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NOTHING BUT HEAVY DUTY™’ ELEKTRISKO
INSTRUMENTU IZSTRĀDE UN RAŽOŠANA IR TIKAI VIENA
MILWAUKEE® SOLĪJUMA DAĻA.
Šiem instrumentiem ir jānodrošina darbs
visas dienas un nakts garumā. Šī iemesla
dēļ apkalpojamība ir iestrādāta katrā
ražotajā instrumentā.
Visi elektriskie instrumenti tiek piegādāti ar
pilnīgu dokumentu paketi, kurā ietilpst
lietošanas instrukcija, klientu apkalpošanas
centru saraksts un drošības instrukcijas.
Milwaukee® ir globāls klientu apkalpošanas
tīkls.

IZBAUDIET LIELAI
NOSLODZEI PAREDZĒTU
INSTRUMENTU ATŠĶIRĪBU
INSTRUMENTS IR VEIDOTS TĀ, LAI
DARBU VARĒTU PADARĪT VISLABĀK.
Uzņēmumam Milwaukee® liela noslodze ir
kas vairāk nekā tikai reklāmas sauklis. Tas ir
solījums piedāvāt profesionāliem lietotājiem
vislabāko. Milwaukee® inženieri nekonstruē
vienkārši instrumentus.
Viņi konstruē instrumentus, kas paveic darbu
labāk, ātrāk, uzticami un droši.

Ja radusies problēma, kuras novēršanai
nepieciešama tūlītēja palīdzība vai atbalsts,
jūs varat paļauties uz mūsu apkalpošanas
centriem / pārstāvjiem visā pasaulē.

www.milwaukeetool.lv

Vispasaules tīkls nodrošina mūsu klientu
vajadzību un prasību kopīgošanu ar mērķi
ietekmēt nākotnes produktu pilnveidošanu.

VISS, KAS JUMS JĀDARA, LAI IZMANTOTU MŪSU PAPILDU GARANTIJAS
PIEDĀVĀJUMA PRIEKŠROCĪBAS, IR JĀREĢISTRĒJAS TIEŠSAISTĒ.
NOTHING BUT HEAVY DUTY™

Daudzu gadu laikā iegūtās zināšanas un
pieredze nodrošina ātrus un efektīvus
profesionāla remonta pakalpojumus.

Milwaukee® instrumenti tiecas atbilst starptautiskajām un Eiropas normām un direktīvām un
pārsniegt to prasības gan konstrukcijas, gan drošības jomā. Nepārtrauktas izpētes un attīstības
programmas tiek veiktas ar mērķi paredzēt un izpildīt nākotnes tirgus tendences attiecībā uz
visām likumdošanas un efektivitātes prasībām. Milwaukee® cita starpā ir aktīvs EPTA (Eiropas
Elektrisko instrumentu biedrība) biedrs un tāpēc sekmīgi atbilst visiem industrijas noteiktajiem
standartiem, kurus ir pieņēmusi organizācija.
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WWW.MILWAUKEETOOL.LV

LIELAS NOSLODZES GARANTIJA
Milwaukee® pēc reģistrēšanas piedāvā 3 gadu garantiju instrumentiem
un līdz pat 2 gadu garantiju REDLITHIUM-ION™ akumulatoriem.

Viss, kas jums jādara, lai saņemtu šo Milwaukee® pakalpojumu: jāreģistrē
instruments tiešsaistē!

Katrs Milwaukee® instruments pirms rūpnīcas pamešanas ir
pārbaudīts, veicot visaptverošu oficiāli apstiprinātu procedūru, un ir
saņēmis „NOTHING BUT HEAVY DUTY™” kvalifikācijas garantiju.
Mēs, Milwaukee® komanda, ārkārtīgi lepojamies ar saviem produktiem
un pakalpojumiem, ko piedāvājam saviem klientiem-profesionāļiem.

Sekojiet saitei tīmekļa vietnē www.milwaukeetool.eu.

Paturot to prātā, mēs ar prieku piedāvājam papildu aizsardzību, ko
sniedz garantijas perioda pagarināšana līdz 3 gadiem.

Garantijas pagarinājums ir pieejams vienīgi tajās valstīs, kas norādītas mūsu
garantijas reģistrācijas tīmekļa vietnē. Pagarinātās garantijas piedāvājums
neattiecas uz produktiem, kas tiek izmantoti nomas nozarē, akumulatoru
lādētājiem un komplektācijā ietilpstošajiem piederumiem.
Lai uzzinātu vairāk apmeklējiet mūsu mājas lapu www.milwaukeetool.lv

Šis pakalpojums jums tiek nodrošināts bez maksas, ja reģistrējat savu
jauno Milwaukee® elektrisko instrumentu 30 dienu laikā no iegādes
datuma.
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WWW.MILWAUKEETOOL.LV

VAIRĀK NEKĀ 30 VIDEO
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

UZLABOJIET.
PĀRSPĒJIET.
PĀRSNIEDZIET.

VIENA SISTĒMA
AR VAIRĀK
NEKĀ

65

INSTRUMENTIEM
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DRIVEN TO OUTPERFORM.™
M12 FUEL™ ir izstrādāta pasaulē visprasīgākajiem meistariem. M12 FUEL™
nodrošina nepārspētu veiktspēju kompaktā konstrukcijā un iekļauj trīs Milwaukee®
īpašas inovācijas — POWERSTATE™ bezsuku motoru, REDLITHIUM-ION™
akumulatoru un REDLINK PLUS™ inteliģento aparatūras un programmatūras
sistēmu, kas nodrošina nepārspējamu jaudu, darbības laiku un izturību.
Vienkāršiem vārdiem runājot, M12 FUEL™ ir savā klasē labākā pilna cikla tehnoloģija,
kas cita starpā vada un aizsargā jūsu akumulatora instrumentus, kā arī nodrošina
tiem elektrobarošanu.

Iegūstiet vairāk ar
JAUNAJIEM 3.0 Ah un 6.0 Ah
akumulatoriem

1

2

POWERSTATE™

REDLINK PLUS™
INTELIĢENCE

akumulatora elementu uzraudzība
ºº Individuālu
instrumenta darbības laika optimizēšanai un

akumulatora ilgtermiņa izturības nodrošināšanai

elektrisko akumulatora
ºº Vismodernizētākā
instrumentu sistēmas elektronika ar unikālu

BBEZ OGLĪŠU

digitālo veiktspējas pastiprināšanu

MOTORS

sistēmas komunikācija apvienojumā ar
ºº Kopējā
pārslodzes aizsardzību palielina instrumenta

izstrādātais un konstruētais
ºº Milwaukee
bezkontaktu motors
®

darbmūžu

visus vadošos konkurentus
ºº Pārspēj
ºº Līdz pat 10x ilgāks motora darbmūžs*
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UZLABOJIET.

PĀRSPĒJIET. PĀRSNIEDZIET.
LĪDZ PAT 3 REIZES
ILGĀKS DARBĪBAS
LAIKS*

LĪDZ PAT
20% VAIRĀK
JAUDAS*

LĪDZ PAT 2
REIZES VAIRĀK
UZLĀDES REIŽU*

REDLITHIUM-ION™
AKUMULATORI

akumulators tirgū
ºº Visizturīgākais
sistēmas komunikācija apvienojumā ar
ºº Kopējā
pārslodzes aizsardzību palielina instrumenta
darbmūžu

līmeņa mērītājs ataino atlikušo uzlādes
ºº Uzlādes
līmeni

ºº Darbojas temperatūrā līdz pat -20°C

65

VAIRĀK KĀ
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INSTRUMENTI

* Salīdzinājumā ar konkurētspējīgo litija-jonu tehnoloģiju un/vai iepriekšējo Milwaukee akumulatoru tehnoloģiju. Rezultāti ir atkarīgi no sprieguma, instrumenta un pielietojuma.
®
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M12 CPD

M12 CDD | M12 FUEL KOMPAKTĀ DIVU ĀTRUMU URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS

M12 FUEL DIVU ĀTRUMU KOMPAKTAIS TRIECIENSKRŪVGRIEZIS/URBJMAŠĪNA
izstrādātajam un ražotajam POWERSTATE motoram (bez
ºº Milwaukee
oglīšu) ir līdz 10x ilgāks kalpošanas laiks, līdz 2x lielāka jauda un līdz
2x ilgāks darbības laiks

PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
ºº REDLINK
digitālo aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

akumulatoram un unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes
apstākļos
REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku
izpildlaiku, līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora
darbmūžu un labāk nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas
temperatūrā līdz -20 °C
Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu
instrumenta darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora
pakas noturību
Pirmā 13 mm metāla patrona šajā klasē ātrai uzgaļu nomaiņai un
uzgaļu aizturei
Akumulatora līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
Spilgtākais darba vietas apgaismojums ar gaismas diodēm
Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Urbja liel. diam. (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M12 CPD-0

M12 CPD-202C M12 CPD-602X

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

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

13 mm metāla patrona

M12 BPD | M12

™

ºº Milwaukee

izstrādātajam un ražotajam POWERSTATE motoram (bez
oglīšu) ir līdz 10x ilgāks kalpošanas laiks, līdz 2x lielāka jauda un līdz 2x
ilgāks darbības laiks
ºº REDLINK PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Pirmā 13 mm metāla patrona šajā klasē ātrai uzgaļu nomaiņai un uzgaļu
aizturei
ºº Akumulatora līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

M12 CDD-202C M12 CDD-602X
2.0
2
40 min
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
37
1.3
Koferis
4933440390

6.0
2
90 min
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
44
1.5
HD kaste
4933451508

M12™ KOMPAKTĀ URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS AR NOŅEMAMU PATRONU

6.0
2
90 min
0 - 450
0 - 1700
13
25
13
13
25,500
44
1.5
HD kaste
4933451509

Metāla pārnesumu kārba

instruments četri vienā - augstas veiktspējas kompaktā
ºº Milwaukee
urbjmašīna/skrūvgrieža sistēma maksimālai daudzpusībai
®

patronu sistēma ar 3 dažādām patronām - dažādiem
ºº Atvienojama
pielietojumiem
10 mm bezatslēgas patrona, pilnmetāla taisnlenķa 1/4
ºº Standarta
collas sešstūrveida uzgriežņu atslēgas uzgalis un pilnmetāla 1/4
collas regulēšanas sešstūrveida uzgriežņu atslēgas uzgalis

collas sešstūrveida uzgriežņu atslēga aiz patronas stiprinājuma,
ºº 1/4
nepieciešamības gadījumā samazina urbja garumu līdz 153 mm
Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret
ºº pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
™

planetārā pārnesumkārba izcilai izturībai
ºº Pilnmetāla
ºº Gaismas diode darba zonas apgaismošanai

2 ātruma iestatījumi

Nobīdīta patrona lietošanai malu
tuvumā

KOMPAKTAIS TRIECIENSKRŪVGRIEZIS / URBJMAŠĪNA

augstas veiktspējas aizvietojošais kompaktais triecienurbis ir
190 mm garš, tāpēc ir ideāli piemērots darbam šaurās vietās
™
ºº REDLINK instrumenta un akumulatora pakas pārslodzes aizsardzības
elektronika nodrošina labāko noturību savā klasē
ºº 10 mm metāla patrona ātrākai uzgaļu nomaiņai un uzgaļu aizturei
ºº Optimizēts rokturis labākai vadībai un uzlabotam satvērienam
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvēta līmeņa mērierīce un gaismas diode, lai uzlabotu lietotāja ērtības
un apgaismojumu vājas redzamības darba apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

