nem

Igen

Igen

Elfordítható pótfogantyú

Nem

Nem

Nem

Szállítva

Koffer vagy táska Koffer vagy táska Koffer vagy táska
nélkül szállítva nélkül szállítva nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska Koffer vagy táska Koffer vagy táska
nélkül szállítva nélkül szállítva nélkül szállítva

Cikkszám

4933402335

Cikkszám

4933431820

EAN kód

4002395234233 4002395234226 4002395234400

EAN kód

4002395243839 4002395243860 4002395243877

Felvett teljesítmény (W)

4933402330

4933402520

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

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Cikkszám

4933402325

4933402450

EAN kód

4002395234219

4002395234325

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

Felvett teljesítmény (W)

4933431850

4933431860
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AG 22

AGV 21 GEX

AGV 17

2200 W SAROKCSISZOLÓ

2100 W SAROKCSISZOLÓ AVSSEL

1750 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

MILWAUKEETOOLEU

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 az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus
elkerülésére

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

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

AG 22-180 DMS

AG 22-230 DMS

2200

2200

Felvett teljesítmény (W)

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 8500
Tárcsa átmérő (mm)
Max. vágási mélység (mm)

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

Fék

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Kapcsoló típusa

Reteszelhető kapcsoló

Reteszelhető kapcsoló

Deadman kapcsoló

Deadman kapcsoló

Deadman kapcsoló

FIXTEC™ szorító anya

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

AGV 21-230 GEX

AGV 21-230 GEX DMS

AVS pótfogantyú

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

2100

2100

Autobalancer rendszer

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

6600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600

6600

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva Koffer vagy táska nélkül szállítva Koffer vagy táska nélkül szállítva Koffer vagy táska nélkül szállítva Koffer vagy táska nélkül szállítva

180

230

Tárcsa átmérő (mm)

230

230

Cikkszám

4933432230

4933449850

4933455140

4933432250

4933432270

43

68

Max. vágási mélység (mm)

68

68

EAN kód

4002395243983

4002395247295

4002395247905

4002395243990

4002395244003

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Súly (kg)

5.1

5.2

Súly (kg)

5.5

5.5

Fék

Nem

Nem

Fék

Nem

Nem

Kapcsoló típusa

Deadman kapcsoló

Deadman kapcsoló

Kapcsoló típusa

Reteszelhető kapcsoló

Deadman kapcsoló

FIXTEC™ szorító anya

Nem

Nem

FIXTEC™ szorító anya

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Nem

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Nem

Autobalancer rendszer

Nem

Nem

Autobalancer rendszer

Igen

Igen

AVS pótfogantyú

Nem

Nem

AVS Anti-vibrációs rendszer

Igen

Igen

Elfordítható pótfogantyú

Nem

Nem

Elfordítható pótfogantyú

Igen

Igen

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Cikkszám

4933431830

4933433630

Cikkszám

4933402304

4933402525

EAN kód

4002395243846

4002395244423

EAN kód

4002395234158

4002395234424

Felvett teljesítmény (W)
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

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

AGV 13 XSPDEB

1750 W ALACSONY
FORDULATSZÁMÚ
SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

1550 W SAROKCSISZOLÓ AVSSEL

1250 W SAROKCSISZOLÓ
AVS-SEL ÉS CSÚSZTATHATÓ
KAPCSOLÓVAL

1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL
ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

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 RAPIDSTOP fékrendszer: 50% -kal gyorsabban megállítja a

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 az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus
elkerülésére
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 az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus
elkerülésére
Szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek
köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön
FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
4 m gumibevonatú kábel

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

AGV 17-125 INOX

AGV 15-125 XC

AGV 15-125 XE

AGV 15-150 XC

1550

1550

1550

Felvett teljesítmény (W)

1750

Felvett teljesítmény (W)

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

2000 - 7600

Tárcsa átmérő (mm)

125

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

11,000

2800 - 11,000

9000

Max. vágási mélység (mm)

33

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

Tengelymenet

M 14

Max. vágási mélység (mm)

33

Súly (kg)

2.8

Tengelymenet

Változtatható sebesség

Igen

Fék

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
Kompakt és karcsú kialakítás
6 pozícióba 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 az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus
elkerülésére
Szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek
köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön
FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
90°-kal elfordítható hajtóműház
4 m gumibevonatú kábel

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért

tartozékokat, mint a hagyományos sarokcsiszolók

®
ºº Legkompaktabb MILWAUKEE kialakítás, csupán 160 mm-es

szerszámhossz a kényelmes kezelhetőség érdekében

ºº Lágyindítás a szerszám sima beindítása érdekében
ºº Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy

esetleges áramszünet után

ºº Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés elkerülése érdekében
ºº Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus

elkerülésére

™
ºº FIXTEC anya a szerszám nélküli tárcsacseréhez
ºº Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
ºº Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért

AGV 13-125 XE

AGV 13-125 XSPDEB

AGV 13-125 XSPDEB KIT

1250

1250

Felvett teljesítmény (W)

1250

Felvett teljesítmény (W)

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

2,800 - 11,500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 12,000

12,000

Tárcsa átmérő (mm)

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

125

150

Max. vágási mélység (mm)

33

Max. vágási mélység (mm)

33

33

33

44

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M14

M14

M 14

M 14

M 14

Súly (kg)

2.4

Súly (kg)

2.5

2.5

Súly (kg)

2.6

2.6

2.6

Változtatható sebesség

Igen

Fék

Igen

Igen

Nem

Változtatható sebesség

Nem

Igen

Nem

Fék

Nem

Kapcsoló típusa

Hosszú alsó kapcsoló

Hosszú alsó kapcsoló

Kapcsoló típusa

Reteszelhető kapcsoló

Fék

Nem

Nem

Nem

Kapcsoló típusa

Csúsztatható kapcsoló

FIXTEC™ szorító anya

Igen

Igen

FIXTEC™ szorító anya

Igen

Kapcsoló típusa

Csúsztatható
kapcsoló

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

Igen

Csúsztatható
kapcsoló

FIXTEC™

Feszültség alatti biztonsági relé

Csúsztatható
kapcsoló

Igen

AVS Anti-vibrációs rendszer

Igen

Igen

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Igen

Igen

Szállítva

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Visszarúgás elleni védelem

Igen

Igen

4933449870

Igen

Igen

Cikkszám

Feszültség alatti biztonsági relé Igen

AVS pótfogantyú

4002395247912

Nem

Nem

Nem

Koffer vagy táska nélkül szállítva

EAN kód

Autobalancer rendszer

Szállítva

4933451218

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Koffer vagy táska Koffer vagy táska Koffer vagy táska
nélkül szállítva
nélkül szállítva
nélkül szállítva

Cikkszám

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

EAN kód

4002395260850

Cikkszám

4933464998

4933471194

EAN kód

4058546229436

4058546288228
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FIXTEC™

Cikkszám

4933428120

4933428127

4933433250

EAN kód

4002395239641

4002395239658

4002395244164

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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AGV 13 XSPDE

AG 13 XSPD

AGV 12

AGV 10 EK

1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL
ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

1250 W SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ
ALSÓ KAPCSOLÓVAL

1200 W SAROKCSISZOLÓ AVSSEL

1000 W SAROKCSISZOLÓ AVSSEL

ºº Erőteljes 1250 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és

ºº Erőteljes 1250 wattos PROTECTOR-MOTOR - műgyanta bevonat és

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

ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
A legkompaktabb kivitel, csupán 160 mm hosszú a kényelmes
használatért
Lágyindítás a zökkenőmentes indulás érdekében
Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy
esetleges áramszünet után
Túlterhelés elleni védelem a túlmelegedés megakadályozása érdekében
Biztonsági kuplung az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus
elkerülésére
Szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek
köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön
FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
Gyorsan, szerszámnélkül állítható védőburkolat
Rezgéselnyelő oldalsó markolat a kevésbé fárasztó munkavégzés
érdekében

ºº

ºº
ºº

Heavy Duty tekercselés védelem a gép élettartamának növeléséért
A legkompaktabb kivitel, csupán 160 mm hosszú a kényelmes
használatért
Szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek
köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön
FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
Gyorsan, szerszámnélkül állítható védőburkolat
4 m gumibevonatú kábel

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

AGV 13-125 XSPDE

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 az esetlegesen fellépő visszarúgás effektus
elkerülésére
Szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC™ rendszernek
köszönhetően (a FIXTEC™ rendszer a hajtóműbe van integrálva, külön
FIXTEC™ anya nem tartozéka a gépnek).
Gyorsan, szerszám nélkül állítható védőburkolat
Anti-vibrációs pótfogantyú a kevesebb fáradságért
4 m gumibevonatú kábel

AG 13-125 XSPD

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
Csúsztatható kapcsoló - egyszerűen működtethető akár kesztyűben is
4 m kábel

AGV 12-125 X

AGV 10-125 EK

Felvett teljesítmény (W)

1250

Felvett teljesítmény (W)

1250

Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

1000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

12,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

12,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11,000

Tárcsa átmérő (mm)

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

Max. vágási mélység (mm)

33

Max. vágási mélység (mm)

28

Max. vágási mélység (mm)

33

Max. vágási mélység (mm)

33

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

Súly (kg)

2.5

Súly (kg)

2.3

Súly (kg)

2.4

Súly (kg)

2.2

Fék

Nem

Fék

Nem

Fék

Nem

Fék

Nem

Kapcsoló típusa

Hosszú alsó kapcsoló

Kapcsoló típusa

Hosszú alsó kapcsoló

Kapcsoló típusa

Csúsztatható kapcsoló

Kapcsoló típusa

Csúsztatható kapcsoló

FIXTEC™

Igen

FIXTEC™

Igen

FIXTEC™

Igen

FIXTEC™ szorító anya

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

AVS pótfogantyú

Igen

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933451577

Cikkszám

4933428085

Cikkszám

4933451222

Cikkszám

4933451578

EAN kód

4002395140787

EAN kód

4002395239597

EAN kód

4002395260898

EAN kód

4002395140794
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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
Csúsztatható kapcsoló - egyszerűen működtethető akár kesztyűben is
4 m kábel

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

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

AG 10-115 EK

AG 10-125 EK

1000

1000

Felvett teljesítmény (W)

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11,000

11,000

Tárcsa átmérő (mm)

115

Max. vágási mélység (mm)
Tengelymenet

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
4 m kábel

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 9-125 XC

AG 9-125 XE

850

850

Felvett teljesítmény (W)

800

Felvett teljesítmény (W)

Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 10,000

2700 - 10,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

11,500

125

Tárcsa átmérő (mm)

115

125

Tárcsa átmérő (mm)

28

33

Max. vágási mélység (mm)

33

33

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Súly (kg)

2.1

2.1

Súly (kg)

1.8

Fék

Nem

Nem

Változtatható sebesség

Nem

Felvett teljesítmény (W)

Kapcsoló típusa

Csúsztatható kapcsoló

Csúsztatható kapcsoló

Fék

Nem

AG 800-115 E

AG 800-125 E

AG 800-115 E D-SET

800

800

800

125

Üresjárati fordulatszám (ford/
11,500
perc)

11,500

11,500

Max. vágási mélység (mm)

33

Tárcsa átmérő (mm)

115

125

115

Tengelymenet

M 14

Max. vágási mélység (mm)

28

33

28

1.8

Súly (kg)

2.0

Tengelymenet

M 14

M 14

M 14

Igen

Fék

Nem

Súly (kg)

2.0

2.0

2.0

Csúsztatható kapcsoló

Fék

Nem

Nem

Nem

Kapcsoló típusa

Csúsztatható
kapcsoló

Csúsztatható
kapcsoló

Csúsztatható kapcsoló

FIXTEC™ szorító anya

Nem

Nem

Nem

Feszültség alatti biztonsági
Igen
relé

Igen

Igen

Nem

AG 800-125 EK

Kapcsoló típusa

FIXTEC™ szorító anya

Nem

Nem

Kapcsoló típusa

Csúsztatható kapcsoló

Csúsztatható kapcsoló

FIXTEC™ szorító anya

Nem

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

FIXTEC™ szorító anya

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

4933451220

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

Koffer vagy táska nélkül
szállítva

4933451213

4933451219

Szállítva

Cikkszám

Cikkszám

EAN kód

4002395260805

EAN kód

4002395260867

4002395260874

Cikkszám

4933403200

4933403206

Szállítva

Koffer vagy táska Koffer vagy táska
Kitbox
nélkül szállítva
nélkül szállítva

EAN kód

4002395233779

4002395233786

Cikkszám

4933451210

4933451211

4933451281

EAN kód

4002395260171

4002395260188

4002395170777
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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

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

Felvett teljesítmény (W)

1500

Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

1450

1450

Felvett teljesítmény (W)

1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

7600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

1800 - 4800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

490 - 2100

490 - 2100

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

900 - 2500

Tárcsa átmérő (mm)

125

Tárcsa átmérő (mm)

125

Tárcsa átmérő (mm)

200

200

Tárcsa átmérő (mm)

150

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

Tengelymenet

M 14

M 14

Tengelymenet

M 14

Súly (kg)

2.4

Súly (kg)

2.5

Súly (kg)

2.3

2.3

Súly (kg)

2.2

Fék

Nem

Változtatható sebesség

Igen

Változtatható sebesség

Igen

Igen

Változtatható sebesség

Igen

Kapcsoló típusa

Csúsztatható kapcsoló

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Igen

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

FIXTEC™ szorító anya

Nem

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Lágyindítás funkció

Igen

Igen

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Feszültség alatti biztonsági relé

Igen

Cikkszám

4933383940

Cikkszám

4933383925

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

EAN kód

4002395229390

4002395229406

4933407480

Szállítási terjedelem

EAN kód

Cikkszám

Pótfogantyú, rugalmas csiszolótalp

EAN kód

4002395236015

Pótfogantyú, rugalmas csiszoló
talp, lágy és kemény polírozó
szivacs, báránygyapjú csiszolótalp, csiszoló és fényező oldat,
kendő

Szállítva

Koffer vagy táska
nélkül szállítva

Heavy Duty koffer

Cikkszám

4933432800

4933432795

EAN kód

4002395001156

4002395004348
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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 30 E

DG 7 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

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül 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

DE 10 RX

SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ

MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉSZ

2300 W FÉMDARABOLÓ

630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ
EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

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

ºº
ºº
ºº
ºº

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

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

CHS 355

DE 10 RX

Felvett teljesítmény (W)

1800

Felvett teljesítmény (W)

1100

Felvett teljesítmény (W)

2300

Felvett teljesítmény (W)

630

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4000

Üresjárati fordulatszám (m/perc)

0 - 116

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

3800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

0 - 2700

Fűrészlap átmérő (mm)

203

Vágási kapacitás (mm)

125 x 125

Tárcsa méret (mm)

355

Max. fúrási átmérő acélban (mm)

10

Max. vágási mélység 90° (mm)