M12 BPD-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 400
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 1500
Urbja liel. diam. (mm)
10
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
22
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm) 10
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
10
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)
22,500
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 30
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933441950

M12 BPD-202C M12 BPD-402C
2.0
2
40 min
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
10
22,500
30
1.2
Koferis
4933441940

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

M12 BDDX-202C
Akumulatora jauda (Ah)
2.0
Piegādāto akum. sk.
2
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
40 min
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 400
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 -1500
Urbja liel. diam. (mm)
10
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
25
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm) 10
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 32
Sv. kopā ar akum. (kg)
1.2
Stand. aprīk.
Piegād.
Preces kods
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M12 CDD-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 450
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 1700
Urbja liel. diam. (mm)
13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
25
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm) 13
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 37
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933440400

M12 BDDX

PAR CITIEM KOMPLEKTU VARIANTIEM JAUTĀJIET TUVĀKAJĀ MILWAUKEE VEIKALĀ

ºº Milwaukee®

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

M12 BDDXKIT-202C

2.0
2
40 min
0 - 400
0 -1500
10
25
10
32
1.2
Atvienojama FIXTEC
Atvienojama FIXTEC patro- patrona, leņķa piederums,
na, jostas stiprinājums, 25 taisnleņķa urbšanas piedermm PZ2 uzgalis
ums, jostas stiprinājums, 25
mm PZ2 uzgalis
Koferis
Koferis
4933447830
4933447836

Taisnleņķa patrona lietošanai šaurās
telpās

1/4 collu sešstūra patrona

9

#MILWAUKEETOOL

M12 BDD | M12

™

M12 BD | M12

KOMPAKTĀ URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS

augstas veiktspējas kompaktais urbjmašīna/skrūvgriezis ir
tikai 187 mm garš, tāpēc ir ideāli piemērots darbam šaurās vietās
™
ºº REDLINK instrumenta un akumulatora pakas pārslodzes aizsardzības
elektronika nodrošina labāko noturību savā klasē
ºº 10 mm metāla patrona ātrākai uzgaļu nomaiņai un uzgaļu aizturei
ºº Optimizēts rokturis labākai vadībai un uzlabotam satvērienam
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvēta līmeņa mērierīce un gaismas diode, lai uzlabotu lietotāja ērtības
un apgaismojumu vājas redzamības darba apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

M12 BDD-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 400
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 1500
Urbja liel. diam. (mm)
10
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
22
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm) 10
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 30
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933441930

M12 BDD-202C M12 BDD-402C
2.0
2
40 min
0 - 400
0 - 1500
10
22
10
30
1.2
Koferis
4933441915

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

ºº Milwaukee®

augstas veiktspējas aizvietojošais kompaktais skrūvgriezis ir
175 mm garš, tāpēc ir ideāli piemērots darbam šaurās vietās
™
ºº REDLINK instrumenta un akumulatora pakas pārslodzes aizsardzības
elektronika nodrošina labāko noturību savā klasē
ºº 1/4" sešstūrveida uztveršanas patrona ātrai un vieglai uzgaļu nomaiņai,
izmantojot vienu roku
ºº Optimizēts rokturis labākai vadībai un uzlabotam satvērienam
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvēta līmeņa mērierīce un gaismas diode, lai uzlabotu lietotāja ērtības
un apgaismojumu vājas redzamības darba apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

ºº Lielai

C12 RAD-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 800
Urbja liel. diam. (mm)
10
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
22
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm) 10
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 12
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933416900

C12 RAD-202B
2.0
2
40 min
0 - 800
10
22
10
12
1.1
Soma
4933441215

M12 BD-202C

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

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

izstrādāts un ražots POWERSTATE motors bez oglīšu
ºº Milwaukee
nodrošina līdz 3x ilgāku motora darbības laiku un līdz 2x lielāku
®

jaudu

ºº

ºº

ºº Milwaukee

M12 CD-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Instrum. turētājs
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

™

PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
ºº REDLINK
digitālo aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan

ºº
ºº

M12 CD | M12 FUEL KOMPAKTAIS DIVU ĀTRUMU SKRŪVGRIEZIS

10

M12 BD-0

M12 FUEL ¼ COLLU SEŠSTŪRVEIDA KOMPAKTAIS TRIECIENA SKRŪVGRIEZIS

ºº

izstrādātajam un ražotajam POWERSTATE motoram (bez
oglīšu) ir līdz 10x ilgāks kalpošanas laiks, līdz 2x lielāka jauda un līdz 2x
ilgāks darbības laiks
ºº REDLINK PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Atsevišķa akumulatora elementa pārraudzība optimizē darbības laiku un
nodrošina komplekta izturību ilgtermiņā
ºº ¼ collas sešstūrveida uztveršanas patrona ātrai un vieglai uzgaļu
nomaiņai, izmantojot vienu roku
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº Spilgtākais darba vietas apgaismojums ar gaismas diodēm
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Instrum. turētājs
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Kokskrūves līdz (mm)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M12 CID

C12 RAD | M12 LEŅĶA URBJMAŠĪNA
slodzei paredzēta pilnmetāla pārnesumkārba un pārvadi, kas
nodrošina izcilu izturību un maksimālu griezes momentu
Instrumenta
un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības elektronika pret
ºº
pārslodzi elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Maināma ātruma metāla lāpstiņas slēdža mēlīte — nodrošina ērtākus
darba apstākļus jebkurā situācijā
ºº 10 mm patrona ātrākai uzgaļu nomaiņai un uzgaļu aizturei
ºº Slaids rokturis vieglam satvērienam
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvēta līmeņa mērierīce un gaismas diode, lai uzlabotu lietotāja ērtības
un apgaismojumu vājas redzamības darba apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

KOMPAKTAIS SKRŪVGRIEZIS

™

ºº Milwaukee®

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

ºº
ºº
ºº

akumulatoram un unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes
apstākļos
Milwaukee DRIVE CONTROL funkcija ļauj lietotājam pārslēgt uz
dažādiem ātruma un griezes momenta iestatījumiem, lai maksimāli
palielinātu lietošanas daudzpusību
1. režīms precīzam darbam
2. režīms nodrošina maksimālu veiktspēju vissarežģītākajiem
darbiem
REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku
izpildlaiku, līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora
darbmūžu un labāk nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas
temperatūrā līdz -20 °C
Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu
instrumenta darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora
pakas noturību
¼ collas sešstūrveida uztveršanas patrona ātrai un vieglai uzgaļu
nomaiņai
Spilgtākais darba vietas apgaismojums ar gaismas diodēm
Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Instrum. turētājs
Triec. param. (collas/min.)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M12 CID-0

M12 CID-202C

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

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

Ļoti viegla un kompakta konstrukcija

Milwaukee® DRIVE CONTROL™

40 GAB. SHOCKWAVE™ URBJU
UN SKRŪVGRIEŽA UZGAĻU
KOMPLEKTS
preces kods

4932430908

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

+
Jostas sprādze
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#MILWAUKEETOOL

M12 BSD | M12

™

M12 CIW12 | M12 FUEL

VIENA ĀTRUMA SKRŪVGRIEZIS

augstas veiktspējas kompaktais skrūvgriezis, kura garums ir
169 mm, ir ideāli piemērots darbam šaurās vietās
ºº Metāla planetārie pārvadi nodrošina izcilu noturību un maksimālu griezes
momentu līdz 20 Nm
ºº 1/4 collas sešstūrveida patrona ātrai un vieglai uzgaļu nomaiņai, izmantojot
vienu roku
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK™ aizsardzības elektronika pret
pārslodzi elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº 15 pakāpju griezes momenta regulācija un papildu urbšanas režīms
maksimālai elastībai
ºº Slaids rokturis vieglam satvērienam
ºº Iebūvētā gaismas diode apgaismo darba virsmu
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

™

ºº Milwaukee®

M12 BID | M12

™

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Instrum. turētājs
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M12 BRAID | M12

™

M12 BID-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 2500
Triec. param. (collas/min.)
0 - 3300
1
Instrum. turētājs
/4˝ Hex
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 112
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933441955

M12 BID-202C
2.0
2
40 min
0 - 2500
0 - 3300
1
/4˝ Hex
112
1.0
Koferis
4933441960

M12 CIW12-202C
2.0
2
40 min
1500/2650
1
/2˝ četrstūra
2650/3500
65/160
1.0
Koferis
4933447130

10 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1/2˝ MUCIŅU KOMPLEKTS
Preces kods

+

4932352861

ºº Kompaktais

M12 BRAID-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Triec. param. (collas/min.)
Instrum. turētājs
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

ºº Milwaukee

izstrādāts un ražots POWERSTATE bezoglīšu motors, kas
nodrošina ilgāku instrumenta kalpošanas laiku
REDLINK
PLUS
inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
ºº
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº Milwaukee DRIVE CONTROL funkcija ļauj lietotājam pārslēgt uz dažādiem
ātruma un griezes momenta iestatījumiem, lai maksimāli palielinātu
lietošanas daudzpusību
ºº 1. režīms precīzam darbam
ºº 2. režīms nodrošina maksimālu veiktspēju vissarežģītākajiem darbiem
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Spilgtākais darba vietas apgaismojums ar gaismas diodēm
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

M12 CIW14-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
0-1200 / 0-2650
1
Instrum. turētājs
/4˝ četrstūra
Triec. param. (collas/min.)
0-3000 / 0-4000
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 13/56
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933440455

M12 CIW14-202C
2.0
2
40 min
0-1200 / 0-2650
1
/4˝ četrstūra
0-3000 / 0-4000
13/56
1.0
Koferis
4933440415

20 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1/4˝ MUCIŅU KOMPLEKTS
Preces kods

+

4932352862

M12 CIW38 | M12 FUEL 3/8 COLLU KOMPAKTĀ TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

ĪPAŠI KOMPAKTS TAISNLEŅĶA TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

taisnleņķa triecienskrūvgriezis, kura garums ir 287 mm, ir
ideāli piemērots darbam šaurās vietās
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK™ aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba un zobrati nodrošina izcilu noturību un
maksimālu 68 Nm griezes momentu
ºº Kompakta 35,6 mm galvas konstrukcija
ºº Vairāku rokturu konstrukcija dažām roku pozīcijām un maksimālam
komfortam
ºº 1/4 collas sešstūrveida uztveršanas patrona ātrai un vieglai uzgaļu
nomaiņai, izmantojot vienu roku
ºº Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas laiku
ºº Iebūvēts uzlādes līmeņa mērītājs un LED
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2 reizes ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu
un temperatūrā līdz pat -20 °C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām

M12 CIW12-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
1500/2650
1
Instrum. turētājs
/2˝ četrstūra
Triec. param. (collas/min.)
2650/3500
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 65/160
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933447132

M12 CIW14 | M12 FUEL ¼ COLLU KOMPAKTĀ TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

ºº Milwaukee

®

12

izstrādātais un ražotais POWERSTATE™ bezoglīšu motors
nodrošina līdz pat 160 Nm lielu griezes momentu un līdz pat 25% ātrāku
lietošanas ātrumu
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz pat 2x ilgāku darbības
laiku, līdz 2x ilgāku akumulatora kalpošanas laiku un darbojas temperatūrā
līdz pat -20 °C
ºº Milwaukee® digitālā DRIVE CONTROL™ funkcija ļauj lietotājam pārslēgt
uz dažādiem ātruma un griezes momenta iestatījumiem, lai maksimāli
palielinātu lietošanas daudzpusību – 1. režīms: 65 Nm/0-1500 apgr./
min/2650 collas/min un 2. režīms: 160 Nm/0-2650 apgr./min/3500 collas/
min, lai piestiprinātu skrūves izmērā no M8 līdz M18
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº Slaids, īss, vieglas konstrukcijas bez reaktīvā griezes momenta, lai līdz
maksimumam palielinātu lietošanas vieglumu un lietotāja komfortu
ºº Uzlādes stāvokļa rādītājs ar iebūvētu uzlādes līmeņa mērierīci optimizētai
enerģijas pārvaldīšanai
ºº Efektīva gaismas diode griešanas zonas apgaismošanai
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

KOMPAKTAIS TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

augstas veiktspējas aizvietojošais kompaktais
triecienskrūgriezis ir 165 mm garš, tāpēc ir ideāli piemērots darbam šaurās
vietās
ºº REDLINK™ instrumenta un akumulatora pakas pārslodzes aizsardzības
elektronika nodrošina labāko noturību savā klasē
ºº Izturīga,, pilnmetāla pārnesumkārba un zobpārvadi nodrošina izcilu izturību
un maksimālu griezes momentu
ºº ¼ collas sešstūrveida uztveršanas patrona ātrai un vieglai uzgaļu nomaiņai
ºº Optimizēts rokturis labākai vadībai un uzlabotam satvērienam
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvēta līmeņa mērierīce un gaismas diode, lai uzlabotu lietotāja ērtības
un apgaismojumu vājas redzamības darba apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

1/2 COLLAS KOMPAKTĀ TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

ºº Milwaukee®

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

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

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

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

ºº Milwaukee

izstrādātajam un ražotajam POWERSTATE bezoglīšu motoram
ir līdz 2x ilgāks kalpošanas laiks un līdz 40% lielāks griezes moments
ºº REDLINK PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº Milwaukee DRIVE CONTROL funkcija ļauj lietotājam pārslēgt uz dažādiem
ātruma un griezes momenta iestatījumiem, lai maksimāli palielinātu
lietošanas daudzpusību
ºº 1. režīms precīzam darbam
ºº 2. režīms nodrošina maksimālu veiktspēju vissarežģītākajiem darbiem
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Spilgtākais darba vietas apgaismojums ar gaismas diodēm
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

M12 CIW38-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 1200/ 0 - 2650
3
Instrum. turētājs
/8˝ četrstūra
Triec. param. (collas/min.)
0-2650 / 0-3500
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 23/158
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933440460

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

M12 CIW38-202C
2.0
2
40 min
1200/2650
3
/8˝ četrstūra
0-2650 / 0-3500
23/158
1.0
Koferis
4933440420
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#MILWAUKEETOOL
12 PC SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
SKRŪVGRIEŽU UZGAĻU KOMPLEKTS 1
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x SL
0.6 x 4.5 mm / 1 x SL 0.8 x 5.5 mm, 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5, 1 x
uzgaļu turētajs, garums - 76 mm.

PILNĪGA
SALĀGOŠANĀS,
LABĀKĀ IZTURĪBA

Preces kods

12 PC SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
SKRŪVGRIEŽU UZGAĻU KOMPLEKTS
3
2 x TX10 / 3 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x
uzgaļu turētājs, garums - 76 mm.

SHOCKWAVE™

IZGATAVOTS NO IZTURĪGA TĒRAUDA UN TERMISKI APSTRĀDĀTS,
LAI KONTROLĒTU CIETĪBU, INOVATĪVI KONSTRUĒTA TRIECIENA
ABSORBĒŠANAS ZONAS ĢEOMETRIJA, LAI PAGARINĀTU DARBMŪŽU.

Preces kods

PATIESI AUGSTAS VEIKTSPĒJAS RISINĀJUMS
JŪSU TRIECIENSKRŪVGRIEZIM

30x
LIFE
™

CUSTOM MACHINED TIP™
PRECĪZA SALĀGOŠANĀS

CUSTOM ALLOY™ 76
TĒRAUDS

Preces kods

Preces kods

4932430905

40 GAB. SHOCKWAVE™ URBJU UN SKRŪVGRIEŽA
UZGAĻU KOMPLEKTS
Shockwave Impact Duty™ skrūvgrieža uzgaļi: 25 x 25 mm garums 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3
x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x sešstūra
4 mm / 1 x sešstūra 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 8 x 50 mm
garums 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x
magnētiskais uzgaļu turētājs, garums - 60 mm. 1 x magnētiskais uzgaļu turētājs, garums - 152
mm. 3 x Shockwave Impact Duty™ 1/4˝ sešstūra urbji: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact
Duty™ magnētiskie skrūvgrieži: 48 mm garums 1 x sešstūra 8 mm / 1 x sešstūra 10 mm.
Preces kods

Preces kods

14

4932430906

12 PC SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
SKRŪVGRIEŽU UZGAĻU KOMPLEKTS
2
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25
/ 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x uzgaļu turētājs, garums - 76 mm

Preces kods

4932430910

10 GAB. SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
1
/2˝ MUCIŅU KOMPLEKTS
Ietilpst: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Preces kods

4932352861

15 PC SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
SKRŪVGRIEŽU UZGAĻU KOMPLEKTS
Shockwave Impact Duty™ skrūvgriežu uzgaļi: 15 x 25 mm gari: 1
x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX10 / 2 x TX15
/ 2x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x magnētisks uzgaļu turētajs,
garums - 60 mm.
Preces kods

4932430904

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

Preces kods

4932352938

MAGNĒTISKIE UZGAĻU TURĒTĀJI AR
1
/4˝ SEŠSTŪRA LIGZDU (DIN 3126 - E
6.3)

4932430908

56 GAB. SHOCKWAVE™ SKRŪVGRIEŽA UZGAĻU
KOMPLEKTS
Shockwave Impact Duty™ skrūvgrieža uzgaļi: 48 x 25 mm garums 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x
PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3
x TX40 / 2 x TX50, 2 x sešstūra 4 mm / 2 x sešstūra 5 mm, 2 x SL 0,6 x 4,5 / 2 x SL 0,8 x
5,5 / 2 x SL 1,2 x 6,5. 7 x 50 mm garums 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15
/ 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x magnētiskais uzgaļu turētājs, garums - 60 mm.
Preces kods

48325032

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ UZGRIEŽŅU ATSLĒGU KOMPLEKTS, 5
GAB.
Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm.

Preces kods
48 GAB. SHOCKWAVE™ URBJU UN SKRŪVGRIEŽA
UZGAĻU KOMPLEKTS
Shockwave Impact Duty™ skrūvgrieža uzgaļi: 32 x 25 mm garums 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x
PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1
x TX40, 1 x sešstūra 4 mm / 1 x sešstūra 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL
1,2 x 6,5. 8 x 50 mm garums 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1
x TX25 / 1 x TX30. 3 x 90 mm garums 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x magnētiskais uzgaļu
turētājs, garums - 60 mm. 4 x Shockwave Impact Duty™ 1/4˝ sešstūra urbji: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm.

4932352862

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ LIGZDAS
ADAPTERIS: 1/4˝ SEŠSTŪRA - 1/2˝ KVADRĀTVEIDA UZGALIS. DIN 3126 - E 6.3

Preces kods
33 GAB. SHOCKWAVE™ SKRŪVGRIEŽA UZGAĻU UN
UZGRIEŽŅU ATSLĒGU KOMPLEKTS
Shockwave Impact Duty™ skrūvgrieža uzgaļi: 24 x 25 mm garums 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x
PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1
x TX40 / 1 x TX50. 5 x 50 mm garums 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25.
3 x Shockwave Impact Duty™ magnētiskās uzgriežņu atslēgas: 48 mm garums 1 x sešstūra
7 mm / 1 x sešstūra 8 mm / 1 x sešstūra 10 mm. 1 x magnētiskais uzgaļu turētājs, garums
- 60 mm.

4932430911

20 GAB. SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
1
/4˝ MUCIŅU KOMPLEKTS
12 1/4˝ ligzdas: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
mm. 50 mm kopējais garums. 6 x skrūvgriežu muciņas, garums - 25
mm: PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30. 1 x muciņu adapteris
1
/4˝ Hex > 1/4˝ kvadrātveida uzgalis.. 1 x uzgaļa adapteris 1/4˝ Hex >
1
/4˝ Sešstūra. Magnētisks muciņu turētājs skrūvgriežu uzgaļiem.

UP TO

SHOCKZONE™
SLĀPĒ LIELĀKU GRIEZES
MOMENTU

4932430909

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

4932430907

4932352822

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ LIGZDAS
ADAPTERIS: 1/4˝ SEŠSTŪRA - 1/4˝ KVADRĀTVEIDA UZGALIS.. DIN 3126 - E 6.3
Preces kods

48325030

Preces kods

4932352406

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ UZGAĻA
ADAPTERIS: 1/2˝ KVADRĀTVEIDA PATRONA - 1/4˝ SIEVIŠĶ. SKRŪVGRIEŽA
UZGAĻIEM
Preces kods

48034410
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M12 BIW12 | M12

™

augstas veiktspējas aizvietojošā kompaktā trieciena uzgriežņu
atslēga, kuras garums ir 171 mm, ir ideāli piemērota darbam šaurās vietās
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK™ aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Izturīgā, pilnmetāla pārnesumkārba un zobrati nodrošina izcilu noturību un
maksimālu griezes momentu
ºº 1/2 collas četrstūrveida uzgriežņu atslēga paredzēta universālajām
kontaktligzdām
ºº Optimizēts rokturis labākai vadībai un uzlabotam satvērienam
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora bloka noturību
ºº Iebūvēta līmeņa mērierīce un gaismas diode, lai uzlabotu lietotāja ērtības
un apgaismojumu vājas redzamības darba apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

M12 BIW38 | M12

™

M12 BIW12-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 2550
1
Instrum. turētājs
/2˝ četrstūra
Triec. param. (collas/min.)
0 - 3400
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 138
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933447134

preces kods

+

4932352861

KOMPAKTĀ 3/8˝ TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

augstas veiktspējas aizvietojošā kompaktā trieciena uzgriežņu
atslēga ir 165 mm gara, tāpēc ir ideāli piemērota darbam šaurās vietās
™
REDLINK
instrumenta
un akumulatora pakas pārslodzes aizsardzības
ºº
elektronika nodrošina labāko noturību savā klasē
ºº Izturīgā, pilnmetāla pārnesumkārba un zobrati nodrošina izcilu noturību un
maksimālu griezes momentu
ºº 3/8" kvadrātveida piedziņa paredzēta izmantošanai universālajās
kontaktligzdās
ºº Optimizēts rokturis labākai vadībai un uzlabotam satvērienam
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvēta līmeņa mērierīce un gaismas diode, lai uzlabotu lietotāja ērtības
un apgaismojumu vājas redzamības darba apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