66

Max. vágási kapacitás fém csőben (mm)

125

Vágási kapacitás kör alakú profilban 90º és 45º (mm)

125 / 100

Max. fúrási átmérő fában (mm)

30

Befogótüske mérete (mm)

15.87

Hossz (mm)

1139.83

Vágási kapacitás négyszögprofilban 90º és 45º [mm]

115 / 80

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

21

Súly (kg)

6.4

Súly (kg)

6.5

Vágási kapacitás 90º és 45º (mm)

230 x 70 / 100 x 80

Tokmány mérete (mm)

10

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Kitbox

Vágási kapacitás L-profilba 90º és 45º (mm)

130 / 80

Szerszám befogás

½˝ x 20

Cikkszám

4933440615

Cikkszám

4933448245

Befogótüske mérete (mm)

25.4

Súly (kg)

1.6

EAN kód

4002395000432

EAN kód

4002395262830

Súly (kg)

18

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933409211

Cikkszám

4933411760

EAN kód

4002395235353

EAN kód

4002395236220
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MDE 42

MDE 41

MDP 41

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY
ELEKTROMÁGNESSEL

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY
PERMANENS MÁGNESSEL

ºº Könnyű, könnyen szállítható, erőteljes mágneses fúróállvány
ºº 1200 wattos motor teljesítmény, ami 3 csökkentő áttételen keresztül

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

nyújtja azt az 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 fény 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 fény a munkaterület megvilágításához

MDE 41

MDE 42

MDP 41

Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

300 - 640

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

475 / 730

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

475 / 730

Fordulatszám teljes terhelésnél (ford/perc)

170 - 330

Marás maximális szélessége (mm)

41

Marás maximális szélessége (mm)

41

Marás maximális szélessége (mm)

42

Marás maximális mélysége (mm)

50

Marás maximális mélysége (mm)

50

Marás maximális mélysége (mm)

50

Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)

13

Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)

13

Max. fúrási átmérő magfúróval (mm)

16

Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)

9930

Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)

8890

Max. statikus forgatónyomaték (Nm)

85

Súly (kg)

13.5

Súly (kg)

14.0

Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)

10,000

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Kitbox

Súly (kg)

11.5

Cikkszám

4933451015

Cikkszám

4933451014

Szállítva

Kitbox

EAN kód

4002395136681

EAN kód

4002395136674

Cikkszám

4933380832

EAN kód

4002395228881
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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 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

SSPE 1300 RX

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

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

Kitbox

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Kitbox

Cikkszám

4933428900

Cikkszám

4933440590

Cikkszám

4933428520

Cikkszám

4933416710

EAN kód

4002395241699

EAN kód

4002395001095

EAN kód

4002395241545

EAN kód

4002395237623
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FSPE 110 X

JSPE 135

JS 120 X

CS 85 SB

HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ
MARKOLATFOGANTYÚVAL

HEAVY DUTY FELSŐFOGANTYÚS
SZÚRÓFŰRÉSZ

HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ
MARKOLATFOGANTYÚVAL

235 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (85 MM
VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

ºº Karcsú, jól átfogható motorház és áramvonalas vezetőfogantyú a gép

ºº Robosztus és erőteljes szúrófűrészgép a gyors vágásért fában,

ºº Karcsú, jól átfogható motorház és optimális súly a könnyű

ºº A 2200 wattos motor sima vágást eredményez a vágás teljes

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

ºº A lágyindítás minimálisra csökkenti a kismegszakítók aktiválódását
ºº DEK26 porelszívóval kompatibilis
ºº Integrált kábelrekesz, a kábel könnyen, a fűrész szétszedése nélkül

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

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

FSPE 110 X

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

mélységében

cserélhető

ºº Préselt alumínium alap a teherbírás és tartósság érdekében
ºº Tengelyretesz a gyors és könnyű lapcsere érdekében

JS 120 X

CS 85 SB

Felvett teljesítmény (W)

710

Felvett teljesítmény (W)

750

Felvett teljesítmény (W)

710

Felvett teljesítmény (W)

2200

Üresjárati löketszám (löket/perc)

500 - 3000

Üresjárati löketszám (löket/perc)

800 - 3000

Üresjárati löketszám (löket/perc)

500 - 2800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4500

Max. vágási kapacitás fában (mm)

120

Max. vágási kapacitás fában (mm)

135

Max. vágási kapacitás fában (mm)

120

Fűrészlap átmérő (mm)

235

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

10

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

10

Max. vágási kapacitás acélban (mm)

10

Ferdeszög tartomány (°)

50

Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)

30

Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)

30

Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)

30

Max. vágási mélység 45° (mm)

67

Gérvágás tartománya (°)

45

Gérvágás tartománya (°)

45

Gérvágás tartománya (°)

45

Max. vágási mélység 90° (mm)

85

Löket hossz (mm)

26

Löket hossz (mm)

26

Löket hossz (mm)

26

Befogótüske mérete (mm)

30

Súly (kg)

2.5

Súly (kg)

2.5

Súly (kg)

2.3

Súly (kg)

6.6

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933357990

Cikkszám

4933381230

Cikkszám

4933381680

Cikkszám

4933451117

EAN kód

4002395229185

EAN kód

4002395232529

EAN kód

4002395234677

EAN kód

4002395137411
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CS 85 CBE

SCS 65 Q

CS 60

BS 100 LE

235 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (85 MM
VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

190 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (65 MM
VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

184 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (61 MM
VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

4 ˝ (100 MM) SZÉLES
SZALAGCSISZOLÓ

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 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
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

mélységében
A 60° -os ferdeszög állítási tartománynak 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

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
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

CS 85 CBE

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
Nagy, ergonómikus fogantyú és állítókarok a megnövelt ergonómiáért és
irányításért
Hosszú párhuzamvezető az egyenes vágásokért és a precíz irányításért
4 m hálózati kábellel, 24 fogú karbid hegyű körfűrészlappal,
párhuzamvezetővel szállítva

SCS 65 Q

lehet

ºº Állítókerék a precíz szalagbeállításért
ºº Beépített porelszívó turbinával és porzsákkal: így pormentes a munka és

a csiszolószalag élettartama is hosszabb

ºº A csiszolószalag könnyen cserélhető
ºº Használható rögzítővel is
ºº 4 m kábellel, 100-as szemcsézésű 100 x 620 mm csiszolószalaggal

szállítva

CS 60

BS 100 LE

Felvett teljesítmény (W)

2200

Felvett teljesítmény (W)

1900

Felvett teljesítmény (W)

1600

Felvett teljesítmény (W)

1150

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4500

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

5800

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

5800

Szalag sebessége (ford/perc)

230 - 400

Fűrészlap átmérő (mm)

235

Fűrészlap átmérő (mm)

190

Fűrészlap átmérő (mm)

184

Szalag hossza (mm)

620

Ferdeszög tartomány (°)

60

Max. vágási mélység 45° (mm)

52

Max. vágási mélység 45° (mm)

49

Szalag szélessége (mm)

100

Max. vágási mélység 45° (mm)

67

Max. vágási mélység 90° (mm)

65

Max. vágási mélység 90° (mm)

61

Csiszoló felület (mm)

100 x 160

Max. vágási mélység 90° (mm)

85

Befogótüske mérete (mm)

30

Befogótüske mérete (mm)

30

Súly (kg)

5.3

Befogótüske mérete (mm)

30

Súly (kg)

5.5

Súly (kg)

4.8

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Súly (kg)

7.7

Szállítva

Kitbox

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933385150

Szállítva

Kitbox

Cikkszám

638051

Cikkszám

4933419225

EAN kód

4002395229222

Cikkszám

4933451116

EAN kód

4002395229529

EAN kód

4002395238361

EAN kód

4002395137404
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ROS 150 E-2

ROS 125 E

SPS 140

150 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP

125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP

1

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
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

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

MILWAUKEETOOLEU

AS 42 MAC

/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

42 L M-POROSZTÁLYÚ
PORELSZÍVÓ

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 a sztatikus 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

ROS 150 E-2

ROS 125 E

SPS 140

AS 42 MAC

Felvett teljesítmény (W)

440

Felvett teljesítmény (W)

300

Felvett teljesítmény (W)

260

Felvett teljesítmény (W)

1200

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

4000 - 10,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

7000 - 12,000

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

14,700

Levegő mennyisége (l/perc)

4500

Oszcillációs átmérő (mm)

6.4 / 3.2

Oszcillációs szám (rezgés/perc)

14,000 - 26,000

Oszcillációs szám (rezgés/perc)

28,000

Szűrő típusa

PTFE

Csiszolótalp mérete (mm)

150

Oszcillációs átmérő (mm)

2.4

Oszcillációs átmérő (mm)

1.6

Max. vákuum (mbar)

250

Súly (kg)

2.8

Csiszolótalp mérete (mm)

125

Csiszolótalp mérete (mm)

113 x 105

Kapacitás (l)

42

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Súly (kg)

1.7

Súly (kg)

1.6

Tömlő átmérő (mm)

38

Cikkszám

4933431170

Szállítva

Szerszámtáska

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Tömlő hossza (m)

4

EAN kód

4002395243624

Cikkszám

4933433180

Cikkszám

4933447015

Súly (kg)

17.5

EAN kód

4002395244010

EAN kód

4002395005826

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933459418

EAN kód

4058546010799
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AS 30 MAC

AS 30 LAC

AS 2-250 ELCP

MS 216

30 L M-POROSZTÁLYÚ
PORELSZÍVÓ

30 L L-POROSZTÁLYÚ
PORELSZÍVÓ

25 L L-POROSZTÁLYÚ
PORELSZÍVÓ

8 1/2 ˝ COLOS (216 MM)
KOMPAKT GÉRVÁGÓ INTEGRÁLT
VEZETŐSZÁNNAL

ºº Kompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való

ºº Kompakt 30 literes tartály az építkezéseken vagy műhelyben való

ºº Nagy 25 L tartály, kiváló a műhelyben történő használathoz
ºº 1000 wattos motor, több mint 210 mbar vákuummal 10%-kal

ºº 1800 wattos motor - megfelelő erővel a nagy teljesítményű vágásokhoz

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

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 a sztatikus 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 cső a sztatikus 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

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

hatékonyabb
Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
2600 W teljesítmény leadás lehetővé teszi a nagy teljesítményű gépekkel
történő használatot
Szűrő tisztítása ellenáramoltatott levegővel, javítja a szívóhatást
Könnyen tisztítható PET szűrő
L porosztály Standard MAK-faktor > 1 mg/m³
Vizes és száraz porelszívás
Gégecső és kábel tárolása
Porelfúvó funkció
7,5 m gumi kábel
3,5 m gégecsővel, padlótisztító szettel, 2x elektromos kéziszerszám
csatlakozó adapterrel, PET szűrővel, 1x eldobható porzsákkal, 1x gyapjú
porzsákkal, 1x résekhez való szívófejjel szállítva

AS 30 LAC

keményfában

ºº Tartósság - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággyal 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
Rögzítő kar/gumírozott fogantyú
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
ºº 48°/-2° ferdeszög állítási tartomány
ºº 48 fogas fűrészlappal, munkadarab szorítóval, csavarkulccsal szállítva
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

AS 2-250 ELCP

MS 216 SB

Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

1200

Felvett teljesítmény (W)

1000

Felvett teljesítmény (W)

1800

Levegő mennyisége (l/perc)

4500

Levegő mennyisége (l/perc)

4500

Levegő mennyisége (l/perc)

3600

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

6000

Szűrő típusa

PTFE

Szűrő típusa

PTFE

Max. vákuum (mbar)

210

Fűrészlap átmérő (mm)

216

Max. vákuum (mbar)

250

Max. vákuum (mbar)

250

Kapacitás (l)

25

Ferdeszög tartomány bal (°)

48

Kapacitás (l)

30

Kapacitás (l)

30

Tömlő átmérő (mm)

32

Ferdeszög tartomány jobb (°)

-2

Tömlő átmérő (mm)

38

Tömlő átmérő (mm)

36

Súly (kg)

10.4

Gérvágás kapacitása balra (°)

50

Tömlő hossza (m)

4

Tömlő hossza (m)

4

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Gérvágás kapacitása jobbra (°)

50

Súly (kg)

14.5

Súly (kg)

14.5

Cikkszám

4933447480

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

190 x 48

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

EAN kód

4002395006274

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

190 x 60

Cikkszám

4933459415

Cikkszám

4933459411

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

270 x 48

EAN kód

4058546010768

EAN kód

4058546010720

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

270 x 60

Befogótüske mérete (mm)

30

Súly (kg)

14.5

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933471055

EAN kód

4058546286835

288

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

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

289

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

MILWAUKEETOOLEU

MS 304 DB

MSL 1000

MSL 2000

MSL 3000

12 ˝ COLOS (305 MM-ES)
KÉTOLDALRA DÖNTHETŐ
GÉRVÁGÓ

2 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ
GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

2,5 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ
GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

3 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ
GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

ºº 1800 wattos közvetlen meghajtású motor-állandó sebességet,

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

ºº
ºº

ºº

ºº

ºº

ºº
ºº

kimagasló teljesítményt biztosít keményfa vágásánál is
A munkafelület megvilágítása dupla beépített lámpával
Beépített porelvezető csatorna – felszívja az összes por és forgács
75%-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 Ø35 / 58 mm, csavarkulccsal, 3 m kábellel szállítva

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

MS 304 DB

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
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

Felvett teljesítmény (W)

1800

Magasság (mm)

850

Magasság (mm)

860

Magasság (mm)

810

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

3900

Alaplap mérete (mm)

1065

Alaplap mérete (mm)

1093

Alaplap mérete (mm)

1100

Fűrészlap átmérő (mm)

305

Meghosszabbítható -ig (mm)

2125

Meghosszabbítható -ig (mm)

2542

Meghosszabbítható -ig (mm)

3000

Ferdeszög tartomány bal (°)

48

Befogás átmérője (mm)

1065

Befogás átmérője (mm)

1093

Befogás átmérője (mm)

1200

Ferdeszög tartomány jobb (°)

48

Terhelhetőség (kg)

180

Terhelhetőség (kg)

227

Terhelhetőség (kg)

250

Gérvágás kapacitása balra (°)

55

Súly (kg)

17.0

Súly (kg)

14.0

Súly (kg)

23.0

Gérvágás kapacitása jobbra (°)

60

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

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

241 x 57

Cikkszám

4933428970

Cikkszám

4933459617

Cikkszám

4933411565

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

241 x 102

EAN kód

4002395241729

EAN kód

4058546027896

EAN kód

4002395236213

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

342 x 57

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

342 x 102

Súly (kg)

29.5

Szállítva

Koffer vagy táska nélkül szállítva

Cikkszám

4933471052

EAN kód

4058546286804
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KÉZISZERSZÁMOK
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DIGITÁLIS VÍZMÉRTÉKEK

REDLITHIUM
USB

TM

MILWAUKEETOOLEU

VÍZMÉRTÉKEK
Mágneses
ºº A PINPOINT mérési technológia

Hossz (cm)

Cikkszám

EAN kód

60

4933471978

4058546298777

120

4933471979

4058546298784

40

4932459061

4002395280322

60

4932459063

4002395280346

80

4932459065

4002395280360

100

4932459067

4002395280384

120

4932459069

4002395281008

180

4932459071

4002395281046

200

4932459073

4002395281060

240

4932459075

4002395281084

40

4932459060

4002395280315

60

4932459062

4002395280339

80

4932459064

4002395280353

100

4932459066

4002395280377

120

4932459068

4002395280391

180

4932459070

4002395281015

200

4932459072

4002395281053

240

4932459074

4002395281077

40

4932459079

4002395281725

60

4932459081

4002395281749

80

4932459083

4002395281763

100

4932459085

4002395281787

120

4932459087

4002395282401

180

4932459089

4002395282425

40

4932459078

4002395281718

60

4932459080

4002395281732

80

4932459082

4002395281756

100

4932459084

4002395281770

120

4932459086

4002395281794

180

4932459088

4002395282418

™

információs rétegeket tartalmaz,
amelyek numerikus, grafikus, színes
és audio elemeket tartalmaznak a
jobb olvashatóság érdekében

Digitális
vízmértékek

Nem

ºº Erős, tartós vázszerkezet.