M12 BIW38-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 2500
3
Instrum. turētājs
/8˝ četrstūra
Triec. param. (collas/min.)
0 - 3300
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 135
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933441985

augstas veiktspējas aizvietojošā kompaktā trieciena uzgriežņu
atslēga ir 152 mm gara, tāpēc ir ideāli piemērota darbam šaurās vietās
™
ºº REDLINK instrumenta un akumulatora pakas pārslodzes aizsardzības
elektronika nodrošina labāko noturību savā klasē
ºº Izturīgā, pilnmetāla pārnesumkārba un zobrati nodrošina izcilu noturību un
maksimālu griezes momentu
ºº 1/4" kvadrātveida piedziņa paredzēta izmantošanai universālajās
kontaktligzdās
ºº Optimizēts rokturis labākai vadībai un uzlabotam satvērienam
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvēta līmeņa mērierīce un gaismas diode, lai uzlabotu lietotāja ērtības
un apgaismojumu vājas redzamības darba apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

APRĪKOTI AR 1/4˝ ĀTRĀS NOMAIŅAS SEŠSTŪRA
KĀJIŅU, SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
CAURUMZĀĢI IR OPTIMIZĒTI DARBAM AR PLĀNU
METĀLU, KURA BIEZUMS NEPĀRSNIEDZ 0,6 MM

LĪDZ PAT 40% ĀTRĀKI GRIEZUMI BEZ
ATSKABARGĀM, SALĪDZINOT AR
STANDARTA DIVMETĀLU CAURUMZĀĢIEM,
UN LĪDZ PAT 2 REIZES ILGĀKS DARBMŪŽS
NEKĀ KONKURENTU IZSTRĀDĀJUMIEM

M12 BIW38-202C
2.0
2
40 min
0 - 2500
3
/8˝ četrstūra
0 - 3300
135
1.0
Koferis
4933441990

ATSPERE AUTOMĀTISKI
ATBRĪVO UZGALI

KOMPAKTĀ 1/4˝ TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

ºº Milwaukee®

16

2.0
2
40 min
0 - 2550
1
/2˝ četrstūra
0 - 3400
138
1.0
Koferis
4933447133

SHOCKWAVE™ CAURUMZĀĢI

ºº Milwaukee

™

M12 BIW12-202C

10 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄2˝ MUCIŅU KOMPLEKTS

®

M12 BIW14 | M12

IZCILS ZĀĢĒŠANAS
RISINĀJUMS, KAS PAREDZĒTS
TRIECIENSKRŪVGRIEŽIEM

KOMPAKTĀ 1/2 COLLAS TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

ºº Milwaukee®

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

M12 BIW14-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Instrum. turētājs
Triec. param. (collas/min.)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

20 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄4˝ MUCIŅU KOMPLEKTS
preces kods

4932352862

AIZTURES PLECS
PĀRLIEKU DZIĻU
NEPIEĻAUJ PĀRLIEKU
URBUMU

3 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ KOMPLEKTS
Ø 22 / 29 / 35 mm.

+

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Preces kods

49224800

1
/4˝ SEŠSTŪRA
KĀJIŅA PIEMĒROTA
TRIECIENSKRŪVGRIEZIM

PIEMĒROTS
LIETOŠANAI AR
AKUMULATORA
INSTRUMENTIEM

Ø (mm)
19
22
25
29
32
35
38
Izbīdīšanas atspere un skrūve.
Priekšurbis ar darbvārpstu.

preces kods
49569805
49569810
49569815
49569820
49569825
49569830
49569835
4932430466
4932430477

17

#MILWAUKEETOOL

M12 CH

ĀTRĀKS
NEKĀ JEBKAD
IEPRIEKŠ

M12 FUEL™ SDS-PLUS PERFORATORS
Pirmais savā nozarē bez oglīšu motors kompaktā 12 V
ºº triecienurbjmašīna:
1,1 džouls (EPTA), 0 – 6575 triecieni minūtē un
0 – 900 apgr./min

zema vibrācijas vērtība 4,3 m/s², var izmantot 8 stundas dienā
ºº Ļoti
Baterijas lādiņš nodrošina vairāk nekā 60 6 mm caurumu izveidi
ºº Milwaukee
un ražotais POWERSTATE motors bez
ºº oglīšu ar savāizstrādātais
klasē labāko jaudas un svara attiecību nodrošina līdz
®

™

3x ilgāku darbības laiku un līdz 2x lielāku jaudu

REDLINK PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
ºº digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

akumulatoram un unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes
apstākļos
REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku
izpildlaiku, līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora
darbmūžu un labāk nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas
temperatūrā līdz -20 °C
2 darba režīmi: izvēlieties rotācijas āmuru vai tikai rotāciju
maksimālai daudzveidībai
Optimizēta āmurveida urbšana līdz 6 – 10 mm (maks. 13 mm)
43 mm garš kakls – saderīgs ar M12 DE putekļu atdalītāju
Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Instrum. turētājs
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M12 CH-0
−
0
−
SDS-Plus
1.1
13
10
13
4.4
−
−
4933441947

M12 CH-202C
2.0
2
40 min
SDS-Plus
1.1
13
10
13
4.4
1.7
Koferis
4933441997

2 režīmu SDS-plus perforators

M12 CH-602X
6.0
2
90 min
SDS-Plus
1.1
13
10
13
4.4
1.9
HD kaste
4933451510

SDS-PLUS URBIS
NOZARĒ IZTURĪGĀKIE URBJI AR 2 GRIEZĒJŠĶAUTNĒM,
IZMANTOJOT AKUMULATORA PERFORATOROS, IZVEIDO
LĪDZ PAT 20% VAIRĀK URBUMU AR VIENU UZLĀDES
REIZI. IZSTRĀDĀTI ĀTRAI, AGRESĪVAI URBŠANAI
BETONĀ. M2™ 2 GRIEZĒJŠĶAUTŅU URBJU SĒRIJAS
PAILDZINĀTAIS DARBMŪŽS UN UZLABOTĀ EFEKTIVITĀTE
NODROŠINA IDEĀLU RISINĀJUMU URBŠANAS DARBIEM
TRADICIONĀLAJĀ BETONĀ.

Izcili zema vibrācijas vērtība — 4,4 m/s²

OPTIMIZĒTS AKUMULATORA
SDS-PLUS BETONA
PERFORATORIEM

PAR CITIEM KOMPLEKTU VARIANTIEM JAUTĀJIET TUVĀKAJĀ MILWAUKEE VEIKALĀ

LED apgaismojums

M12 H | M12 KOMPAKTAIS SDS-PLUS PERFORATORS
dizains, kompaktā un vieglā struktūra ļauj izmantot darbam
šaurās vietās un mazina nogurumu, izmantojot visu dienu
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº L-veida forma, 2 režīmu triecienurbšana un urbšana vai tikai urbšana,, lai
nodrošinātu maksimālu daudzpusību
ºº Zems vibrāciju līmenis pie 6,7 m/s²
ºº Optimizēta perforācija līdz 4-8 mm (ne vairāk kā 13 mm)
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvēta līmeņa mērierīce un gaismas diode, lai uzlabotu lietotāja ērtības
un apgaismojumu vājas redzamības darba apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

ºº Ergonomiskais

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Instrum. turētājs
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Vibrācijas līmenis urbšanas
laikā (m/s² )
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M12 H-0

M12 H-202C

M12 H-402C

−
0
−
SDS-Plus
0.9
10
8
13

2.0
2
40 min
SDS-Plus
0.9
10
8
13

4.0
2
80 min
SDS-Plus
0.9
10
8
13

6.7

6.7

6.7

−
−
4933431355

1.6
Koferis
4933431340

1.8
Koferis
4933441164

CENTRĒŠANAS GALIŅŠ
ĻAUJ VEIKT ATVERU
URBŠANU UN NOVĒRŠ
IZSLĪDĒŠANU

5 SDS-PLUS
TRIECIENURBJU
KOMPLEKTS
Ø 5 / 6 x 110 mm un Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.

Preces kods
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Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

4932352338

PALIELINĀTI ARMATŪRU
GRIEZĒJELEMENTI
NOVĒRŠ URBJA
SĀNU BOJĀJUMUS,
SADUROTIES AR
ARMATŪRU

ŠĶĒLĒJMALAS
3 AGRESĪVI DECENTRĒTIE
TRIECIENURBJI, KAS RADA
“DRUPINĀŠANAS” EFEKTU

7 SDS-PLUS TRIECIENURBJU KOMPLEKTS
Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm un Ø 6 / 8 / 10 / 12 x
160 mm.

Preces kods

4932352339

KONUSVEIDA URBJA
KAKLIŅA KONSTRUKCIJA,
PASTIPRINĀTAS RIEVAS
PILNĪGA JAUDAS PĀRNESE
UZ URBI, ZEMĀKS VIBRĀCIJU
LĪMENIS UN IZCILA IZTURĪBA
PRET SALŪŠANU

LĪDZ PAT

25%

ĀTRĀKS

10 SDS-PLUS TRIECIENURBJU KOMPLEKTS
Ø 5 / 6 / 6 x 110 mm un Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 /
12 / 14 x 160 mm.

Preces kods

4932352340
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M12 DE

M12 CHZ

M12 UNIVERSĀLAIS PUTEKĻU NOSŪCĒJS

M12 FUEL™ KOMPAKTAIS HACKZALL™ ZOBENZĀĢIS

visām Milwaukee SDS-Plus un vairumam citu ražotāju perforatoriem, kuru sašaurinājuma izmērs ir 43-59
ºº Piemērots
mm. Komplektā ar sāna rokturi un 3 skavām

izstrādātajam un ražotajam POWERSTATE motoram
ºº Milwaukee
(bezoglīšu) ir līdz 6x reizēm ilgāks kalpošanas laiks un līdz pat 70%
®

vienu uzlādi spēj izsūkt putekļus no 65 urbumiem (6 mm diametrā x 50 mm dziļumā)
ºº Ar
un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi elektronika nodrošina labāko izturību savā
ºº Instrumenta
klasē

lielāks griešanas ātrums dažos pielietojuma veidos
™

ºº

mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº Līmeņa
akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku, līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku
ºº REDLITHIUM-ION
akumulatora darbmūžu un labāk nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C

ºº

Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™ akumulatoriem

ºº

M18 BH-402C

M12 CH-602X

™

PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
ºº REDLINK
digitālo aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan

— var izmantot putekļu nosūkšanai kā paredzēts vai kā rokas pārnēsājamo putekļsūcēju
ºº Daudzfunkcionāls
filtrs: efektivitāte 99,7%
ºº HEPA
5 s izslēgšanas aizkave, lai nodrošinātu pilnīgu putekļu iztīrīšanu no izurbtā cauruma
ºº Automātiskā
akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu
ºº Atsevišķa
akumulatora pakas noturību

ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

ºº

4933443330

4933451510

HD18 HX-402C
4933441280

ºº
ºº
ºº

M12 H-402C

akumulatoram un unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes
apstākļos
REDLITHIUM-ION™ akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku
izpildlaiku, līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora
darbmūžu un labāk nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas
temperatūrā līdz -20 cC
Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu
instrumenta darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora
bloka noturību
Milwaukee® patentētā FIXTEC skava ātrai un vienkāršai asmens
nomaiņai bez atslēgas
Līdzsvara mehānisms samazina vibrāciju līdz 6,5 m/s², ļaujot
operatoram droši strādāt ilgāku laiku nenogurstot
Hermētiska pārnesumkārba novērš ūdens un netīrumu iekļūšanu
korpusā
Gaismas diode apgaismo griezuma līniju vājas redzamības darba
apstākļos
Kompaktais un vieglais svars lietotājiem ļauj izpildīt veicamos
darbus šaurās vietās.

4933441164

PH 30 POWER X
4933396420

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maksimālais urbja uzgaļa diametrs (mm)
Maksimālais urbšanas dziļums (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M12 DE-0C

M12 DE-201C

−
0
−
4 - 16
120
−
Koferis
4933440510

2.0
1
40 min
4 - 16
120
1.7
Koferis
4933440500

PLH 20
4933408070

PH 27 X

PLH 28 E

4933448470

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Gājiena gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M12 CHZ-0

M12 CHZ-402C

M12 CHZ-602X

−
0
−
0 - 3000
15.9
−
−
4933446960

4.0
2
80 min
0 - 3000
15.9
1.6
Koferis
4933446950

6.0
2
90 min
0 - 3000
15.9
1.6
HD kaste
4933451511
Asmens nomaiņa bez instrumentiem

4933446790

M12 HV | M12 AKUMULATORA PUTEKĻUSŪCĒJS
sūkšanas jauda koksnei, metālam un citiem izplatītākajiem
atkritumiem
ºº Atkritumu līmeņa indikatorlodziņš nodrošina iespēju lietotājam uzraudzīt
uzpildes līmeni
ºº Slēdža bloķēšanas funkcija ilgstošas izmantošanas laikā samazina
nogurumu
ºº Universāli piederumi mazām un lielām uzkopjamajām zonām
ºº Kompaktais izmērs nodrošina iespēju ērti uzkopt šauras vietas
ºº Drošs tvertnes aizslēgs nodrošina nejaušu atkritumu izbiršanu

Darbināšana ar vienu roku

C12 HZ | M12 HACKZALL ZOBENZĀĢIS

ºº Lieliska

M12 HV-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Gaisa daudz. (l/min.)
Gaisa ātrums (metri/studã)
Maks. vakuuma spied. (mbar)
Cietu ķerm. Ietilp. (l)
Šļūt. diam. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
934
56
31.1
0.6
22.5
1.2
−
4933448390

ºº Milwaukee

augstas veiktspējas kompakto, ar vienu roku izmantojamo
zobenzāģi, kura garums ir tikai 280 mm, var ideāli izmantot darbam šaurās
vietās
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Milwaukee patentētā FIXTEC skava ātrai un vienkāršai asmens nomaiņai
bez atslēgas
ºº Zems vibrāciju līmenis pie 10,5 m/s²
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvēta līmeņa mērierīce un gaismas diode, lai uzlabotu lietotāja ērtības
un apgaismojumu vājas redzamības darba apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Gājiena gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

C12 HZ-0

C12 HZ-202C

−
0
−
0 - 3000
13
−
−
4933411925

2.0
2
40 min
0 - 3000
13
1.2
Koferis
4933441195

10 GAB. KOMPLEKTS, 2 X
49005460, 3 X 49005614, 3 X
49005424, 2 X 49005418.
Preces kods

20

Iebūvēts uzlādes līmeņa rādītājs

49220220

+
21
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M12 CCS44 | M12 FUEL

™

C12 MT | M12 MULTIFUNKCIONĀLAIS INSTRUMENTS

KOMPAKTS RIPZĀĢIS

izstrādātais un ražotais POWERSTATE™ bezoglīšu motors
nodrošina līdz 2x ilgāku motora darbmūžu un līdz 2x vairāk griezumu vienā
uzlādes reizē
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2x ilgāku darbības laiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20°C
ºº Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas laiku
ºº 50° slīpums
ºº Magnija augšējie un apakšējie aizsargi nodrošina savā klasē labāko
izturību pret triecieniem
ºº Magnija sliede samazina svaru un maksimāli paaugstina izturību
ºº Gaismas diode apgaismo griezuma līniju
ºº LED gaisma ar vieglu apgaismojumu
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

ºº Milwaukee®

M12 CCS44-0 M12 CCS44-402C M12 CCS44-602X
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)
Maks. zāģ. dziļ. 45 grād. (mm)
Asmens diam. (mm)
Urbuma izm. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
3600
44
33
140
20
−
−
4933448225

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

6.0
2
90 min
3600
44
33
140
20
2.7
HD kaste
4933451512

140 X 20 MM 18 ZOBU ZĀĢA
ASMENS AR 1,3 MM GRIEŠANAS
PLATUMU (GRIEZUMS)
Preces kods

+

4932430719

ºº Daudzpusīgs bezvadu risinājums griešanas un noņemšanas darbiem
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības elektronika

pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Mainīga ātruma (5000-20 000 apgr./min) un 1,5º svārstību kustība pa
kreisi/pa labi ļauj profesionāli izmantot tādus materiālus kā metālu, koku
un plastmasu
ºº Saderīgs ar citu ražotāju piederumiem
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Akumulatora līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem
ºº Komplektā iekļauts adapteris, asmens dziļiem griezumiem OSC 112,
slīpēšanas atbalsta paliktnis, 5 slīpēšanas loksnes

M12 BPS | M12

ºº Kompakta

ºº Maināma

™

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. grieztsp. (mm)
Asmens gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M12 BS-0

M12 BS-402C

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

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

3 LENTZĀĢA ASMEŅU
KOMPLEKTS, 687,57 MM GARUMS,
2,5 MM LĪDZ 8 MM MATERIĀLA
SIENAS BIEZUMS, 18 ZOBI UZ
COLLU AR 1,4 MM ZOBU IEDAĻU

C12 MT-0

C12 MT-202B C12 MT-402B

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

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

+

+

48900030

KOMPAKTĀ PULĒJAMĀ MAŠĪNA/SLĪPMAŠĪNA

divu ātrumu izvēle (0-2800 / 0-8300 apgr./min) pulēšanai un
slīpēšanai
Instrumenta
un akumulatoru bloka REDLINK™ aizsardzības elektronika pret
ºº
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Līdz 76 mm liels pulēšanas sūklis un 50 mm slīpēšanas paliktnis ātrai
darba veikšanai
ºº Ilgs darbības laiks ļauj biežāk veikt uzdevumus ar vienu akumulatora uzlādi
ºº Kompakta, tikai 130 mm liela konstrukcija ļauj piekļūt grūti sasniedzamām
vietām
ºº Ass bloķētājs ļauj ātri nomainīt piederumu bez instrumentiem
ºº Atvienojamais 2 pozīciju sānu rokturis
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora bloka noturību
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

Bat. pak. jauda (īpašs)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Vārpstas izm.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M12 BPS-0

M12 BPS-421X

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

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

AITAS VILNAS PULĒŠANAS
DISKS. LĪPVIRSMAS FIKSĀCIJA.
LIETOŠANAI AR PULĒŠANAS /
SLĪPĒŠANAS PAMATNES DISKIEM
Preces kods

M12 JS | M12 FIGŪRZĀĢIS

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

32 MM GREMDGRIEŠANAS ASMENS.
GREMDGRIEŠANA / DOBŠANA
/ LĪDZENA GRIEŠANA LĪDZ AR
KOKMATERIĀLA UN PVC VIRSMU

48390572

Preces kods

+

4932430838

C12 RT | M12 ROTĒJOŠAIS INSTRUMENTS

ºº Pilnīgi

jauna hibrīdā roktura konstrukcija — apvieno figūrzāģa augšējā
roktura un cilindrveida roktura dizainu, lai nodrošinātu izcilu griezuma
vadību un līdzsvaru
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Maināms ātrums — elektroniskā slēdža ātruma vadība nodrošina
lietotājam elastību un vadību
ºº Līdzens griezums — minimāla vibrācija griešanas laikā, lai griezums būtu
īpaši vienmērīgs
ºº Precīzas veltņa vadīkla — izturīga veltņa vadīkla ir novietota tuvu detaļai,
lai nodrošinātu vadību lietotājam un samazinātu asmens novirzi
ºº Skata līnija — kompaktā instrumenta ID uzlabo griezuma līnijas redzamību
ºº Konusveida ierīce bez instrumentiem — ātra un vienkārša slīpā regulēšana
līdz 45 grādiem, neizmantojot instrumentus
ºº QUIK-LOK asmens skava ar T-veida kātu
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Gājiena gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M12 JS-0

M12 JS-402B

−
0
−
0 - 2800
19
−
−
4933431305

4.0
2
80 min
0 - 2800
19
2.1
Soma
4933441700

5 GAB. KOMPLEKTS BLISTERA TIPA
PAKĀ. PIEMĒROTS KOKA UN METĀLA
APSTRĀDES DARBIEM. 4932213116,
4932254061, 4932254063,
4932254064, 4932254071
Preces kods

22

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Svārst. leņķ. uz lab. un kreis. pusi
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Preces kods

M12 BS | M12 BEZVADA METĀLA LENTES ZĀĢIS
un viegla konstrukcija griešanai ar vienu roku virs galvas esošos
uzstādījumos un šaurās vietās
Instrumenta
un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības elektronika pret
ºº
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Daudzpusīgs — piemērots ļoti dažādu materiālu griešanai: tēraudam,
nerūsošam tēraudam, varam, plastmasai, alumīnijam
ºº Aukstā griešana — bez dzirkstelēm un dārdoņas
ºº Tīrs griezums — līdzsvarota roktura konstrukcija kombinācijā ar 8 lieliem
lodīšu gultņu asmeņu balstiem nodrošina labāko griezuma kvalitāti savā
klasē
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem
ºº Komplektā iekļauts 18 Tpi asmens

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

ºº Daudzpusīgs bezvadu risinājums griešanas un noņemšanas darbiem
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības elektronika

pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Mainīgs ātrums (5000-32 000 apgr./min)
ºº 0,8-3,2 mm ietvars ir saderīgs ar visiem pašlaik tirgū pieejamiem
piederumiem
ºº Ass bloķēšanas mehānisms vienkāršai piederumu maiņai
ºº Izcila ergonomika un neliels svars
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Akumulatora līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

pret

C12 RT-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Spīļpatr. ievietotā izstr. liel. diam. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

+

4932345825

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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M12 IR | M12 UZGRIEŽŅU TRIECIENVSKRŪVGRIEZIS
jauda un ātrums savā klasē, griezes moments 47 Nm, bezslodzes
ātrums 250 apgr./min
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Pastiprināts korpuss, kas nodrošina tērauda sprūdratiem līdzīgu augstu
izturību
ºº Kompakta konstrukcija — ideāli piemērota šaurām vietām un nelielām
dzinēja platformām
ºº Maināma ātruma metāla lāpstiņas slēdža mēlīte — nodrošina labāku
vadību lietotājam izmantošanas laikā
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvēta līmeņa mērierīce un gaismas diode, lai uzlabotu lietotāja ērtības
un apgaismojumu vājas redzamības darba apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