ºº
ºº
ºº

ºº

ºº
ºº

REDSTICK™
vízmértékek

ºº
ºº

ºº A PINPOINT
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™
mérési technológia információs rétegeket tartalmaz,
amelyek numerikus, grafikus, színes és audio elemeket tartalmaznak a
jobb olvashatóság érdekében
A PIN-mód lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 360°-on belül
bármilyen mérési értéket rögzítsen, hogy megismételje a méréseket
vagy megtaláljon egy adott mérési értéket
REDLITHIUM™ USB újratölthető elemmel használható
Akár kétszer nagyobb pontosság
Egyszerű menüválasztás a gyors beállításhoz: üzemmód, érzékenység,
tolerancia, bekapcsoló gomb és nyelv
A tolerancia beállítható a precíziós, a szokásos és az egyenetlen
felületen való méréshez

ºº

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
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)

Igen

Nem

™
ºº SHARPSITE libella technológia

- jobb olvashatóság

ºº Kompakt és megerősített

alumínium keret

ºº Alsó marással készült

Hossz (cm)

Mennyiség

Rendelt mennyiség

Cikkszám

EAN kód

Digitális vízmérték 60 cm

60

1

1

4933471978

4058546298777

Digitális vízmérték 120 cm

120

1

1

4933471979

4058546298784

ºº

ºº

ºº

REDSTICK™
kompakt
vízmértékek
ºº

mérőfelület garantálja a
maximális pontosságot
Nagy kontrasztú libella
technológia, könnyen tisztítható
és optimalizálja a láthatóságot
Felerősített ritkaföldfém
mágnesek (csak a mágneses
vízmértékeknél)
Garantált élettartamra szóló
pontosság. (0,0005˝/in, 0,5
mm/m) pontossági fokozattal
rendelkezik, normál pozícióban
Levehető zárósapkák - védik a
vázat

Igen

Nem
REDLITHIUM™ USB újratölthető elemmel használható
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Dinamikus leolvasás: továbbfejlesztett grafikákat biztosít,
amikor megközelíti a célt

Automatikus mód: a képernyő automatikusan alkalmazkodik
a környezethez a fény mennyiségének függvényében

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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VÍZMÉRTÉKEK
Teleszkópos
vízmérték

MÉRŐSZALAGOK
Mágneses

Hossz (cm)

Cikkszám

EAN kód

Nem

200 - 366

4932471355

4058546289836

60

4932459893

4058546030650

ºº A SHARPSITE

REDSTICK™
betonlehúzó
vízmértékek

Keskeny
vízmérték 10 darabos
kiszerelés

Leírás

ºº Állítható mérési hosszúság 200

cm – 366 cm között, lézerrel
gravírozott mérőskálával

™
libella
technológia javítja a libella
olvashatóságát
ºº Az ergonómikus kulcslyuk forma
maximális tartósságot és
folyamatos tartást biztosít az
egész vízmértéken

Nem

120

4932459894

4058546030667

180

4932459895

4058546030674

™
ºº Az EXO 360 szalag technológiája

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

20

4932472091

4058546324872

40

4932459090

4002395282432

Cikkszám

EAN kód

33

6

4932471626

4058546295257

8

33

6

4932471627

4058546295264

5 / 16’

33

6

4932471628

4058546295271

8 / 26’

33

6

4932471629

4058546295288

5

33

6

4932471815

4058546297145

8

33

6

4932471816

4058546297152

5 / 16’

33

6

4932471817

4058546297169

8 / 26’

33

6

4932471818

4058546297176

5

27

6

4932464599

4058546225445

8

27

6

4932464600

4058546225452

10

27

6

4932464601

4058546225469

5 / 16’

27

6

4932464602

4058546225476

8 / 26’

27

6

4932464603

4058546225483

5

25

6

4932464663

4058546226084

8

25

6

4932464664

4058546226091

5

25

6

4932464665

4058546226107

8

25

6

4932464666

4058546226114

ºº Javított ergonómia és kényelmes

3

16

12

4932459591

4058546027636

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

5

19

12

4932459592

4058546027643

5

25

6

4932459593

4058546027650

8

25

6

4932459594

4058546027667

5 / 16’

25

24

4932459595

4058546027674

8 / 26’

25

12

4932459596

4058546027681

ºº Rendkívül kompakt, javított,

3

16

12

48227703

045242512898

ºº

5

19

12

48227705

045242512904

5

25

6

48227706

045242512911

8

25

6

48227708

045242512928

5/16’

25

24

48227717

045242512935

8/26’

25

24

48227726

045242512942

ºº

STUD™
mérőszalagok II ºº
ºº

Nem

Hosszúság
Rendelt menSzélesség (mm)
(m)
nyiség
5

ºº

2 szilárd akril libella. Ütés és-UV
álló libellák
Precíziós marással készült
mérőfelület 120 cm-ig
Ütésálló és eltávolítható
zárósapkák
Függesztő furat tároláshoz
VPA harmadik fél általi
tanúsítvány a pontosságról
Standard helyzetben 0,029˚
(0,0005˝/in, 0,5 mm/m)
pontossági fokozattal
rendelkezik

MILWAUKEETOOLEU

tartós, kopásálló és szennyeződés
álló
Erős mágnes a szalag elején, így
könnyen ráakasztható akár lapos
felületre, akár kerek csőre
Akár 4 m hosszúságig kihúzható,
megtörés nélkül
Szakadásgátló bevonat - megerősíti
a szalag első 15 cm-ét
Mérőskála mind a két oldalon növeli az olvashatóságot

ºº Akár 4 m hosszúságig kihúzható

szalag

ºº Szakadásgátló bevonat - megerősíti

a szalag első 15 cm-ét

Nem

Keskeny
vízmértékek

60

4932459091

4002395282449

80

4932459092

4002395282456

100

4932459093

4002395282463

120

4932459094

4002395282470

180

4932459095

4002395282487

200

4932459590

4058546027629

40

4932464854

4058546227999

60

4932464855

4058546228002

100

4932464856

4058546228019

ºº Mérce mind a két oldalon - növeli az

olvashatóságot
Széles prémium
mérőszalag ºº 5 ponton megerősített ház a
tartósságért
ºº Szabadalmazott ujjal megállító:
megvédi ujjait a szalag
visszahúzódásától

ºº Erős mágnes a szalag elején, így

Mágneses
mérőszalagok
GEN III

Igen

könnyen ráakasztható akár lapos
felületre, akár kerek csőre
ºº Kompakt és ergonómikus kialakítás
ºº Akár 3,4 m hosszúságig kihúzható
szalag
ºº Nylon, nem fényvisszaverő
szalagvédelem, mely akár 10 x
jobban ellenáll a munkahelyi
sérüléseknek

ºº Autolock fék: a szalag a kihúzást

követően a helyén marad

ºº Nylon bevonatú szalagvédelem

180
ºº Könnyű, megerősített alumínium

keret.

4932464857

60

4932478565

4058546347581

120

4932478566

4058546347598

200

4932478567

4058546347604

ºº Mágneses él lehetővé teszi a

I-beam
vízmértékek

kéz nélküli használatot a fémmel
való munkavégzés során.
ºº Pontosan 0,029° (0,0005 ˝/
hüvelyk, 0,5 mm/m) Normál és
fordított pozícióban.

Igen

ºº 2 szilárd akril libella. Ütésálló és

REDCAST
présöntésű
vízmértékek

Block torpedo
vízmérték

Billet torpedo
vízmérték

Kompakt Torpedo vízmérték

UV álló libellák

törmelék, szennyeződés és víz ellen

4058546228026

60

4932459098

4002395283118

80

4932459099

4002395283125

25

4932459096

4002395282494

ºº 5-pontos megerősített ház a

kiemelkedő élettartam érdekében
Automata záras
mérőszalag ºº ABS ház ütésálló fogantyúval a
kényelem és a munkahelyi tartósság
érdekében
ºº Kompakt kialakítás és kényelmes
méret
ºº Heavy Duty övcsipesz

Nem

™
ºº SHARPSITE libella technológia

- jobb olvashatóság

Igen

Pro kompakt
mérőszalagok

ºº

ºº Felerősített ritkaföldfém

mágnesek

Igen

17

4932459097

4002395283101

™
ºº SHARPSITE libella – 1 vagy 2°

dőlés leolvasásának lehetősége

Igen

7.6

4932472122

4058546325183

ºº

Minibox vízmérték 10 cm

ºº Könnyű alumínium profil

könnyen elfér a szerszámos
övben vagy zsebben

Nem

10

4932459100

4002395283446

Igen

7.8

4932459597

4058546027698

Slimline
mérőszalagok
ºº
ºº

ºº 360°-os állítható libella a szögek

Zseb vízmérték

296

leolvasásához

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

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

ºº

ergonómikus kialakítás
Nylon bevonatú élvédelem törmelék,
szennyeződés és víz ellen
ABS ház puha fogású gumival
burkolt markolattal a kényelem és a
munkahelyi tartósság érdekében
4 pontban megerősített ház
Lapos alap a vízszintes stabilitás és
háttámla a könnyű függőleges
mérés érdekében
Övcsipesz

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

MILWAUKEETOOLEU

INKZALL™ JELÖLŐ FILCEK

Hosszúság (m)

Szélesség (mm)

Cikkszám

EAN kód

30

13

48225203

045242486069







































ºº Acélszalag extra vékony nylon

Keretes mérőszalag 30m/100ft

bevonattal a fokozott
tartósság érdekében
ºº Kategóriájában a legjobb
teljesítmény: 50%-kal
kevesebb nyúlás
összehasonlítva az
üvegszálas mérőszalagokkal
ºº Ultra tartós kivitel:
megerősített markolat és
nagyobb ejtési ellenállás

Keretes mérőszalag 100m/330ft

100

9.5

48225211

045242486076

ºº Egyoldalas, 30 m hosszú, 9,5

mm széles metrikus szalag

ºº A törmelékkotró tisztán és

30 m zárt mérőszalag

dörzsölő hatású anyagtól
mentesen tartja a szalagot

30

9.5

48225103

045242486106


ºº Üvegszálas szalag biztosítja a

mérőszalag kis súlyát

Üvegszálas keretes mérőszalag
30m/100ft

Üvegszálas keretes mérőszalag
60m/200ft

ºº 3:1 fogazott bolygókerekes

fogaskerék a 10x hosszabb
fogaskerék tartóssághoz és
zökkenőmentes
visszacsévéléshez
ºº GRIME GUARD: A törmelék
törlője tisztán tartja a szalagot
és eltávolítja a
szennyeződéseket
ºº 2 oldalas skálázás. Metrikus
mérések a felső oldalon és
angolszász (hüvelyk és láb) a
szalag alján

30

13

48225330

045242527731
Leírás

60

13

48225360

045242527748

MÉRŐLÉCEK
Hosszúság (m)

Szélesség (mm)

Pontosság Elemek száma

Zsanér

Cikkszám

1.

Vékony tartós hegy

2.

Vágott hegy érintő funkcióval

3.

4 darabos kiszerelés

4.

Vékony tartós hegy

5.

INKZALL™ piros jelölő filc (L)

6.

INKZALL™ kék jelölő filc (L)

7.

INKZALL™ fekete jelölő filc (L)

8.

INKZALL fekete jelölő filc (L) 3 darabos kiszerelés

9.

INKZALL™ piros jelölő filc (XL)

10.

INKZALL™ kék jelölő filc (XL)

™

EAN kód

ºº Hegyes marad, nem deformálódik el
ºº Akril hegy kiváló durva felületek

jelöléséhez, mint OSB lapok vagy beton

ºº Akár 72 óra után is használható
ºº Beton, fa, préselt lemez, OSB, műanyag

jelöléséhez

ºº Használható száraz, vizes vagy

törmelékes felületen

ºº Akár 72 óra után is használható
ºº Használható száraz, vizes vagy

törmelékes felületen

ºº Beton, fa, préselt lemez, OSB, műanyag

jelöléséhez
ºº Gyors száradási idő - kevesebb
elkenődött jelölés a PVC és fém
felületeken
ºº Könnyebb olvashatóság nagyobb
távolságról is, a szélesebb jelölőhegy
által

11. INKZALL™ fekete jelölő filc (XL)
Összecsukható
mérőléc

Összecsukható fa
mérőléc

2

2

15 x 3.20

16 x 3.20

II. osztályú
pontosság

III. osztály

10

10

Műanyag és rozsdamentes
4932459301 4058546002671
acél

Sárgaréz

4932459302 4058546002688

12.

INKZALL fekete jelölő filc (XL)
- 1 csomag

13.

Vékony tartós hegy érintő
funkcióval

14.

INKZALL™ jelölő filc - sárga

15.

INKZALL™ jelölő filc - fehér

16.

INKZALL™ jelölő filc - fekete

™

ºº Hegyes marad, nem deformálódik el
ºº Szelepes jelölőfilc
ºº Tartós akrilhegy a legszélsőségesebb

környezeti körülményekhez: felületi
hőmérséklet -10°C és akár + 145°C
között

17. INKZALL™ szövegkiemelő - sárga ºº Tartós hegy, hosszabb ideig marad éles
ºº Nem kenődik, nem üt át
ºº Nem mérgező tinta, ASTM D 4236
INKZALL™ szövegkiemelő 18.
minősítés
színes
Összecsukható
keskeny fa
mérőléc

2

16 x 2.70

III. osztály

10

Sárgaréz

19.

INKZALL™ vékony jelölő filc

20.