C12 PPC | M12 PEX CAURUĻU GRIEZĒJS

ºº Labākā

M12 IR-201B 1/4
Akumulatora jauda (Ah)
2.0
Piegādāto akum. sk.
1
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
40 min
1
Instrum. turētājs
/4˝ četrstūra
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 40
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 250
Garums (mm)
274
Sv. kopā ar akum. (kg)
0.9
Piegād.
Soma
Preces kods
4933441725

2.0
1
40 min
3
/8˝ četrstūra
47
0 - 250
274
0.9
Soma
4933441720

20 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1/4˝ MUCIŅU KOMPLEKTS
Preces kods

ºº Masīvs griešanas spiediens (175 kg/cm²)
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK

M12 IR-201B 3/8

4932352862

+

C12 PN | M12 ROKAS NAGLOTĀJS
ºº Profesionāla

aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Jaudīgais mehānisms 3 sekunžu laikā pārgriež PVC cauruli līdz 50 mm
ºº Lielai slodzei paredzēta pilnmetāla pārnesumkārba un pārvadi, kas
nodrošina izcilu izturību un maksimālu griezes momentu
ºº Maināma ātruma slēdzis pilnai izslēgšanas vadībai
ºº Īpaši ass asmens griešanai bez robiem
ºº Īpaši efektīvais mehānisms nodrošina vairāk nekā 200 griezumus ar vienu
uzlādi
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvēta līmeņa mērierīce un gaismas diode, lai uzlabotu lietotāja ērtības
un apgaismojumu vājas redzamības darba apstākļos
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

C12 PPC-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maks. grieztsp. (mm)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
50
0 - 500
1.9
−
4933416550

M12 CC | M12 BEZVADU KABEĻU GRIEZĒJS

jauda efektīvi iedzen 100 mm ietvara naglas mazāk nekā

3 sekundēs
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Izcila ergonomika — lietotāja izvēlētais plaukstas stila rokturis nodrošina
lielisku komfortu un vadību
ºº Noder vietās, kur nevar atvēzēt āmuru
ºº Lielāks izpildlaiks: iedzen līdz 100 x 90 mm naglām ar vienu uzlādi
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Akumulatora līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

ºº Profesionāla

jauda (Ø32 mm) — jaudīgās knaibles bez pūlēm pārgriež lielu
kabeli
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Ilgāks darbības laiks — nodrošina līdz 60 griezumiem 4 x 35 mm² vara
kapeli ar vienu uzlādi
ºº Kompakts priekšējais gals — taisnā virzienā nonāk līdz kabelim paneļos
vai elektrosadales skapjos, neveidojot cilpas vai iesprūdumus
ºº Izcila griezuma kvalitāte — Milwaukee izveidotā asmeņu ģeometrija
nodrošina līdzenu, noapaļotu un uzstādīšanai gatavu griezumu
ºº Automātiski atlaižama svira — nodrošina griešanas, pārlādes un ātras
atkārtošanas iespējas
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvēta līmeņa mērierīce un gaismas diode, lai uzlabotu lietotāja ērtības
un apgaismojumu vājas redzamības darba apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

C12 PN-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)
Maks. naglas izm. (mm)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
2700
90
2.9
1.6
−
4933427182

C12 PC | M12 VARA CAURULES GRIEZĒJS
augstas veiktspējas motors (500 apgr./min) — pārgriež 12 mm
vara cauruli mazāk nekā 3 sekunžu laikā
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Griešanas mehānisms ar automātisko bloķēšanu pārgriež uzstādīto vara
cauruli pat ar 37 mm spraugu
ºº Automātiskās regulēšanas spailes, kas automātiski pielāgojas caurules
izmēram
ºº Pilnībā no metāla izgatavots noblīvēts priekšējais gals — pret rūsu un
koroziju noturīga griešanas galva
ºº Slaids rokturis vieglam satvērienam
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvēta līmeņa mērierīce un gaismas diode, lai uzlabotu lietotāja ērtības
un apgaismojumu vājas redzamības darba apstākļos
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

M12 CC-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maks. zāģēš. diam. (mm)
Grieš. spēks (kN)
Ātr. iestat.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
32
32
2
3.0
−
4933431600

KABEĻU GRIEZĒJA ASMENS
Preces kods

+

4932430070

M12 GG | M12 SMĒRVIELAS PISTOLE

ºº Milwaukee

ºº Jaudīgais

C12 PC-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Vara caur. (mm)
Min. vieta cauruļu grieš. (mm)
Garums (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

RIPAS CAURUĻU GRIEŠANAI.
PIEMĒROTAS VARA CAURULĒM.
NAV PIEMĒROTAS PLASTMASAS VAI
NERŪSOŠA TĒRAUDA CAURULĒM
Preces kods
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+

48380010

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

12 V motors nodrošina vairāk nekā 562 bāru maksimālo
darbības spiedienu
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Labākais darbības laiks savā klasē — vienā uzlādes reizē var izlietot līdz
7 kasetnēm
ºº Izcils roktura līdzsvars un ergonomika — garums tikai 355 mm, sver tikai
3,2 kg
ºº Atgaisošanas vārsts — uzpildes mehānisms ātrai plūsmai
ºº Iebūvēta šļūtenes uzglabāšanas vieta, plecu siksnas cilpa un līmeņa
mērierīce ar gaismas diodi — uzlabotas lietotāja ērtības un mazāks
dīkstāves laiks
ºº Trīs veidu uzpilde — lielapjoma, kasetnes un iesūkšanas iespējas
ºº Smērvielas apjoms 400 ml (kasetne), 473 ml (lielapjoma)
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Spied. (bāri)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

M12 GG-0

M12 GG-401B

−
0
−
562
−
−
4933440435

4.0
1
80 min
562
3.2
Soma
4933441675
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IEGŪSTIET SAVU
APSILDĀMO
JAKU TŪLĪT

Nav pieejams Latvijā

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

Nav pieejams Latvijā

3x REIZES PĀRSPĒJ

ILGĀKS
5x REIZES
KALPOŠANAS LAIKS

340 G KOKVILNAS AUDUMU

RISINĀJUMI VISIEM GADALAIKIEM NO MILWAUKEE®
No universālām jakām un jakām ar kapuci līdz izturīgam darba
apģērbam — šie produkti ir īpaši izstrādāti, lai atbilstu nozares
profesionāļu prasībām attiecībā uz apsildāmo apģērbu.

ELEKTRISKI DARBINĀMS AR M12™ REDLITHIUMION™ AKUMULATORU TEHNOLOĢIJU

REIZES ILGĀKS
5x 5KALPOŠANAS
LAIKS

NOISEREDUCING
POLYESTER/SPANDEX SOFTSHELL

VISAS M12™ APSILDĀMĀS JAKAS DRĪKST MAZGĀT VEĻAS
MAZGĀJAMAJĀ MAŠĪNĀ UN ŽĀVĒT VEĻAS ŽĀVĒTĀJĀ UN
TĀS IR PAREDZĒTAS ILGLAICĪGAI LIETOŠANAI

PIEDERUMI

3x REIZES PĀRSPĒJ

340 G KOKVILNAS AUDUMU

TRĪS SILTUMA IESTATĪJUMI (AUGSTS, VIDĒJS, ZEMS) ĻAUJ LIETOTĀJAM IZVĒLĒTIES JEBKURIEM
LAIKAPSTĀKĻIEM PIEMĒROTĀKO SILTUMA APJOMU

M18™ USB BAROŠANĀS AVOTS, KAS SADER AR
VISIEM M18 ™ AKUMULATORIEM. USB UZLĀDES
VIETA MP3 ATSKAŅOTĀJIEM, MOBĪLAJIEM
TELEFONIEM, DIGITĀLĀLAJAI KAMERAI, GPS.
Preces kods

4932430084

M12™ AUTOMAŠĪNAS VADS.

26

4933451900

Preces kods

Preces kods

4931247366

M12™ USB BAROŠANĀS AVOTS, KAS SADER AR
VISIEM M12 ™ AKUMULATORIEM. USB UZLĀDES
VIETA MP3 ATSKAŅOTĀJIEM, MOBĪLAJIEM
TELEFONIEM, DIGITĀLĀLAJAI KAMERAI, GPS.

M12™ 2.0 AH AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS PRIEKŠ VISĀM
APSILDĀMAJĀM JAKĀM
Preces kods

M12™ BAROŠANĀS AVOTS, KAS SADER AR
VISIEM M12 AKUMULATORIEM.

4932430085

Preces kods

4931433664
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M12 HJ 3IN1 | M12

™

M12 HJ GREY3 | M12

APSILDĀMĀ JAKA TRĪS VIENĀ

™

ºº Pirmā

jakas sistēma trīs vienā, kas apvieno apsildāmu jaku ar kapuci un smagiem darba
apstākļiem paredzēto GRIDIRON™ ripstopa poliestera ārējo slāni
ºº Grid Iron™ ripstopa audumam ir līdz pat 3 reizes ilgāks darbmūžs nekā tradicionālajam 340 g
kokvilnas audumam, tāpēc tas spēj izturēt pat visskarbākos darba apstākļus
ºº Ārējais materiāls ir izolēts, noturīgs pret ūdeni un vēju un nodrošina komfortu un izturību smagos
apstākļos
ºº M12™ apsildāmā jaka ar kapuci iekļauj 3 iešūtas oglekļa šķiedras sildošās daļas, kas izplata
siltumu pa galvenajām ķermeņa daļām
ºº Izcils darbības laiks — līdz pat 8 stundām siltuma ar vienu M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
akumulatora uzlādi
ºº Free Flex™ mobilitāte — papildmateriāls roku apakšdaļā palielina kustību diapazonu, veicot darbu
virs galvas līmeņa

IZOLĀCIJA: uzlabota izolācija
samazina svaru, vienlaikus
palielinot siltuma saglabāšanu

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Izm. (drēbes)
Mat.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

PIEMĒROTA VEĻAS MAZGĀJAMAI/ VĒJA/ŪDENS IZTURĪGA: Iekšējs
ŽĀVĒJAMAI MAŠĪNAI: visi modeļi vēja aizsargs un termoflīsa
ir 100% piemēroti mazgāšanai/ oderējums
žāvēšanai veļas mazgājamajā
mašīnā

3 IESTATĪJUMI: Augsts, vidējs un SILDZONAS: 3 iešūtas oglekļa
zems optimālam komfortam
šķiedru sildzonas

ºº Tūlītējs

siltums — 5 iešūtas oglekļa šķiedras sildīšanas zonas izplata siltumu uz ķermeņa
galvenajām zonām un priekšējām kabatām
ºº Izcils darbības laiks — līdz pat 8 stundām siltuma ar vienu M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
akumulatora uzlādi
ºº Skārienjutīgs siltuma regulators — 3 siltuma iestatījumi: augsts, vidējs, zems
ºº ToughShell™ elastīga poliestera materiāls, kas nodrošina darbību skarbos darba vides apstākļos
un līdz pat 5 reizes ilgāku kalpošanas laiku
ºº Free Flex™ mobilitāte — papildmateriāls roku apakšdaļā palielina kustību diapazonu, veicot darbu
virs galvas līmeņa
ºº Noturība pret ūdeni un vēju, nodrošina komfortu un izturību smagos apstākļos
ºº Uzlabots dizains ar pagarinātu muguras daļu un regulējamu vidukļa daļu novērš siltuma zudumu
un uztur lietotāju siltumā

hr.

IZCILS DARBĪBAS LAIKS: līdz
pat 8 stundām siltuma ar vienu
akumulatora uzlādi

USB LĀDĒTĀJS: paredzēts
portatīvu elektronisko ierīču
uzlādei. Akumulatora uzlādes
līmeņa mērītājs ataino atlikušo
darbības laiku

M12 HJ 3IN1-0 (S)

M12 HJ 3IN1-0 (M)

M12 HJ 3IN1-0 (L)

M12 HJ 3IN1-0 (XL)

M12 HJ 3IN1-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Poliesters
2.4
−
4933451621

−
0
−
M
100% Poliesters
2.4
−
4933451622

−
0
−
L
100% Poliesters
2.6
−
4933451623

−
0
−
XL
100% Poliesters
2.8
−
4933451624

−
0
−
XXL
100% Poliesters
2.9
−
4933451625

M12 HJ CAMO4 | M12

™

PREMIUM KLASES APSILDĀMĀ KAMUFLĀŽAS JAKA

IZOLĀCIJA: uzlabota izolācija
samazina svaru, vienlaikus
palielinot siltuma saglabāšanu

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Izm. (drēbes)
Mat.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

NOISEREDUCING
POLYESTER/SPANDEX SOFTSHELL

ºº Realtree Xtra® kamuflāžas raksts ideāli saplūst ar dažāda veida apkārtni visa gada garumā
ºº QuietShell elastīga poliestera materiāls samazina kustības radīto troksni
ºº Tūlītējs siltums — 5 iešūtas oglekļa šķiedras sildīšanas zonas izplata siltumu uz ķermeņa

PIEMĒROTA VEĻAS MAZGĀJAMAI/ VĒJA/ŪDENS IZTURĪGA: Iekšējs
ŽĀVĒJAMAI MAŠĪNAI: visi modeļi vēja aizsargs un termoflīsa
ir 100% piemēroti mazgāšanai/ oderējums
žāvēšanai veļas mazgājamajā
mašīnā

3 IESTATĪJUMI: Augsts, vidējs un SILDZONAS: 5 iešūtas oglekļa
zems optimālam komfortam
šķiedru sildzonas

M12 HJ GREY3-0 (S)

M12 HJ GREY3-0 (M)

M12 HJ GREY3-0 (L)

M12 HJ GREY3-0 (XL)

M12 HJ GREY3-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Poliesters
1.5
−
4933451591

−
0
−
M
100% Poliesters
1.5
−
4933451592

−
0
−
L
100% Poliesters
1.6
−
4933451593

−
0
−
XL
100% Poliesters
1.7
−
4933451594

−
0
−
XXL
100% Poliesters
1.8
−
4933451595

M12 HJ BL3 | M12

™

PREMIUM KLASES APSILDĀMĀ JAKA

siltums — 5 iešūtas oglekļa šķiedras sildīšanas zonas: izplata siltumu uz ķermeņa
galvenajām zonām un priekšējām kabatām
ºº Izcils darbības laiks — līdz pat 8 stundām siltuma ar vienu M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
akumulatora uzlādi
ºº Skārienjutīgs siltuma regulators — 3 siltuma iestatījumi: augsts, vidējs, zems
ºº ToughShell™ elastīga poliestera materiāls, kas nodrošina darbību skarbos darba vides apstākļos
un līdz pat 5 reizes ilgāku kalpošanas laiku
ºº Free Flex™ mobilitāte — papildmateriāls roku apakšdaļā palielina kustību diapazonu, veicot darbu
virs galvas līmeņa
ºº Noturība pret ūdeni un vēju, nodrošina komfortu un izturību smagos apstākļos
ºº Uzlabots dizains ar pagarinātu muguras daļu un regulējamu vidukļa daļu novērš siltuma zudumu
un uztur lietotāju siltumā

galvenajām zonām un priekšējām kabatām
darbības laiks — līdz pat 8 stundām siltuma ar vienu M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
akumulatora uzlādi
ºº Skārienjutīgs siltuma regulators, kas paslēpts aiz atloka — 3 siltuma iestatījumi: augsts, vidējs,
zems
ºº Free Flex™ mobilitāte — papildmateriāls roku apakšdaļā palielina kustību diapazonu, veicot darbu
virs galvas līmeņa

hr.
IZOLĀCIJA: uzlabota izolācija
samazina svaru, vienlaikus
palielinot siltuma saglabāšanu

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Izm. (drēbes)
Mat.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods
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PIEMĒROTA VEĻAS MAZGĀJAMAI/ VĒJA/ŪDENS IZTURĪGA: Iekšējs
ŽĀVĒJAMAI MAŠĪNAI: visi modeļi vēja aizsargs un termoflīsa
ir 100% piemēroti mazgāšanai/ oderējums
žāvēšanai veļas mazgājamajā
mašīnā

3 IESTATĪJUMI: Augsts, vidējs un SILDZONAS: 5 iešūtas oglekļa
zems optimālam komfortam
šķiedru sildzonas

IZCILS DARBĪBAS LAIKS: līdz
pat 8 stundām siltuma ar vienu
akumulatora uzlādi

ºº Tūlītējs

ºº Izcils

USB LĀDĒTĀJS: paredzēts
portatīvu elektronisko ierīču
uzlādei. Akumulatora uzlādes
līmeņa mērītājs ataino atlikušo
darbības laiku

Nav pieejams Latvijā

PREMIUM KLASES APSILDĀMĀ JAKA

hr.
USB LĀDĒTĀJS: paredzēts
portatīvu elektronisko ierīču
uzlādei. Akumulatora uzlādes
līmeņa mērītājs ataino atlikušo
darbības laiku

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

hr.

IZCILS DARBĪBAS LAIKS: līdz
pat 8 stundām siltuma ar vienu
akumulatora uzlādi

USB LĀDĒTĀJS: paredzēts
portatīvu elektronisko ierīču
uzlādei. Akumulatora uzlādes
līmeņa mērītājs ataino atlikušo
darbības laiku

M12 HJ CAMO4-0 (S)

M12 HJ CAMO4-0 (M)

M12 HJ CAMO4-0 (L)

M12 HJ CAMO4-0 (XL)

M12 HJ CAMO4-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Poliesters
1.3
−
4933451596

−
0
−
M
100% Poliesters
1.3
−
4933451597

−
0
−
L
100% Poliesters
1.4
−
4933451598

−
0
−
XL
100% Poliesters
1.4
−
4933451599

−
0
−
XXL
100% Poliesters
1.5
−
4933451600

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

IZOLĀCIJA: uzlabota izolācija
samazina svaru, vienlaikus
palielinot siltuma saglabāšanu

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Izm. (drēbes)
Mat.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

PIEMĒROTA VEĻAS MAZGĀJAMAI/ VĒJA/ŪDENS IZTURĪGA: Iekšējs
ŽĀVĒJAMAI MAŠĪNAI: visi modeļi vēja aizsargs un termoflīsa
ir 100% piemēroti mazgāšanai/ oderējums
žāvēšanai veļas mazgājamajā
mašīnā

3 IESTATĪJUMI: Augsts, vidējs un SILDZONAS: 5 iešūtas oglekļa
zems optimālam komfortam
šķiedru sildzonas

IZCILS DARBĪBAS LAIKS: līdz
pat 8 stundām siltuma ar vienu
akumulatora uzlādi

M12 HJ BL3-0 (S)

M12 HJ BL3-0 (M)

M12 HJ BL3-0 (L)

M12 HJ BL3-0 (XL)

M12 HJ BL3-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Poliesters
1.5
−
4933451586

−
0
−
M
100% Poliesters
1.5
−
4933451587

−
0
−
L
100% Poliesters
1.6
−
4933451588

−
0
−
XL
100% Poliesters
1.7
−
4933451589

−
0
−
XXL
100% Poliesters
1.8
−
4933451590

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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#MILWAUKEETOOL

M12 HH GREY2 | M12

™

M12 HBW | M12

PELĒKA APSILDĀMĀ JAKA AR KAPUCI

™

ºº Izturīga

apsildāmā jaka ar kapuci no izturīga kokvilnas ārējā materiāla un ar izturīgām
pastiprinātām piederumu kabatām un vafeļpinuma poliestera oderi skarbiem ārējās vides
apstākļiem
ºº Rudenī un pavasarī jaka ar kapuci var tikt lietota kā izturīga ārējā apģērba kārta. Ziemā tā ir
vispiemērotākā kā apģērba pamatkārta, kas nodrošina iespēju valkāt biezu apakšveļu, veicinot
siltuma veidošanos un ķermeņa siltuma saglabāšanu
ºº Izcils darbības laiks — līdz pat 8 stundām siltuma ar vienu M12™ REDLITHIUM-ION™ akumulatora
uzlādi
ºº Vairākas sildošās daļas — 3 iešūtas oglekļa šķiedras sildošās daļas izplata siltumu pa galvenajām
ķermeņa daļām
ºº Skārienjutīgs siltuma regulators — 3 siltuma iestatījumi: augsts, vidējs, zems

APSILDĀMĀ VESTE

ºº Universāla,

izturīga darba veste ar valnīšpinuma apkakli, pilnmetāla rāvējslēdzēju un kniedētām
un ar lenti nošūtām kabatām, izgatavota no GRIDIRON™ ripstopa poliestera, kura izturība 3 reizes
pārsniedz 340,1 g kokvilnas izturību
ºº Optimizēts dizains uzlabo apsildes veiktspēju, neierobežojot kustības, kā arī neierobežo iespēju
lietot apģērbu virs vestes vai zem tās
ºº Izcils darbības laiks — līdz 8 stundām siltuma ar vienu akumulatora uzlādi (2.0 Ah)
ºº Vairākas sildošās daļas — 3 iešūtas oglekļa šķiedras sildošās daļas izplata siltumu pa centrālajām
ķermeņa daļām
ºº Skārienjutīgs siltuma regulators — 3 siltuma iestatījumi: augsts, vidējs un zems: augsts, vidējs,
zems
ºº M12™ akumulatora turētājs — slēpta akumulatora kabata samazinātai lietotāju traucējošas
darbības ietekmei

hr.
IZOLĀCIJA: uzlabota
izolācija samazina svaru,
vienlaikus palielinot siltuma
saglabāšanu

PIEMĒROTA VEĻAS MAZGĀ- 3 IESTATĪJUMI: augsts,
JAMAI/ŽĀVĒJAMAI MAŠĪNAI: vidējs un zems optimālam
visi modeļi ir 100% piemēroti komfortam
mazgāšanai/žāvēšanai veļas
mazgājamajā mašīnā

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Izm. (drēbes)
Mat.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

SILDZONAS: 3 iešūtas
oglekļa šķiedru sildzonas

hr.