INKZALL™ vékony filctoll

4932459303 4058546002695

ºº 0.6 mm-es hegy
ºº Kopásálló
ºº Használható elektromos vezetékek

jelölésére, műszaki rajzokhoz

21. NKZALL™ vékony filctoll, színes
298

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

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

Szín

Rendelt mennyiség

Cikkszám

EAN kód

Fekete

36

48223100

045242319473

Fekete

1

48223103

045242333608

Kék, piros, zöld és fekete.

1

48223106

045242333585

Piros

12

48223170

045242355259

Piros

12

4932471556

4058546294557

Kék

12

4932471557

4058546294564

Fekete

3

4932471555

4058546294540

Fekete

12

4932471554

4058546294533

Piros

12

4932471560

4058546294595

Kék

12

4932471561

4058546294601

Fekete

1

4932471559

4058546294588

Fekete

1

4932471558

4058546294571

Fekete

1

48223101

045242297436

Sárga

12

48223721

045242363377

Fehér

12

48223711

045242363360

Fekete

12

48223731

045242363384

Sárga

1

48223201

045242482573

Sárga, rózsaszín, narancssárga, zöld
és kék

1

48223206

045242482580

Fekete

1

48223154

045242479764

Fekete

1

48223164

045242479818

Fekete, piros és kék

1

48223165

045242479825
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KÉSEK

KICSAPÓZSINÓR

①





④

⑤

⑥

⑦





⑩





⑬





p

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

q

1.

FASTBACK összecsukható kés

2.

FASTBACK™ összecsukható kés pengetartóval

3.

6 az 1-ben összecsukható kés

4.

Cikkszám
4932471357

4058546289850
4058546289867

¼˝ hatszögletű bittartó, kétvégű (PH2 és SL5.5).

4932478559

4058546347529

Kompakt FASTBACK™ összecsukható kés

Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a könnyebb alkalmazásért

4932471356

4058546289843

5.

FASTBACK™ összecsukható kés

Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a könnyebb alkalmazásért

48221990

045242296842

6.

Kompakt zsebkés

Kompakt méret a táskában való hordhatósághoz.

4932478560

4058546347536

7.

Fix pengéjű kés

A fix pengéjű kés az optimális élmegtartáshoz és tartóssághoz lett tervezve

4932471361

4058546289898

8.

Hawkbill fix pengéjű kés

A hawkbill pengéje ideális a drót és a kábel szétvágására

4932464829

4058546227746

Fogazott 75 mm-es penge és lyukasztóhegy – Ideális az anyagok átszakításához, a hegy pedig
irányított lyukasztást biztosít

48221994

045242477043

48221998

045242359165

5˝ (127 mm) Az AUS-8 acél penge lehetővé teszi a kés hosszabb élettartamát, ezáltal csökkentve a élezés szükségességét

4932464830

4058546227753

Oldalsó felületen csúsztatható penge aktiváló. Csökkenti a veszélyét annak, hogy a penge
véletlenül kicsússzon.
Önvisszahúzó mechanizmus: A gomb elengedésével, vagy amint elveszti a kapcsolatot a
vágandó anyaggal a penge visszahúzódik

4932471359

4058546289874

4932478561

4058546347543

4932471360

4058546289881

48221960

045242296811

48221961

045242296798

48221962

045242296828

9.

HARDLINE™ összecsukható kés-sima
HARDLINE™ összecsukható kés-fogazott

11.

HARDLINE™ fix pengéjű kés

12.

Összecsukható kés pengetartóval

13.

Kompakt összecsukható kés

14.

Visszahúzható pengéjű biztonsági kés

15.

Törhető pengéjű kés 9 mm

16.

Törhető pengéjű kés 18 mm

17.

Törhető pengéjű kés 25 mm

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a könnyebb alkalmazásért

Mikro karbid penge a hosszabb élettartamért, a tiszta vágásokért

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, hogy a vágandó anyag
felett tartsa a kezét

EAN kód

4932471358

™

10.

IPARI OLLÓK

ºº
ºº

Leírás

300

2 mm vastag zsinór garantálja a jó láthatóságot
A bolygókerekes hajtómű biztosítja a szerkezet magas tartósságát
A 4:1 áttétel gyors és sima tekercselést tesz lehetővé
Nagy szinezőpor kapacitás
Könnyű utántöltés
Könnyű vonalrögzítés a vonalzár miatt

MILWAUKEETOOLEU

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

Cikkszám

EAN kód

Kicsapózsinór 30 m

4932471634

4058546295332

Kicsapózsinór 45 m

4932471635

4058546295349

Cserélhető zsinór 30 m

4932471636

4058546295356

Cserélhető zsinór 45 m

4932471637

4058546295363

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

Teljes hossz
Súly
Hossz (mm)
(mm)
(uncia)

Cikkszám

EAN kód

Egyenes olló

230

95

180

48224044

045242347483

Hajlított olló

240

115

230

48224043

045242347476
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ÁCSDERÉKSZÖG

TALPAS DERÉKSZÖG

MILWAUKEETOOLEU

KÉZIFŰRÉSZEK
Megnevezés

Cikkszám

EAN kód

48220212

045242467518

48220222

045242467532

48220012

045242204571

48220305

045242204618

48220050

045242362226

48229304

045242480555

ºº Teljesen fém markolat, biztosítja a

tartósságot

ºº Szerszám nélküli fűrészlap csere: akár

10x gyorsabb fűrészlap csere

PVC egykezes kézifűrész

ºº Kényelmes fogás
ºº Kompakt kialakítás

PVC egykezes kézifűrészhez cserélhető
penge

ºº Szerszám nélküli fűrészlap csere: akár

10x gyorsabb fűrészlap csere

ºº Nehezen hozzáférhető helyeken is

kiválóan használható

ºº Állítható a fűrészlap hossza, a

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Megerősített keret
A lézeres gravírozású jelzések kiváló láthatóságot biztosítanak
Precíziósan előrerajzolt hornyok a könnyű jelölés céljából
Általános átszámítási táblázat
Szögek szerinti felosztás

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Precíziósan előrerajzolt hornyok a könnyű jelölés céljából
Jól látható, lézeres gravírozású jelzések
Pipe Prop technológia a csőanyagok vágásának elősegítéséhez
Megnövelt sarokszélesség a jobb markolat érdekében
Jelzések a megfelelő szög megállapításához

kifogástalan vágás érdekében
Kompakt egykezes kézi
ºº Gumi bevonatú markolat a kényelmes
fűrészlap-befogó
fogás érdekében
ºº 300 mm-es fűrészlapokhoz
ºº 300 mm / 24TPI fémvágó fűrészlappal
szállítva

ºº Szerszám nélküli fűrészlap csere: akár

10x gyorsabb fűrészlap csere

ºº A fűrészlap a markolatba csukható -

könnyebb és biztonságosabb a tárolása

ºº Gumi bevonatú markolat a kényelmes

fogás érdekében.
Összecsukható egykezes
®
ºº Használható minden Sawzall
kézifűrész
fűrészlappal – sokoldalú
felhasználáshoz
ºº 1db 150 mm-es 18 TPi fogas
fűrészlappal szállítva

ºº Fémvázas keret a fűrészlap stabil, erős

befogásához (170 kN)

ºº Kényelmes, csúszásmentes markolat, a

Leírás

Hossz (cm) Hossz (Inch)

Ácsderékszög (metrikus)

40 x 60

Ácsderékszög (angolszász) -

Cikkszám

EAN kód

Leírás

Hossz (cm) Hossz (Inch)

Cikkszám

18

-

4932472124 4058546325206

7

4932472123 4058546325190

-

4932472126

4058546325220

Talpas derékszög (metrikus)

16 x 24

4932472125

4058546325213

Talpas derékszög (angolszász) -

biztonságos megfogásért

EAN kód

ºº A keretben fűrészlap tároló van a csere

Fűrészkeret

fűrészlapoknak

ºº 1 db 24 Tpi fogas fűrészlappal szállítva
ºº Használható akár 12˝ fűrészlappal

ºº 150 mm-es vakolat / gipszkarton kés.

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

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

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

RÉZCSŐVÁGÓK

ºº Nagyujj- és mutatóujj markolat elem a jobb komfort és kevésbé fárasztó

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ºº

Megnevezés

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 fej, a fogantyú és a színkódolt
fogantyú segítségével
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

Vágás iránya

Teljes hossz Élek hossza
(mm)
(mm)

Max. vágási kapacitás
alumíniumban (mm)

Max. vágási kapacitás
rézcsőben (mm)

Cikkszám

EAN kód

3 - 15

48229250

045242521210

3 - 22

48229258

045242521258

3 - 28

48229251

045242521227

3 - 28

48229259

045242521265

3 - 42

48229252

045242521234

16 - 67

48229253

045242521241

-

48224256

045242356256

-

4932464511

4058546224561

ºº Szabadalmaztatott vágó

mechanika

ºº Krómozott kerekek biztosítják

Mini rézcsővágók

a hosszú élettartamot és a
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
ºº Zárt előtolású rézcsővágó

Zárt előtolású rézcsővágók

Max. vágási kapacitás rozsdamantes acél (mm)

Súly (uncia)

Cikkszám

EAN kód

Kis sugarú lemezvágó olló: rövid, egyenes és formázott vágásokhoz. Kiváló a keskeny sugarú és bemetsző vágásokhoz

kialakítása, biztosítja az
egyenesebb, tisztább 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 Vágógörgők rézcsővágóhoz

Vágógörgők rézcsővágóhoz
Egyenes (sárga)

260

31

MILWAUKEETOOLEU

1.0

0.6

430

48224530

045242503643

ºº Vágógörgők rézcsővágóhoz

Vágógörgők acélhoz
Jobb (zöld)

260

31

1.0

0.6

430

48224520

045242503636

Bal (piros)

260

31

1.0

0.6

430

48224510

045242503629

Áttételes lemezvágó olló: egyenes vagy íves vágásokhoz. A markolattal 45°-os szöget záró vágóél távol tartja a felhasználó kezét a vágandó anyagtól

Egyenes (sárga)

260

37

1.0

0.6

430

48224532

045242503674

Jobb (zöld)

260

30

1.0

0.6

430

48224522

045242503667

Bal (piros)

260

30

1.0

0.6

430

48224512

045242503650

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

Extra hosszú kis sugarú lemezvágó olló: hosszabb és egyenesebb vágásokhoz egyszerre

Egyenes (sárga)

310

76

1.0

0.6

450

48224537

045242503681

Bal

290

63

1.0

0.6

450

48224538

045242503698

Lemezvágó olló
készlet

304

48224510, 48224530 és 48224520

48224533

Mennyiség

Cikkszám

EAN kód

Sorjázó

1

48224255

045242356249

Cserélhető penge sorjázóhoz

3

48224257

045242356263

045242503735

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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VÁGÓK

CSAVARHÚZÓK 3 OLDALÚ MARKOLATTAL
Szé- Vágó kapacitás HRC 31 Vágó kapacitás HRC 48
Max. vágási
lesség keménységű anyagok- keménységű anyagok- Cikkszám
kapacitás (mm)
(mm)
nál (Max. Ø mm)
nál (Max.Ø mm)

Megnevezés

ºº 3 oldalú markolat a kényelmes használatért és nagy nyomatékú

EAN kód

átmérőjű a PEX, PB,
MDP, PE, műanyag
elektromos
vezetékeket,
pneumatikus csöveket,
műanyag túlfolyó
csöveket, gumi és
szilikon csöveket

Cserélhető kés

alkalmazásokhoz

ºº Az azonosító jelölések lehetővé teszik a szerszám gyors beazonosítását
ºº Rögzítő kötélnek kialakított lyuk a biztonsági rendszerhez való egyszerű

rögzítéshez

ºº Vágja az akár 25 mm

PEX vágó

MILWAUKEETOOLEU

25

-

-

-

48224202

045242343133

ºº Edzett mágneses bit csúcsok a maximális tartósságért
ºº Elforgást gátló 3 oldalas perem a markolaton
ºº A csavarhúzó szára lehetővé teszi villáskulcs alkalmazását is, nyomaték

növeléshez

-

-

-

-

42

-

-

-

48224203

045242343140

ºº Tartós rozsdamentes

ºº

Racsnis PVC
vágó

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

Cserélhető penge
42 mm racsnis
PVC vágóhoz

acél rozsdaálló penge
nagyobb vágásokhoz
Kényelmes markolat
könnyed
munkavégzést biztosít
Gyors penge kiadás
növeli a sebességet
Egykezes fémzár
Rögzítő kötélnek
kialakított lyuk javítja a
munka biztonságát
Cserélhető pengék
Alkalmas: PVC, CPVC,
PEX, PP, PB, PVDF, PE
vágására

63

-

-

-

4932464172 4058546221171
Leírás

Cikkszám

EAN kód

SL 0.4 x 2 x 65
SL 0.4 x 2.5 x 75
SL 0.5 x 3 x 75
SL 0.5 x 3 x 150
SL 0.6 x 3.5 x 100
SL 0.8 x 4 x 100
SL 1.0 x 5.5 x 125
SL 1.2 x 6.5 x 45
SL 1.2 x 6.5 x 125
SL 1.2 x 8 x 150
SL 1.6 x 8 x 175
SL 1.2 x 10 x 200
PH0 x 75
PH1 x 100
PH2 x 45
PH2 x 125
PH3 x 150
PZ0 x 75
PZ1 x 100
PZ2 x 45
PZ2 x 125
PZ3 x 150
T6 x 65
T7 x 65
T8 x 65
T9 x 75
T10 x 75
T15 x 75
T20 x 100
T25 x 100
T30 x 125
T40 x 125

4932471773
4932471774
4932471775
4932471776
4932471777
4932471778
4932471779
4932471780
4932471781
4932471782
4932471783
4932471784
4932471785
4932471786
4932471787
4932471788
4932471789
4932471790
4932471791
4932471792
4932471793
4932471794
4932471795
4932471796
4932471797
4932471798
4932471799
4932471800
4932471801
4932471802
4932471803
4932471804

4058546296728
4058546296735
4058546296742
4058546296759
4058546296766
4058546296773
4058546296780
4058546296797
4058546296803
4058546296810
4058546296827
4058546296834
4058546296841
4058546296858
4058546296865
4058546296872
4058546296889
4058546296896
4058546296902
4058546296919
4058546296926
4058546296933
4058546296940
4058546296957
4058546296964
4058546296971
4058546296988
4058546296995
4058546297008
4058546297015
4058546297022
4058546297039

6 darabos csavarhúzó készlet (1) 3
oldalú markolattal

PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5

4932471806

4058546297053

6 darabos csavarhúzó készlet (2) 3
oldalú markolattal

PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5

4932471807

4058546297060

10 darabos csavarhúzó készlet (3) 3
oldalú markolattal

PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8

4932471808

4058546297077

12 darabos csavarhúzó készlet (4) 3
PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8
oldalú markolattal

4932472003

4058546323998

6 darabos Torx csavarhúzó készlet 3
oldalú markolattal

T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

4932471809

4058546297084

2 darabos csavarhúzó készlet 3 oldalú
markolattal

PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm

4932471810

4058546297091

4932464173 4058546221188
Réselt

42

-

-

-

48224211

045242477012

Phillips

Cserélhető penge
63 mm racsnis
PVC vágóhoz

63

-

-

-

48224216

045242477036
Pozidrive

ºº Kategóriájában a

legjobb vágási
minőség: ferde
befogópofák. Pontos
kábel vágás

Kábelvágó

-

-

-

-

48226104

045242356140
Torx

ºº Kovácsolt acél pengék

az erős és tartós
vágóélhez
ºº Kényelmes markolat
ºº A csavarok nem
lazulnak meg - több
vágásra és hosszabb
Csapszegvágók
élettartamra tervezve
ºº Rögzítő kötélnek
kialakított lyuk

ºº A POWERMOVE

ºº

Csapszegvágó
állítható karokkal

ºº
ºº

ºº

306

-

-

13

13

8

11

5

8

4932464827 4058546227722

4932464826 4058546227715

™

karok a könnyebb
vágást és alkalmazást
szolgálják
Kovácsolt acél pengék
az erős és tartós
vágóélhez
Csuklós fej a
szögbeállításhoz
A kényelmes markolat
nem csúszik le a
szárról
Rögzítő pántok

-

-

13

13

8

11

5

8

4932464850 4058546227951

4932464851 4058546227968

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

VDE KESKENY CSAVARHÚZÓK

ºº VDE tesztelve 10, 000 V-nál, 1000 V-ra hitelesítve
ºº Prémium minőségű acél molibdénnel és vanádiummal a rugalmasság és

ºº VDE tesztelve 10, 000 V-nál, 1000 V-ra hitelesítve
ºº Prémium minőségű acél molibdénnel és vanádiummal a rugalmasság és

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

az élettartam érdekében
CNC marású élek a nagy pontosság érdekében a legjobb illeszkedésért
Fekete foszfát bevonat az élen a korrózióállóság érdekében
2 komponensű softgrip markolat a kényelmes használathoz
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

Réselt

Philips

Pozidrive

Torx

Philips / Réselt

az élettartam érdekében
CNC marású élek a nagy pontosság érdekében a legjobb illeszkedésért
Fekete foszfát bevonat az élen a korrózióállóság érdekében
Keskeny átmérő az alacsony fekvésű csavarokhoz való hozzáféréshez
2 komponensű softgrip markolat a kényelmes használathoz
3 oldalas kialakítás a csúszásmentes és maximális
teljesítményátadáshoz
ºº Karcsú kivitel a markolatnál 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

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
4058546219826

SL 0.8 x 4 x 100

4932464037

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
SL3 / SL4, PZ1 / PZ2 és feszültségcsavarhúzó készlet
mérő

4932464066

4058546220112

VDE 7 darabos SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 és
csavarhúzó készlet 1
feszültségmérő

4932464067

4058546220129

Pozidrive / Réselt

Dugókulcsok

VDE 7 darabos SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5, PH1 / PH2
csavarhúzó készlet 2
és feszültségmérő

308

4932464068

MILWAUKEETOOLEU

Leírás

Cikkszám

EAN kód

SL 0.5 x 3 x 100

4932471445

4058546290733

SL 0.8 x 4 x 100

4932471446

4058546290740

SL 1.0 x 5.5 x 125

4932471447

4058546290757

PH1 x 80

4932471448

4058546290764

PH2 x 100

4932471449

4058546290771

PZ1 x 80

4932471450

4058546290788

PZ2 x 100

4932471451

4058546290795

VDE keskeny csavarhúzó készlet (5 db)

SL3 / SL4 / SL5.5 / PZ1 / PZ2

4932471452

4058546290801

Vde keskeny csavarhúzó készlet (7 db)

SL3 / SL4 / SL 5.5 / PH1 / PH2 /
PZ1 / PZ2

4932471453

4058546290818

Réselt

Phillips

Pozidrive

4058546220136

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

ºº VDE (DIN EN / IEC 60900) hitelesített szerszámok. Tesztelve 10 000

Voltra és garantáltan 1000 Volt szigetelés. Ellenőrizve hideg ellen -40°.

1

2

3

4

5

6

ºº Kovácsolt acél élek kemények és edzettek a legjobb tartósság

Vágási kapacitás kemény huzalban
(mm)

Kábel átmérő (mm)

Szorító pofák vastagsága (mm)

Szorító pofák hossza (mm)

Sorjázó fej max. átmérő (mm)

Sorjázó fogók max. átmérő (mm)

Max. vágási kapacitás - anya mérete/
AF (mm)

Max. vágási kapacitás (mm)

Súly (uncia)

Cikkszám

EAN kód

VDE oldal
csípőfogó

Vágási kap. közepes keménységű
huzalban (mm)

160

-

-

-

16

-

-

185

4932464562 4058546225070

210

-

-

-

25

-

-

315

4932464563 4058546225087

205

-

2.2

3.9

-

-

-

200

4932464564 4058546225094

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48226407

045242356096

190

0.75,
1.0,
1.5,
2.5,
4.0

-

2.5

2.5

6.0

4

-

25

-

-

-

-

48229079

045425212720

250

-

4.6

-

3.0

-

-

-

25

-

-

-

480

48226100

045242342228

210

-

-

-

2.5

6.0

-

51

18

-

-

-

255

48226101

045242342211

160

-

4.0

-

2.5

-

-

22

-

-

-

-

195

48226106

045242342181

180

-

4.0

-

3.0

-

-

26

-

-

-

-

246

48226107

045242342198

200

-

-

-

-

-

-

-

38

25

30

32

250

48226208

045242342235

250

-

-

-

-

-

-

-

51

25

36

42

425

48226210

045242342242

300

-

-

-

-

-

-

-

70

25

50

60

660

48226212

045242342259

ºº Vaskarbid él: hosszabb

élettartamú él

ºº Kényelmes markolat:

1. Homlokcsípőfogó
VDE
hosszúcsőrű
kerek fogó
45°

180

EAN kód

VDE kábelvágó

VDE
hosszúcsőrű
kerek fogó

Vágási kapacitás lágy huzalban (mm)

Cikkszám

Csupaszoló kapacitás (mm²)

Vágási kapacVágási
Vágási
Cső
itás kemény kapacitás lágy kapacitás Al Kapac- kapacSúly
huzaloknál
huzaloknál és Cu kábel- itás
itása
(uncia)
1800N/mm²
220N/mm² eknél (Max.Ø (mm) (Max. Ø
(Max. Ø mm)
(Max.Ø mm)
mm)
mm)

Megnevezés

Vágási kapacitás
Teljes nagyon kemény
hossz
huzaloknál
(mm) 2300N/mm² (Max.
Ø mm)

Teljes hossz (mm)

érdekében. A szürke titán felület nem fényvisszaverő és maximális
korrózióállóságot garantál.
ºº Indukciósan edzett élek a legnehezebb anyagok vágásához is
ºº Precíziós megmunkált csukló a maximális teljesítményátvitel érdekében,
optimális tolóerővel a könnyű munkához
ºº Ergonomikus markolat puha gumival a kényelmes kezelhetőség és a jó
tapadás érdekében

205

-

2.2

3.9

-

-

-

200

4932464565 4058546225100

kényelmesebb, mint a
mártott műanyag,
csúszásmentes fogást
biztosít

ºº Kábelcsupaszító - 0,75 mm²,

145

-

1.7

5

8

-

-

160

4932464566 4058546225117

160

-

2

6

11

-

-

210

4932464567 4058546225124

180

-

2.5

7

13

-

-

240

4932464568 4058546225131

2.

5 az 1-ben lapos
fogó

1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm²,
4,0 mm² méretű vezetékeket
csupaszít
ºº Vezetékek vágása - lézerrel
edzett tartós vágó élek

ºº Általános fogó és vágó

VDE heavy
duty erő-oldal
csípőfogó

180

2.2

2.6

7

13

-

-

250

3.
200

2.5

2.8

8

15

-

-

305

4932464570 4058546225155

165

-

2

4

10

-

-

180

4932464571 4058546225162

VDE kombinált fogó

VDE kábelcsupaszító
fogó

alkalmazásokhoz

4932464569 4058546225148

180

-

2.2

5.2

12

-

-

250

4932464572 4058546225179

160

-

-

-

0.75мм² 6мм²

-

-

180

4932464573 4058546225186

240

-

-

-

-

50

50

395

áttételért és a maximális
vágási erőért

ºº Hosszúcsőrű lapos fogó

- fogáshoz,
huzalcsupaszításhoz a
Hosszúcsőrű lapos
nehezen elérhető helyeken
4.
fogó
ºº Vezetékek vágása - akár 2,5
mm-es kábelt is vág

ºº Mindenféle vágáshoz
ºº A döntött élek megóvják a

5.
VDE vízpumpafogó

Heavy Duty kombinált fogó

ºº Hosszú fogantyúk a nagy

Oldalcsípőfogó

vágóéleket a sérülésektől
ºº Hosszú fogók a maximális
vágási erőért

4932464574 4058546225193
ºº Munkadarabok befogására,

rögzítésére és tartására

ºº Egy kézzel zárható a gyors és

VDE fogó készlet 3 részes - kombinált fogó 180 mm, hosszúcsőrű kerek fogó 205 mm, oldalcsípőfogó180 mm

660

4932464575 4058546225209

6.

Vízpumpafogó

stabil befogás érdekében

ºº Finom osztású beállítási

pozíciók a precíz befogásért

310

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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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 szorító pofa geometria a maximális szorításért

Teljes hossz (mm) Teljes hossz (coll)

Szorító pofa Lapos szorító pofa kapactípúsa
itása (mm)

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

Fogónyílás kapacitása
csövekhez (mm)

Cikkszám

EAN kód

170

7

Maxbite™

-

38

4932471730

4058546296292

250

10

Maxbite™

-

50

4932471729

4058546296285

127

5

Ívelt

-

26

48223422

045242358250

170

7

Ívelt

-

38

4932471732

4058546296315

250

10

Ívelt

-

51

4932471725

4058546296247

250

10

Egyenes

30

-

4932471726

4058546296254

100

4

Hosszúcsőrű

42

-

48223504

045242358281

150

6

Hosszúcsőrű

52

-

4932471731

4058546296308

230

9

Hosszúcsőrű

76

-

4932471733

4058546296322

Teljes hossz (mm)

Teljes hossz (coll)

Szorító pofa típúsa

Cikkszám

EAN kód

230

9

Nagy szimmetrikus befogás, gömbölyű
pofákkal

48223533

045242472680

480

18

Nagy szimmetrikus befogás, gömbölyű
pofákkal

48223529

045242472697

280

11

Szimetrikus befogás, gömbölyű pofákkal

4932471728

4058546296278

480

18

Nagy befogás, gömbölyű pofákkal

48223530

045242472673

230

9

Elfordítható szorító pofák

48223523

045242358304

280

11

Elfordítható szorító pofák

4932471727

4058546296261

480

18

Elfordítható szorító pofák

48223520

045242358298

TORQUE LOCK ™ LÁNCOS ÖNZÁRÓ FOGÓ

TORQUE LOCK™ SZÉLES POFÁJÚ, ÁLLÍTHATÓ 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
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
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

ºº
ºº
ºº

TORQUE LOCK™ Láncos önzáró fogó

312

Teljes hossz (mm)

Teljes hossz (coll)

Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)

Cikkszám

EAN kód

270

9

79

48223542

045242472727

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

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

Teljes hossz (mm)
TORQUE LOCK™ Széles pofájú,
200
állítható önzáró fogó

Teljes hossz (coll)

Lapos szorító pofa kapacitása (mm)

Cikkszám

EAN kód

8

42

4932471734

4058546296339

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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RACSNI ÉS DUGÓKULCS KÉSZLETEK
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

90 fogas kialakitás, 4°-os forgás osztással a szűk helyekhez
Kivehető belső tároló tálcával rendelkezik
Méretjelölés a dugókulcsok lapos oldalán a jól láthatóság érdekében
Minden része fémből készült, maximális ellenálóképesség
FOUR FLAT™ dugókulcsok nem gurulnak el
A karcsú kialakítású fej és az irányváltó kar, jobb hozzáférést biztosít

1

Cikkszám

EAN kód

4932464943

4058546228880

4932464944

4058546228897

4932464945

4058546228903

4932464946

4058546228910

4932471864

4058546297633

/4˝ racsnis dugókulcs készlet metrikus méret (28 részes)

Szabvány dugókulcsok: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12
mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / mély ágyazású dugókulcsok: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8
mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm

1

Megnevezés
™
ºº MAX BITE kialakítású villáskulcsfej,

ºº
ºº

ºº
ºº
ºº

tökéletesen illeszkedik a csavarfejre,
ezáltal csökkenti a csavar sérülésének
és a kulcs lecsúszásának lehetőségét
Lekerekített I-formájú kényelmes
markolat
Optimalizált tartók, a 7 részes készlet
kézben is vihető, a 15 részes készlet
tálcás kivitelű, amely tárolható
szerszámládában, szerszámkocsiban
Színezett feliratok a jobb láthatóságért
15°-ban döntött csillagkulcsfej a
könnyebb hozzáférhetőségért
Anyaga króm ötvözetű nemesacél,
krómozott bevonattal

Cikkszám

/4˝ racsnis dugókulcs készlet metrikus és colos méret (50 részes)

EAN kód

MAX BITE™ csillag-villáskulcs készlet,
metrikus 7 részes
4932464257

4058546222024

4932464258

4058546222031

10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm

Szabvány dugókulcsok: 5/32˝, 3/16˝, 7/32˝, 1/4˝, 9/32˝, 5/16˝, 11/32˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝, 5 mm, 5.5
mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / mély
ágyazású dugókulcsok: 5/32˝, 3/16˝, 7/32˝, 1/4˝, 9/32˝, 5/16˝, 11/32˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝5 mm, 5.5 mm, 6
mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm

MAX BITE™ csillag-villáskulcs készlet,
metrikus 15 részes

3

/8˝ racsnis dugókulcs készlet metrikus méret (32 részes)

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22 mm

MAX BITE™ csillag-villáskulcs készletek

Szabvány dugókulcsok: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14
mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / mély ágyazású dugókulcsok: 6 mm, 7 mm,
8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm,
19 mm

MAX BITE™ csillag-villáskulcs készlet, colos
7 részes
48229407

045242499038

/8˝ 7/16˝ 1/2˝ 9/16˝ 5/8˝ 11/16˝ 3/4˝

3

3

/8˝ racsnis dugókulcs készlet metrikus és colos méret (56 részes)

MAX BITE™ csillag-villáskulcs készlet, colos
15 részes

1

ºº 144 fogas racsni 2,5°-os íves mozgást

ºº
ºº

MAX BITE™ racsnis
csillag-villáskulcs
készletek

ºº
ºº
ºº

314

biztosítva, lehetővé téve a szűk
helyeken való hozzáférést
Dupla retesz a hosszabb racsni
élettertam érdekében
MAX BITE™ kialakítású villáskulcsfej,
tökéletesen illeszkedik a csavarfejre,
ezáltal csökkenti a csavar sérülésének
és a kulcs lecsúszásának lehetőségét
Színezett feliratok a jobb láthatóságért
Anyaga króm ötvözetű nemesacél,
krómozott bevonattal
Lekerekített I-formájú kényelmes
markolat

/4˝ 9/32˝ 5/16˝

48229415

045242499021

4932464993

4058546229382

/32˝ 3/8˝ 7/16˝ 1/2˝ 9/16˝ 5/8˝ 11/16˝
3
/4˝ 13/16˝ 7/8˝ 15/16˝ 1˝
11

Szabvány dugókulcsok: 1/4˝, 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, 5/16˝, 6 mm, 7 mm,
8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm,
19 mm / mély ágyazású dugókulcsok: 1/4˝, 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝,
5
/16˝, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm,
17 mm, 18 mm, 19 mm

MAX BITE ™ racsnis csillag-villáskulcs
készlet (7 részes)

1

8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm

MAX BITE ™ racsnis csillag-villáskulcs
készlet (15 részes)
4932464994

4058546229399

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 mm

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

/2˝ racsni és dugókulcs készlet (28 részes)

Szabvány dugókulcsok: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm,
18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / mély ágyazású dugókulcsok:
10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 3˝
hosszabbító, 5˝ hosszabító és eltávolítható tárolótálca

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

1

CHEATER- ÁLLÍTHATÓ CSŐKULCS
Cikkszám

EAN kód

ºº 3 mérethosszúságú kialakítás – 10˝ /250 mm a szűk helyekre, 18˝/450

1

/2˝ Racsni váltókaros

4932471865

4058546297640

1

/4˝ Racsni váltókaros

48229014

045242513017

3/8˝ Racsni váltókaros

48229038

045242513024

/2˝ csuklós hajtókar (380 mm)

4932471866

4058546297657

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

mm általános felhasználásra és 24˝/600 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
Rögzítő kötélnek kialakított lyuk

Teljes hossz (mm) Teljes hossz (coll) Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm) Csőátfogó kapacitás (inch)
1

/2˝ csuklós hajtókar (600 mm)

4932471867

Cheater- állítható
250/450/600
csőkulcs

4058546297664

/8 ˝ RACSNIS DUGÓKULCS KÉSZLET

ºº
ºº
ºº
ºº

MILWAUKEETOOLEU

10/18/24

63

2.5

Súly (uncia)

Cikkszám

EAN kód

3243

48227314

045242342402

3

ÁLLÍTHATÓ POFÁJÚ VILLÁSKULCSOK

Csuklós racsnis fej
Vékony profil kialakítás a jobb hozzáférés érdekében
Négyszög kialakítású dugókulcsok a legjobb nyomaték átadásért
Hordozható rendszerező tartóval

ºº Precíziós állítócsavar biztosítja a pontos beállítást. A kulcsnyílás nem

Cikkszám

EAN kód

48229001

045242495078

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 Rögzítő kötélnek kialakított lyuk
ºº
ºº
ºº
ºº

/8˝ racsnis dugókulcs készlet (12 részes)

3

3
/8˝ racsni, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm,
Toldószár 150 mm, 1/4˝ Bittartó, 3/8˝-1/4˝ átalakító

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
Rögzítő kötélnek kialakított lyuk

Teljes hossz Teljes hossz
(mm)
(coll)

Fogónyílás
kapacitása
csövekhez (mm)

Csőátfogó
kapacitás
(inch)

Súly (uncia)

Cikkszám

EAN kód

Alumínium nyelű csőfogó 250 mm

250

10

38

1.5

598

48227210

045242342372

Alumínium nyelű csőfogó 300 mm

300

12

51

2

816

48227212

045242342389

Alumínium nyelű csőfogó 350 mm

350

14

51

2

1076

48227214

045242342396

Alumínium nyelű csőfogó 450 mm

450

18

63

2.5

1630

48227218

045242342419

Alumínium nyelű csőfogó 600 mm

600

24

76

3

2644

48227224

045242342426

Csőfogó 250 mm

250

10

38

1.5

916

48227110

045242342334

Csőfogó 300 mm

300

12

51

2

1270

48227112

045242342341

Csőfogó 350 mm

350

14

51

2

1627

48227114

045242342358

Csőfogó 450 mm

450

18

63

2.5

2531

48227118

045242342365

316
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Teljes hossz
(mm)

Teljes hossz
(coll)

Fogónyílás kapacitása Szorító pofák Szorítópofa végének
Súly (uncia)
csövekhez (mm)
vastagsága (mm) szélessége (mm)

150

6

24.5

11.5

7,7

200

8

30

14

200

8

40

250

10

300

380

Cikkszám

EAN kód

186

48227406

045242356225

8,7

353

48227408

045242356218

14

8,1

385

48227508

045242356232

36.5

16

9,9

535

48227410

045242356201

12

42.5

17

10,8

748

48227412

045242356195

15

46

22

13,5

1,470

48227415

045242356188

48227400

045242358823

150 mm (48227406) + 250 mm (48227410)

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

/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
3

Fogónyílás (mm) Cikkszám

Lekerekített I alakú szár - akár 40%-kal nagyobb feszítőerő
Teljesen fém tok a jobb tartósság érdekében
Üthető nyél amely, hatékonyabb munkavégzést biztosít
Kényelmes, 3 oldalú markolat a jobb megfogásért
Teljesen krómozott munkaszár a megnövelt tartósság érdekében
Ívelt fejű kialakítás a szegek könnyű eltávolítását teszi lehetővé

EAN kód

Tartalom

Cikkszám

EAN kód

200mm - 300m - 450mm - 600mm

48229214

045242508099

48227001

045242366170

Teleszkópos csaptelepkulcs

48227002

045242366187

32 - 65

FESZÍTŐVAS KÉSZLET
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Kompakt teleszkópos csaptelepkulcs 10 - 32

MILWAUKEETOOLEU

SAROKCSŐFOGÓ

HOLLOWCORE™ MÁGNESES CSŐKULCSOK

ºº Kovácsolt króm-vanádium-acélból és a DIN 5234 szabványnak

™
ºº HOLLOWCORE korlátlan mélység hosszú csavarok és menetes rudak

csavarozásához (szabadalmaztatás alatt)

megfelelő többlépcsős, olajban edzett eljárással készült
ºº Keskeny, S alakú, 45° -os szögben elhelyezett pofák a szűk helyeken
való hozzáférésért
ºº Aszimmetrikusan fogazott, indukciósan edzett pofák maximális fogást
biztosítanak
ºº Ívelt fogószár kialakítás a maximális erősség érdekében

Teljes hossz
(mm)

Cső kapacitása
Súly (uncia)
(Max. Ø mm)

Cikkszám

ºº Mágneses rögzítésű hajtófejek a biztonságos csavarozás érdekében
ºº Az univerzális hajtófej 4x több anyatípushoz illeszkedik - négyzetes, 12
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

pontos, 8 pontos és hatlapú anyákhoz
Eltávolítja a rozsdás és lesarkalt 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

EAN kód

340

52

965

4932464576

4058546225216

450

67

1570

4932464577

4058546225223

550

83

3000

4932464578

4058546225230

KAMPÓ KÉSZLET
ºº Teljes mértékben fémből készült munkaszár a jobb tartósság és a

rozsda elleni védelem érdekében

Méret (mm)

Szín kód

Tőcsavar mérete

Cikkszám

EAN kód

5

Fekete

-

48222531

045242294428

5.5

Barna

M3

48222532

045242294435

6

Vörös

M3.5

48222533

045242294442

7

Narancssárga

M4

48222534

045242294459

8

Sárga

M5

48222535

045242294466

10

Kék

M6

48222536

045242294473

13

Narancssárga

M8

48222537

045242294480

ºº A krómozott munkaszár csökkenti a korróziót és kiváló védelmet nyújt a

rozsda ellen

ºº A kényelmes fogantyú és a precíz recék növelik a szerszám

kezelhetőségét és felhasználó kényelmét

ºº Könnyen hozzáférhető tárolótálca a hosszú távú szerszámtároláshoz

Kampó készlet

318

Mennyiség

Cikkszám

EAN kód

4

48229215

045242508105

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

320

MILWAUKEETOOLEU

JEGYZETEK
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TARTALOMJEGYZÉK
A MILWAUKEE® BEMUTATÁSA

TARTALOMJEGYZÉK
2-3

MX FUEL™ TERMÉKVÁLASZTÉK
AZ MX FUEL™ BEMUTATÁSA

4-5

M18 BMS20

M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ

60

M18™ TERMÉKVÁLASZTÉK

M18 BMT

M18™ MULTI-TOOL

61

M18™ 125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP

74

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ
FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

51

M18 BOS125

M18
FHSAG125XPDB

M18 FUEL™ 150 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

51

M18 BP

M18™ GYALU

74

M18 FHSAG150XB
M18
FHSAG150XPDB

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 150 MM SAROKCSISZOLÓ
FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

50

M18 FHZ

M18 FUEL™ HACKZALL™

71

M18 FID2

M18 FUEL™ ¼˝ HEX ÜTVECSAVAROZÓ

36

M18 FIW2F12

M18 FUEL™ ½˝ KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

47

M18 FIW2P12

M18 FUEL™ ½˝ KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

47

M18 FJS

M18 FUEL™ SZÚRÓFŰRÉSZ

73

M18 FLAG180XPDB

M18 FUEL™ 180 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ
KAPCSOLÓVAL

50

M18 FLAG230XPDB

M18 FUEL™ 230 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ
KAPCSOLÓVAL

M18 FMCS
M18 FMCS66

MXF C

MX FUEL™ TÖLTŐ

M18 BPD

M18™ KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

32

MXF COS350

MX FUEL™ 350 MM DARABOLÓ

6

M18 BRAID

M18™ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ

38

MXF COSC

MX FUEL™ VEZETŐKOCSI DARABOLÓGÉPHEZ

6

M18 BRAIW

M18™ /8˝ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ

49

MXF CP203

MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH AKKUMULÁTOR

M18 BSX

M18™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ

71

12

13

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ
KAPCSOLÓVAL

55

7

M18 CAG115XPD

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ
KAPCSOLÓVAL

54

8

M18 CAG115XPDB

M18 FUEL™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL

53

M18 CAG125X

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ
KAPCSOLÓVAL

54

13

M18 CAG125XPD

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ
KAPCSOLÓVAL

53

9

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL

52

M18 CBLDD

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ

31

M18 FMDP

M18 CBLID

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI /4˝ HEX
ÜTVECSAVAROZÓ

37

M18 FMS190

M18 CBLPD

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

32

M18 CBS125

M18 FUEL™ SZALAGFŰRÉSZ MÉLY VÁGÁSHOZ

57

MX FUEL™ 150 MM GYÉMÁNTFÚRÓ

8

MXF DH2528H

MX FUEL™ 25 KG 28 MM HEX BONTÓKALAPÁCS

7

MXF DHT

MX FUEL™ SZÁLLÍTÓKOCSI BONTÓKALAPÁCSHOZ

MXF DR255TV

MX FUEL™ FÚRÓÁLLVÁNY GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

MXF LSDP

MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERTREDZ™-VEL

MXF TL

MX FUEL™ FÉNYTORONY

MXF XC406

MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH AKKUMULÁTOR

RENDSZERTARTOZÉKOK MXF DCD150
RENDSZERTARTOZÉKOK MXF LSDP

3

M18 CAG115X

MXF DCD150

10, 188
12, 202

11

M18™ TERMÉKVÁLASZTÉK
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1

M18™ TERMÉKVÁLASZTÉK

14 -15

M18 FUEL™ TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI

16 - 17

REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR JELLEMZŐI

18 - 19

M18 CCS55

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

67

ONE-KEY™ TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI

20 - 21

MILWAUKEETOOLEU

M18 ONEIWF12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

46

M18 ONEIWP12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ ÜTVECSAVAROZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL

46

M18 ONEPD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

28

M18 PRCDAB+

M18™ PACKOUT™ RÁDIÓ/TÖLTŐ

84

M18 RC

M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ BLUETOOTH® KAPCSOLATTAL

86

M18 SMS216

M18™ 216 MM GÉRVÁGÓ

65

M18 VC2

M18 ™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

80

TSS 1000

ÁLLVÁNY ASZTALI KÖRFŰRÉSZHEZ

63

M18™ ERŐCSOMAGOK
M18 BLPP2A2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

89

M18 BLPP2B2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

89

49

M18 CBLPP2A

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

89

M18 FUEL™ 57 MM FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ

58

M18 CBLPP2B

M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

89

M18 FUEL™ 66 MM FÉM KÖRFŰRÉSZ

58

M18 FPP2A2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

87

M18 FUEL™ MÁGNESTALPAS FÚRÓÁLLVÁNY

59

M18 FPP2T2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

87

M18 FUEL™ 190 MM GÉRVÁGÓ

65

M18 FPP4F2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

88

M18™ ERŐCSOMAG

88

M18 FMS254

M18 FUEL™ 254 MM GÉRVÁGÓ

64

M18 FPP5K

M18 FMS305

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM GÉRVÁGÓ

64

M18 FPP6C3

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

88

M18 FMT

M18 FUEL™ MULTI-TOOL

62

M18 FPP6H2

M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

88

M18 FMTIW2F12

M18 FUEL™ ½˝ KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

45

M18 ONEPP2A2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ERŐCSOMAG

87

M18 ONEPP2B2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ERŐCSOMAG

87

M18 CDEX

M18 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ

26

C18 HZ

M18™ HACKZALL™

72

M18 CH

M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS

24

M18 FMTIW2P12

M18 FUEL™ ½˝ KÖZEPES NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
RÖGZÍTŐCSAPPAL

44

C18 PCG/310

M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML
KARTUSTARTÓVAL

82

M18 CHM

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS

22

M18 FN18GS

M18 FUEL™ 18 GS FINISELŐ SZÖGBELÖVŐ

77

M12™ TERMÉKVÁLASZTÉK

M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML
TUBUSSAL

23

M18 FUEL™ TŰZŐGÉP

77

M12™ TERMÉKVÁLASZTÉK

90 - 91

82

M18 CHPX

M18 FNCS18GS

C18 PCG/400

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS
KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL

M18 FUEL™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

29

M12 FUEL™ TECHNOLÓGIA JELLEMZŐI

92 - 93

C18 PCG/600

81

M18 CHX

M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™
TOKMÁNNYAL

M18 FPD2

M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML
TUBUSSAL

23

M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ

118

C18 RAD

M18™ KOMPAKT SAROKFÚRÓ

35

M18 CN15GA

M18 FUEL™ 15 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELÖVŐ

M18™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ
KAPCSOLÓVAL

M18 CN16GA

HD18 AG-115

56

M18 CRAD2

HD18 AG-125

M18™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ
KAPCSOLÓVAL

55

HD18 CS

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

68

HD18 H

M18™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS

25

HD18 HX

M18™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™
TOKMÁNNYAL

24

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

M18-28 CPDEX

M18-28 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ

26

M18 AF

M18™ VENTILÁTOR

84

M18 BBL

M18™ LEVEGŐFÚVÓ

83

M18 BDD

M18™ KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

33

M18 BH

M18™ KOMPAKT 2 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS

25

M18 BHG

M18™ HŐLÉGFÚVÓ

75

M18 BID

M18™ KOMPAKT 1/4˝ HEX ÜTVECSAVAROZÓ

38

M18 BIW12

M18™ 1/2˝ ÜTVECSAVAROZÓ

48

M18 BIW38

M18™ 3/8˝ ÜTVECSAVAROZÓ

48

M18 BJS

M18™ SZÚRÓFŰRÉSZ

73

M18 BLCS66

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS
MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

68

86, 126

M18 BLDD2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ

31

M18 BLID2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4˝ HEX ÜTVECSAVAROZÓ

37

M18 BLPD2

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

30

M18 BMS12

M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ

60

322

M18 FPM

M18 FUEL™ KEVERŐGÉP

28

C12 HZ

78

M18 FPOVCL

M18 FUEL™ PACKOUT™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

79

C12 MT

M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS MULTI-TOOL

115

M18 FUEL™ 16 GA DÖNTÖTT FINISELŐ SZÖGBELÖVŐ

78

M18 FQID

M18 FUEL™ SURGE™ /4˝ HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ

36

C12 PC

M12™ SZUPERKOMPAKT RÉZCSŐVÁGÓ

124

M18 FUEL™ SAROKFÚRÓ

34

M18 FRAD2

33

C12 PN

M12™ SZUPERKOMPAKT MAROKFOGANTYÚS SZÖGBEÜTŐ

120

M18 CV

M18™ KÉZI PORSZÍVÓ

81

M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTSEBESSÉGES SAROKFÚRÓCSAVAROZÓ

39

124

75

M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ

M12™ SZUPERKOMPAKT PEX VÁGÓ

M18 FUEL™ LÉGKOMPRESSZOR

M18 FSG

C12 PPC

M18 FAC

M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ
CSAVAROZÓTÁRRAL

C12 RAD

M12™ SZUPERKOMPAKT SAROKFÚRÓ

39

C12 RT

M12™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS NAGYFORDULATSZÁMÚ
GÉP

M12-18 JSSP

M12™ - M18™ BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

M12 BD

M12™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ

M12 BDD

M12™ SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

98

M12 BDDX

M12™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ
FÚRÓCSAVAROZÓ

97

1

99

M18 FAP

M18 FUEL™ POLÍROZÓ

56

M18 FSGC

M18 FBJS

M18 FUEL™ SZÚRÓFŰRÉSZ

72

M18 FSX

M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ

70

M18 FBPV

M18 FUEL™ HÁTI PORSZÍVÓ

79

M18 FSZ

M18 FUEL™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ

69

M18 FBS85

M18 FUEL™ KOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ

57

M18 FTR

M18 FUEL™ ÉLMARÓ

61

M18 FCOS230

M18 FUEL™ BETONVÁGÓ GÉP

27

M18 FTS210

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

63

M18 FCS66

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES
VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

66

M18 GG

M18™ ZSÍRZÓPISZTOLY

83

M18 FUEL™ 66 MM KÖRFŰRÉSZ FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ,
VEZETŐSÍNNEL KOMPATIBILIS

M18 JSR

M18™ RÁDIÓ

85

M12 BI

M12™ SZUPERKOMPAKT KOMPRESSZOR

111

M18 FCSG66

66

M18 FCSRH66

M18 FUEL™ KÖRFŰRÉSZ HÁTSÓ FOGANTYÚVAL

67

M18 FCVL

M18 FUEL™ KOMPAKT PORSZÍVÓ

80

M18 FDD2

M18 FUEL™ FÚRÓCSAVAROZÓ

30

M18 FDG

M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ

59

M18 FFN

M18 FUEL™ SZERKEZETÉPÍTŐ SZÖGBELÖVŐ

76

M18 FFNS

M18 FUEL™ SZERKEZETÉPÍTŐ SZÖGBELÖVŐ

76

M18 FHIWF12

M18 FUEL™ /2˝ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

43

M18 FHIWP12

M18 FUEL™ 1/2˝ NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL

44

M18 FHM

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ
KALAPÁCS

22

M18 FHSAG125XB

M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ
FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

52

1

®

120
86, 126
100

M18 JSR DAB+

M18™ RÁDIÓ DAB+

85

M12 BID

M12™ SZUPERKOMPAKT /4˝ HEX ÜTVECSAVAROZÓ

102

M18 ONEDD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ FÚRÓCSAVAROZÓ

29

M12 BIW12

M12™ SZUPERKOMPAKT 1/2˝ ÜTVECSAVAROZÓ

104

M12 BIW38

M12™ SZUPERKOMPAKT /8˝ ÜTVECSAVAROZÓ

105

M12 BPD

M12™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

M12 BPRT

M12™ SZUPERKOMPAKT POPSZEGECSELŐ

119

M12 BPS

M12™ SZUPERKOMPAKT POLÍROZÓ/CSISZOLÓ

114

M12 BRAID

M12™ SZUPERKOMPAKT SAROK ÜTVECSAVAROZÓ

102

M12 BS

M12™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ

113

M12 BSD

M12™ SZUPERKOMPAKT EGYSEBESSÉGES CSAVAROZÓ

100

M18 ONEFHIWF1
M18 ONEFHIWF12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ NAGY NYOMATÉKÚ
ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

41

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ NAGY NYOMATÉKÚ
ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

42

1

3

98

M18 ONEFHIWF12E

M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ NAGY NYOMATÉKÚ
ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

42

M18 ONEFHIWF1DS

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS
ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

40

M18 ONEFHIWF34

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4˝ NAGY NYOMATÉKÚ
ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

41

M12 BST

M12™ SZUPERKOMPAKT TŰZŐGÉP

119

M18 ONEFHIWP12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ NAGY NYOMATÉKÚ
ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL

43

M12 CC

M12™ SZUPERKOMPAKT AKKUMULÁTOROS KÁBELVÁGÓ

125

M18 ONEFSZ

M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ

70

M12 CCS44

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÖRFŰRÉSZ

117

M18 ONEID2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ /4˝ HEX ÜTVECSAVAROZÓ

35

M12 CD

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT CSAVAROZÓ

99

1

323

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK

M12™ TERMÉKVÁLASZTÉK

L4 CLLP

130

M12 CH

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS

M12 CHZ

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT KÉZIFŰRÉSZ

M12 FBS64

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT SZALAGFŰRÉSZ (VÁGÁSI
KAPACITÁS 64 MM)

112

M12 FCOT

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT VÁGÓSZERSZÁM

M12 FDD

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

M12 FDDX

M12 FUEL™ LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ FÚRÓCSAVAROZÓ

M12 FDGA

M12 FUEL™ DERÉKSZÖGŰ CSISZOLÓ

M12 FDGS

M12 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ

114

M12 FID

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4˝ HEX ÜTVECSAVAROZÓ

101

MUNKARUHÁZAT

M12 FIR12

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2˝ RACSNIS CSAVARKULCS

109

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK

142

M12 FIR14

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4˝ RACSNIS CSAVARKULCS

110

FELSZERELÉS

147

M12 FIR14LR

M12 FUEL™ 1/4˝ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT
HAJTÓSZÁRRAL

108

JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

141

M12 FIR38

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8˝ RACSNIS CSAVARKULCS

109

M12 FIR38LR

M12 FUEL™ /8˝ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT
HAJTÓSZÁRRAL

108

M12 FIW14

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/4˝ ÜTVECSAVAROZÓ

M12 FIW38

3

94

REDLITHIUM™USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS
PONTLÉZER

117

LÉZER TARTOZÉKOK

131

LDM 100

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 100 M

132

LDM 30

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 30 M

133

113

LDM 45

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 45 M

133

96

LDM 50

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 50 M

132

96

M12 3PL

M12™ ZÖLD 360° 3 SÍKÚ LÉZER

129

115

M12 CLLP

M12™ ZÖLD KERESZTVONAL- ÉS PONTLÉZER

129

L4 HBLB

USB ÚJRATÖLTHETŐ FŰTHETŐ WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZŐ

140

M12 HBWP

M12™ FŰTHETŐ HIBRID PUFI MELLÉNY

136

M12 HBWP LADIES M12™ FŰTHETŐ HIBRID NŐI PUFI MELLÉNY

136

104

M12 HH BL3

M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER-FEKETE

139

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 3/8˝ ÜTVECSAVAROZÓ

103

M12 HH GREY3

M12™ FŰTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER-SZÜRKE

139

M12 FIWF12

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT 1/2˝ ÜTVECSAVAROZÓ

103

M12 HJ BL4

M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT

138

M12 FMT

M12 FUEL™ MULTI-TOOL

116

M12 HJ CAMO5

M12™ TEREPSZÍNŰ FŰTHETŐ KABÁT

137

M12 FPD

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

95

M12 HJ GREY4

M12™ PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT

137

M12 FPDX

M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ
ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

97

M12 HJ LADIES2

M12™ NŐI FŰTHETŐ KABÁT

138

M12 FQID

M12 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVAROZÓ

101

M12 HJP

M12™ FŰTHETŐ HIBRID PUFI KABÁT

135

M12™ FŰTHETŐ NŐI HIBRID PUFI KABÁT

M12 FRAIWF12

M12 FUEL™ /2˝ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

M12 HJP LADIES

106

NGFM

NYAKVÉDŐ ÉS SZÁJMASZK

M12 FRAIWF38

M12 FUEL™ ½˝ SAROK ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

105

PACKOUT™ MODULÁRIS TÁROLÓ RENDSZER

M12 FVCL

M12 FUEL™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

121

PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜVEGEK

145

M12 GG

M12™ SZUPERKOMPAKT ZSÍRZÓPISZTOLY

122

PRÉMIUM JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

141

M12 H

M12™ SZUPERKOMPAKT SDS-PLUS KALAPÁCS

PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEGEK TÖMÍTÉSSEL

M12 HV

M12™ SZUPERKOMPAKT PORSZÍVÓ

121

M12 IR

M12™ SZUPERKOMPAKT RACSNIS CSAVARKULCS

M12 JS

1

VILLAMOSIPARI SZERSZÁMGÉPEK
2235-40

KIS LAKATFOGÓ

2267-40

LÉZERES HŐMÉRŐ

KRIMPELŐ BETÉTEK

172
173, 185
168 - 169

M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓ KOMPATIBILIS DOBOK

166

M18 ONEHCC TARTOZÉKOK

163

M18 HUP700 HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ RENDSZERTARTOZÉKOK

165

M18 HKP HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP TARTOZÉKOK

164

M18 FPFT

M18 FUEL™ KÁBELBEHÚZÓ

166

M18 HCC45

M18™ FORCE LOGIC™ 44 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

162

M18 HCC75

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI
KÁBELVÁGÓ

162

M18 HCC75R

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS FÖLD ALATTI
KÁBELVÁGÓ TÁVVEZÉRLŐVEL

161

M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 53 KN

M18 HCCT109/42

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KÁBELKRIMPELŐ 109
KN

M18 HDCT

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS KRIMPELŐ BETÉT
NÉLKÜL

170

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS LYUKASZTÓGÉP

164

217

HOBL 7000

VEZETÉKES NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSARNOKMEGVILÁGÍTÓ
LÁMPA

201

IPL-LED

ELEMES TOLL LÁMPA

216

ISHL

ALKÁLI GYÚJTÓSZIKRAMENTES FEJLÁMPA

219

167

L4 FFL

USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA

214

167

L4 FL

USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ ZSEBLÁMPA

213

L4 FMLED

USB ÚJRATÖLTHETŐ 800L RÖGZÍTETT ZSEBLÁMPA

215

L4 HL

USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA

218

L4 HLRP

USB ÚJRATÖLTHETŐ SISAK FEJLÁMPA

219

USB ÚJRATÖLTHETŐ LÁTHATÓSÁGI FEJLÁMPA

218

M18™ HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ

165

M18 ONEHCC

M18™ FORCE LOGIC™ 35 MM-ES HIDRAULIKUS KÁBELVÁGÓ

163

L4 PWL

USB ÚJRATÖLTHETŐ FORGATHATÓ LÁMPA

214

L4 LED

USB ÚJRATÖLTHETŐ 1100L ÁLLÍTHATÓ FÓKUSZÚ ZSEBLÁMPA

215

M12 AL

M12™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

206

M12 LL

M12™ LED MUNKALÁMPA

211

M12 MLED

M12™ LED NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ZSEBLÁMPA

211

M12 PAL

M12 ™ FORGATHATÓ LÁMPA

207

M12 SAL

M12™ ÁLLVÁNYOS LÁMPA

204

181

M12 SL

M12™ LED RÚDLÁMPA

209

M12 SLED

M12™ LED REFLEKTOR

208

M12 TLED

M12™ LED LÁMPA

212

M12 UHL

M12™ LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS

210

M18 AL

M18™ LED TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

206

M18 HOAL

M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

205

M18 HOSALC

M18™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ
LÁMPA ÉS TÖLTŐ

203

M18 IL

M18™ LED SZERELŐ LÁMPA

209

M18 LL

M18™ LED MUNKALÁMPA

210

M18 ONERSAL

M18™ ONE-KEY™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

202

M18 ONESLDP

M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKT HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ
LÁMPA ÉS TÖLTŐ

200

M18 ONESLSP

M18™ ONE-KEY™ LED HELYSZÍNMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

200

M18 PAL

M18™ FORGATHATÓ LÁMPA

207

M18 POALC

M18™ PACKOUT™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA ÉS TÖLTŐ

205

M18 SAL

M18™ ÁLLVÁNYOS TÉRMEGVILÁGÍTÓ LED LÁMPA

204

M18 SLED

M18™ LED HORDOZHATÓ REFLEKTOR

208

M18 TAL

M18™ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

201

M18 TLED

M18™ LED LÁMPA

212

ML-LED

ALKÁLI ELEMLÁMPA

216

MXF TL

MX FUEL™ FÉNYTORONY

TM

VÍZVEZETÉK SZERELÉS

135

C12 PXP

M12™ SZUPERKOMPAKT UPONOR™ Q&E CSŐTÁGÍTÓ.
MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!

140

CSŐTÁGÍTÓ FEJEK, MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!
HD18 PXP

M18™ UPONOR™ CSŐTÁGÍTÓ. MAGYARORSZÁGON NEM
RENDELHETŐ!

173, 185
181
182

145

M18 BLTRC

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MENETESSZÁR VÁGÓ

184

110

SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL TARTOZÉKOK

146

M18 BTP

M18™ KOMPAKT SZIVATTYÚ

184

M12™ SZUPERKOMPAKT SZÚRÓFŰRÉSZ

118

SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK

146

M18 FPT2

183

M12 JSSP

M12™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

126

VÉDŐKESZTYŰK

143

M18 FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ 2˝ ONE-KEY™
TECHNOLÓGIÁVAL

M12 ONEFTR12

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS

107

M12 ONEFTR38

M12 FUEL™ ONE-KEY™ /8˝ DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS

123

M12 PCG/600

M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL

122

M12 RCDAB+

M12™ RÁDIÓ/TÖLTŐ DAB+

125

M12 SI

M12™ SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA

111

M12 UDEL

M12™ L OSZTÁLYÚ UNIVERZÁLIS PORELSZÍVÓ

95

M12™ ERŐCSOMAGOK
M12 BPP2B

M12™ ERŐCSOMAG

TRUEVIEW™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VILÁGÍTÁS

ALKÁLI SPOT ÉS SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA

VÉDŐSZEMÜVEGEK

M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL

197

HL-SF

177

M12 PCG/400

SZEKCIÓS CSŐTISZTÍTÓ TARTOZÉKOK

10, 188

217

M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI HIDRAULIKUS
PRÉS

123

MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERTREDZ™-VEL

213

M18 BLHPT

M12™ SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL

MXF LSDP

ALKÁLI SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA

144

M12 PCG/310

196

M18 HUP700

LÉZERES HŐMÉRŐ

M18 FUEL™ CSŐMENETVÁGÓ ADAPTERKÉSZLETEK

KERTI GÉPEK

189

M18 FUEL™ SZEKCIÓS CSŐTISZÍTÓGÉP

ELEMES KESKENY FEJLÁMPA

178

107

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 16 MM

M18 FSSM

HL2-LED

M12™ SZUPERKOMPAKT FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS PRÉS

3

M18 FFSDC16

FL-LED

M12 HPT

94

MILWAUKEETOOLEU

L4 HL-VIS

2267-40

148 - 153

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

183

M18 ONEBLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI PRÉS ONE-KEY™
TECHNOLÓGIÁVAL

176

M18 ONEBLPXPL

M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E
HIDRAULIKUS CSŐTÁGÍTÓ. MAGYARORSZÁGON NEM
RENDELHETŐ!

180

M12 FHS

M12 FUEL™ HATCHET™ LÁNCFŰRÉSZ

156

M18 BLLT

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZEGÉLYNYÍRÓ

157

M18 BPFPH

M18™ SWITCH TANK™

159

M18 CHT

M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ

157

M18 FBL

M18 FUEL™ LOMBFÚVÓ

156

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

M18 FCHS

M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉSZ 40 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

155

RENDSZERTATOZÉKOK - AUTOMATIKUS ADAGOLÁS

M18 FCHSC

M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉSZ 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

155

DUGULÁSELHÁRÍTÓ TARTOZÉKOK

M18 FOPH

M18 FUEL™ KÜLTÉRI FEJEGYSÉG QUIK-LOK™-KAL

158

M18 FOPHLTKIT

M18 FUEL™ KÜLTÉRI FEJEGYSÉG KÉSZLET - TARTALMAZZA A
FŰKASZA ADAPTERT IS

158

PRÉSPOFÁK

179

189
192 - 193

M12 BDC6

M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 6 MM-ES
SPIRÁLIS KÁBELLEL

194

M12 BDC8

M12™ SZUPERKOMPAKT LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 8 MM-ES
SPIRÁLIS KÁBELLEL

194

M12 IC

M12™ SZUPERKOMPAKT M-SPECTOR™ 360°
VIZSGÁLÓKAMERA

195

127

M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

127

VILLAMOSIPARI SZERSZÁMGÉPEK

M12 FPP2AQ

M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

127

2200-40

ELEKTROMOS FESZÜLTSÉGMÉRŐ

173

M18 FCSSM

M18 FUEL™ KOMPAKT SZEKCIÓS CSŐTISZTÍTÓGÉP

196

M12 FPP2B

M12 FUEL™ ERŐCSOMAG

127

2205-40

VILLÁS MÉRŐKÉSZÜLÉK (NYITOTT LAKATFOGÓ)
VILLANYSZERELŐKNEK

170

M18 FDCPF10

M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 10 MM

191

AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK

2212-20

AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG / FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ

171

M18 FDCPF8

M18 FUEL™ LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓ 8 MM

191

AKKUMULÁTOROK

220

2216-40

KIS MULTIMÉRŐ

171

221

2217-40

DIGITÁLIS MULTIMÉRŐ

172

M12 FPP2A

LÉZEREK
L4 CLL

324

USB ÚJRATÖLTHETŐ ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER

130

12, 202

M18 FFSDC10

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 10 MM

190

TÖLTŐK

M18 FFSDC13

M18 FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ 13 MM

190

AKCIÓS AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETTEK

222

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETTEK

223
325

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK

ÉPÍTŐIPAR
AGV 12 DEC

1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL
(VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)

245

AGV 12 DEG

1200 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL

245

AGV 15 DEC

1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL
(VÁGÁSI MÉLYSÉG 28 MM)

244

AGV 15 DEG

1550 W SAROKCSISZOLÓ PORELVEZETŐ BURKOLATTAL

244

B2E 16 RLD

900 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

251

BRT

KALAPÁCS SZÁLLÍTÓ KOCSI

227

KÖZPONTOSÍTÓ CSILLAG

243

DCM 2-250 C

FÚRÓGÉP GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁHOZ

241

DCM 2-350 C

FÚRÓGÉP GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁHOZ

240

DD 2-160 XE

KÉTSEBESSÉGES SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓGÉP

238

DD 3-152

HÁROMSEBESSÉGES KOMBI GYÉMÁNTFÚRÓ

239

DE 13 RP

630 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

253

DR 152 T

GYÉMÁNTFÚRÓ ÁLLVÁNY DD 3-152 GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

239

DR 250 TV

ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM 2-250 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

241

DR 350 T

ALUMÍNIUM FÚRÓÁLLVÁNY A DCM 2-350 C GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

240

DWSE 4000 Q

CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ

254

HD2E 13 R

705 W KÉTSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

251

HDE 13 RQD

825 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

252

HDE 13 RQX

950 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

252

IPWE 400 R

1

/2˝ ÜTVECSAVAROZÓ

254

IPWE 520 R

3

/4˝ ÜTVECSAVAROZÓ

255

K 1000 S

10 KG SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS

K 1528 H

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

RENDSZERTARTOZÉKOK – VIZES GYÉMÁNTFÚRÁS

242

FAMEGMUNKÁLÁS

SAROKCSŐFOGÓ

318

FIXTEC MEGOLDÁS PORELSZÍVÓVAL

243

AS 2-250 ELCP

25 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

289

CSILLAG - VILLÁSKULCS KÉSZLETEK

314

FIXTEC MEGOLDÁS PORELSZÍVÓ NÉLKÜL

243

AS 30 LAC

30 L L-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

288

TORQUE LOCK™ LÁNCOS ÖNZÁRÓ FOGÓ

312

RENDSZER TARTOZÉKOK - SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÁS PORELSZÍVÁSSAL - VEZETŐ
SZÁRAK

243

AS 30 MAC

30 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

288

TORQUE LOCK™ SZÉLES POFÁJÚ, ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ

313

TKSE 2500 Q

CSAVAROZÓ ÖNMETSZŐ CSAVAROKHOZ

253

AS 42 MAC

42 L M-POROSZTÁLYÚ PORELSZÍVÓ

287

TORQUE LOCK™ C-POFÁS ÖNZÁRÓ FOGÓ

313

WCE 30

1500 W 125 MM (30 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

246

BS 100 LE

4˝ (100 MM) SZÉLES SZALAGCSISZOLÓ

285

TORQUE LOCK™ ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ

312

WCS 45

1900 W 150 MM (45 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG) FALHORONYMARÓ

246

FÉMMEGMUNKÁLÁS
AG 10 EK

1000 W SAROKCSISZOLÓ

268

AG 13 XSPD

1250 W SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL

266

AG 22

2200 W SAROKCSISZOLÓ

262

AG 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ

AG 800 E

CS 60

184 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (61 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

285

235 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

284

CS 85 SB

235 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (85 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

283

RÉZCSŐVÁGÓK

305
310

FSPE 110 X

HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL

282

JS 120 X

HEAVY DUTY SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL

283

VDE SZIGETELT CSAVARHÚZÓK

308

VDE KESKENY CSAVARHÚZÓK

309

261

MS 216

8 1/2˝ COLOS (216 MM) KOMPAKT GÉRVÁGÓ INTEGRÁLT
VEZETŐSZÁNNAL

289

800 W SAROKCSISZOLÓ

269

MS 304 DB

12˝ COLOS (305 MM-ES) KÉTOLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ

290

AG 800 EK

800 W SAROKCSISZOLÓ

269

MSL 1000

2 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

290

AG 9

850 W SAROKCSISZOLÓ

268

MSL 2000

2,5 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

291

AGS 15-125 C

1500 W CSISZOLÓ

270

MSL 3000

3 M-IG MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

291

AGV 10 EK

1000 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

267

ROS 125 E

125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP

286

AGV 12

1200 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

267

ROS 150 E-2

150 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP

286

AGV 13

1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS CSÚSZTATHATÓ
KAPCSOLÓVAL

265

SCS 65 Q

190 MM-ES KÖRFŰRÉSZ (65 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL)

284

1

/4˝ REZGŐCSISZOLÓ

287

AGV 13 XSPDE

1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ
KAPCSOLÓVAL

SPS 140
266

SSD 1100 X

1100 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ

281

229

AGV 13 XSPDEB

1250 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS HOSSZÚ ALSÓ
KAPCSOLÓVAL

265

SSPE 1300 RX

1300 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ

280

16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM

228

AGV 15

1550 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

264

SSPE 1300 SX

1300 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ

281

K 1530 H

16 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 30 MM

228

AGV 17

1750 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

263

SSPE 1500 X

1500 W SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ

280

K 2000 H

20 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM

227

AGV 17 INOX

25 KG HEX BONTÓKALAPÁCS 28 MM

226

1750 W ALACSONY FORDULATSZÁMÚ SAROKCSISZOLÓ
AVS-SEL

264

K 2628 H

KÉZISZERSZÁMOK

K 500 S

5 KG SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

233

AGV 21 GEX

2100 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

262

CHEATER- ÁLLÍTHATÓ CSŐKULCS

317

K 500 ST

5 KG SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

232

AGV 22

2200 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

261

ÁLLÍTHATÓ POFÁJÚ VILLÁSKULCSOK

317

K 540 S

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS

232

AGV 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

260

TELESZKÓPOS CSAPTELEPKULCS

318

K 545 S

5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS

231

AGV 26

2600 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL

258

KICSAPÓZSINÓR

301

K 750 S

7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS

231

AGVK 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI
VÉDELEMMEL

260

VÁGÓK

306

K 850

8 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS

230

294

259

K 900

10 KG BONTÓKALAPÁCS

230

2400 W SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL, AVS-SEL ÉS
VISSZARÚGÁS ELLENI VÉDELEMMEL

DIGITÁLIS VÍZMÉRTÉKEK

AGVKB 24

RACSNIK

316

AGVM 24

2400 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI
VÉDELEMMEL

259

MÉRŐLÉCEK

298

2600 W SAROKCSISZOLÓ AVS-SEL ÉS VISSZARÚGÁS ELLENI
VÉDELEMMEL

ÁCSDERÉKSZÖG

302

AGVM 26

258

HOLLOWCORE™ MÁGNESES CSŐKULCSOK

319

AP 12 E

1200 W POLÍROZÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

271

KAMPÓ KÉSZLET

318
299

PCE 3/K

3 KG SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS

233

PD2E 22 R

850 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

249

PD2E 24 R

1020 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

247

PD2E 24 RS

1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

248

PD-705

705 W ÜTVEFÚRÓ

249

PDE 13 RX

630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

250

PDE 16 RP

630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

250

PFH 26

26 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS

237

PFH 26 T

26 MM SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS

237

PH 26 T

26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

236

PH 28

28 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

235

PH 30

30 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

235

AP 14-2 200 E

1450 W POLÍROZÓ

271

INKZALL™ JELÖLŐ FILCEK

AS 12 E

1200 W CSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

270

IPARI OLLÓK

301
300

BS 125

MÉLYEN VÁGÓ SZALAGFŰRÉSZ

274

KÉSEK

CHS 355

2300 W FÉMDARABOLÓ

275

VÍZMÉRTÉKEK

298

TARTALOMJEGYZÉK

322 - 327

295 - 296

DE 10 RX

630 W NAGY FORDULATSZÁMÚ EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP

275

KERETES MÉRŐSZALAGOK

DG 30 E

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ EGYKEZES EGYENES CSISZOLÓ

273

LEMEZVÁGÓ OLLÓ

304

DG 7 E

ALACSONY FORDULATSZÁMÚ EGYENES CSISZOLÓ

273

MÉRŐSZALAGOK

297

DGL 30 E

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ

272

ACÉL ÉS ALUMÍNIUM CSŐKULCSOK

316

DGL 34

KÉTKEZES EGYENES CSISZOLÓ NAGY FORDULATSZÁMMAL

272

FOGÓK

311

MCS 66

SZÁRAZ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ

274

FESZÍTŐVAS KÉSZLET

319

MDE 41

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY ELEKTROMÁGNESSEL

276

TALPAS DERÉKSZÖG

302
315

PLH 20

20 MM SDS-PLUS 2 ÜZEMMÓDÚ, L-FORMÁJÚ RÖGZÍTŐ
KALAPÁCS

238

PLH 28

28 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBI KALAPÁCS

234

MDE 42

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY

276

RACSNI ÉS DUGÓKULCS KÉSZLETEK

PLH 32

32 MM SDS-PLUS L-FORMÁJÚ KOMBI KALAPÁCS

234

MDP 41

MÁGNESES FÚRÓÁLLVÁNY PERMANENS MÁGNESSEL

277

SORJÁZÓ

305

SB 2-35 D

1010 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

247

KÉZIFŰRÉSZEK

303

326

307

VDE SZIGETELT FOGÓK

282

229

316

CS 85 CBE

HEAVY DUTY FELSŐFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ

10 KG FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS

/8˝ RACSNIS DUGÓKULCS KÉSZLET

3

CSAVARHÚZÓK 3 OLDALÚ MARKOLATTAL

JSPE 135

K 950

MILWAUKEETOOLEU

327

Az Ön kereskedő partnere:

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Varsó, Lengyelország
Tel + 36 1 999 6795

Bluetooth® szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen védjegyek TTI általi felhasználása licenc alatt áll. Más védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok
védjegyei. Minden adat, beleértve a szerviz és a garancia feltételeit, valamint a termékskála előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A képek csak illusztrációk.
A nyomdai hibákért és tévedésekért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk. (4939 7137 96) Copyright 2021 - Milwaukee Electric Tools