IZCILS DARBĪBAS LAIKS: līdz
pat 8 stundām siltuma ar
vienu akumulatora uzlādi

MATERIĀLS: 900 denjē
IZOLĀCIJA: Augstas elastības FLĪSS: Termoflīsa oderējums PIEMĒROTS MAZGĀŠANAI/ NOTURĪGS PRET VĒJU/
3 IESTATĪJUMI: augsts,
ripstop poliesters pastiprina izolācija
ŽĀVĒŠANAI VEĻAS MAŠĪNĀ: ŪDENI: iekšējs vēja aizsargs vidējs un zems optimālam
ātri dilstošās zonas
visi modeļi ir 100% piemēroti un termoflīsa oderējums
komfortam
mazgāšanai/žāvēšanai veļas
mazgājamajā mašīnā

M12 HH GREY2-0 (S)

M12 HH GREY2-0 (M)

M12 HH GREY2-0 (L)

M12 HH GREY2-0 (XL)

M12 HH GREY2-0 (2XL)

−
0
−
S
Ārpuses materiāls: 53% kokvilna, 47%
poliesters. Iekšpuses materiāls: 60%
kokvilna, 40% poliesters.
1.1
−
4933451616

−
0
−
M
Ārpuses materiāls: 53% kokvilna, 47%
poliesters. Iekšpuses materiāls: 60%
kokvilna, 40% poliesters.
1.1
−
4933451617

−
0
−
L
Ārpuses materiāls: 53% kokvilna, 47%
poliesters. Iekšpuses materiāls: 60%
kokvilna, 40% poliesters.
1.1
−
4933451618

−
0
−
XL
Ārpuses materiāls: 53% kokvilna, 47%
poliesters. Iekšpuses materiāls: 60%
kokvilna, 40% poliesters.
1.2
−
4933451619

−
0
−
XXL
Ārpuses materiāls: 53% kokvilna, 47%
poliesters. Iekšpuses materiāls: 60%
kokvilna, 40% poliesters.
1.2
−
4933451620

M12 HH BL2 | M12

™

Nav pieejams Latvijā

MELNA APSILDĀMĀ JAKA AR KAPUCI

ºº Izturīga

apsildāmā jaka ar kapuci no izturīga kokvilnas ārējā materiāla un ar izturīgām
pastiprinātām piederumu kabatām un vafeļpinuma poliestera oderi skarbiem ārējās vides
apstākļiem
ºº Rudenī un pavasarī jaka ar kapuci var tikt lietota kā izturīga ārējā apģērba kārta. Ziemā tā ir
vispiemērotākā kā apģērba pamatkārta, kas nodrošina iespēju valkāt biezu apakšveļu, veicinot
siltuma veidošanos un ķermeņa siltuma saglabāšanu
ºº Izcils darbības laiks — līdz pat 8 stundām siltuma ar vienu M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
akumulatora uzlādi
ºº Vairākas sildošās daļas — 3 iešūtas oglekļa šķiedras sildošās daļas izplata siltumu pa centrālajām
ķermeņa daļām
ºº Skārienjutīgs siltuma regulators — 3 siltuma iestatījumi: augsts, vidējs, zems

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Izm. (drēbes)
Mat.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

PIEMĒROTA VEĻAS MAZGĀ- 3 IESTATĪJUMI: Augsts,
JAMAI/ŽĀVĒJAMAI MAŠĪNAI: vidējs un zems optimālam
visi modeļi ir 100% piemēroti komfortam
mazgāšanai/žāvēšanai veļas
mazgājamajā mašīnā

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Izm. (drēbes)
Mat.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

30

SILDZONAS: 3 iešūtas
oglekļa šķiedru sildzonas

SILDZONAS: 3 iešūtas
oglekļa šķiedras sildzonas

IZCILS DARBĪBAS LAIKS: līdz
pat 8 stundām siltuma ar
vienu akumulatora uzlādi

M12 HBW-0 (S)

M12 HBW-0 (M)

M12 HBW-0 (L)

M12 HBW-0 (XL)

M12 HBW-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Poliesters
1.0
−
4933451165

−
0
−
M
100% Poliesters
1.0
−
4933451166

−
0
−
L
100% Poliesters
1.1
−
4933451167

−
0
−
XL
100% Poliesters
1.1
−
4933451168

−
0
−
XXL
100% Poliesters
1.1
−
4933451169

M12 HJ LADIES | M12

™

APSILDĀMĀ JAKA SIEVIETĒM

Tūlītējs siltums — 4 iešūtas oglekļa šķiedras sildīšanas zonas izplata siltumu uz ķermeņa
galvenajām zonām, apkakli un priekšējām kabatām
ºº Izcils darbības laiks — līdz pat 8 stundām siltuma ar vienu M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
akumulatora uzlādi
ºº Skārienjutīgs siltuma regulators — 3 siltuma iestatījumi: augsts, vidējs, zems
ºº Izturīga konstrukcija, pret ūdeni un vēju noturīgs ārējais slānis un termoflīsa oderējums neļauj
iekļūt nokrišņiem un uztur siltumu cieši pie ķermeņa
ºº Sieviešu piegriezums, vīles izvietotas tā, lai audums neatkarātos un tādējādi piekļautu siltuma
zonas tuvāk ķermenim
ºº M12™ akumulatora regulators ar 2,1 A USB pieslēgvietu mobilo ierīču, kas ievietotas slēptajā
akumulatora kabatā, uzlādei
ºº

hr.
IZOLĀCIJA: uzlabota
izolācija samazina svaru,
vienlaikus palielinot siltuma
saglabāšanu

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

hr.

IZCILS DARBĪBAS LAIKS: līdz
pat 8 stundām siltuma ar
vienu akumulatora uzlādi

M12 HH BL2-0 (S)

M12 HH BL2-0 (M)

M12 HH BL2-0 (L)

M12 HH BL2-0 (XL)

M12 HH BL2-0 (2XL)

−
0
−
S
Ārpuses materiāls: 53% kokvilna, 47%
poliesters. Iekšpuses materiāls: 60%
kokvilna, 40% poliesters.
1.1
−
4933451611

−
0
−
M
Ārpuses materiāls: 53% kokvilna, 47%
poliesters. Iekšpuses materiāls: 60%
kokvilna, 40% poliesters.
1.1
−
4933451612

−
0
−
L
Ārpuses materiāls: 53% kokvilna, 47%
poliesters. Iekšpuses materiāls: 60%
kokvilna, 40% poliesters.
1.1
−
4933451613

−
0
−
XL
Ārpuses materiāls: 53% kokvilna, 47%
poliesters. Iekšpuses materiāls: 60%
kokvilna, 40% poliesters.
1.2
−
4933451614

−
0
−
XXL
Ārpuses materiāls: 53% kokvilna, 47%
poliesters. Iekšpuses materiāls: 60%
kokvilna, 40% poliesters.
1.2
−
4933451615

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

USB LĀDĒTĀJS: paredzēts
portatīvu elektronisko ierīču
uzlādei. Akumulatora uzlādes
līmeņa mērītājs ataino
atlikušo darbības laiku

IZOLĀCIJA: uzlabota
izolācija samazina svaru,
vienlaikus palielinot siltuma
saglabāšanu

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Izm. (drēbes)
Mat.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

PIEMĒROTA VEĻAS
VĒJA/ŪDENS IZTURĪGA:
MAZGĀJAMAI/ŽĀVĒJAMAI Iekšējs vēja aizsargs un
MAŠĪNAI: visi modeļi
termoflīsa oderējums
ir 100% piemēroti
mazgāšanai/žāvēšanai veļas
mazgājamajā mašīnā

3 IESTATĪJUMI: Augsts,
vidējs un zems optimālam
komfortam

SILDZONAS: 4 iešūtas
oglekļa šķiedru sildzonas

SILDZONAS: 4 iešūtas
oglekļa šķiedru sildzonas

M12 HJ LADIES-0 (S)

M12 HJ LADIES-0 (M)

M12 HJ LADIES-0 (L)

M12 HJ LADIES-0 (XL)

M12 HJ LADIES-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Poliesters
1.1
−
4933451601

−
0
−
M
100% Poliesters
1.1
−
4933451602

−
0
−
L
100% Poliesters
1.2
−
4933451603

−
0
−
XL
100% Poliesters
1.2
−
4933451604

−
0
−
XXL
100% Poliesters
1.3
−
4933451605

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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#MILWAUKEETOOL

M12 AL | M12

™

M12 SL | M12

DARBA ZONAS LED APGAISMOŠANAS IERĪCE

ºº TRUEVIEW™ augstas izšķirtspējas apgaismojums
ºº Piecas augstas veiktspējas LED nodrošina 1000 lūmenu gaismas plūsmu,
kas var aizstāt 250 W halogēna spuldzes
ºº Ļoti izturīga, triecienizturīga polikarbonāta lēca, kas nodrošina darbību pat
pēc kritiena no 2,7 metru augstuma
ºº Integrēti magnēti, stiprinājumi un atveres skrūvēm/naglām nodrošina
dažādas piestiprināšanas iespējas pie dažādām virsmām
ºº Viskompaktākais prožektors, kas izstrādāts rutīnas darbam apkopes un
labošanas pielietojumiem
ºº IP54 aizsardzības klase — apgaismošanas ierīce ir aizsargāta pret
putekļiem un ūdens šļakatām
ºº Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators — mirgo gaisma, kad ir zems
akumulatora uzlādes līmenis

™

M12 AL-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Sistēma
Akum. savietoj.
Spuldzes veids
Maks. gaismas režīmi (Lumens)
Maks. darbības laiks ar M18 B4 akum. [h]
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
M12
Visi Milwaukee® M12™ akumulatori
LED
1000 / 500 / 250 / 3.5 / 7.5 / 15 / 1.3
Blisterī
4933451394

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

LED LUKTURIS

ºº Dizains ar spēcīgām trīs LED gaismām nodrošina 180 lūmenu
apgaismojumu
ºº Atvienojama lēcu plāksne ļauj lietotājam bojājumu gadījumā nomainīt lēcu
plāksni tā vietā, lai nomainītu visu ierīci
ºº Regulējams metāla āķis lietošanas laikā ļauj gaismas avotu pakarināt
dažādās pozīcijās
ºº Kompakts dizains – iespējams uzstādīt vietās, kur nav iespējams uzstādīt
citus gaismas avotus
ºº Papildu piederums – pieejams piederumu magnēts
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

M12 SL-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Sistēma
Akum. savietoj.
Spuldzes veids
Maks. gaismas režīmi (Lumens)
Maks. darbības laiks ar M18 B4 akum. [h]
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
M12
Visi Milwaukee® M12™ akumulatori
LED
220 / - / - / 11 / - / - / 0.5
−
4932430178

M12™ LED LUKTURA MAGNĒTS
Preces kods

M12 LL | M12

™

ºº Milwaukee

M12 MLED | M12

TRUEVIEW™ LUKTURIS

™

TRUEVIEW augstas izšķirtspējas apgaismojums paaugstina
produktivitāti darba zonās un precīzi ataino patiesās krāsas un detaļas.
Samazina atspīdumu, nogurumu un acu sasprindzinājumu.
ºº 180° – 360° regulējams gaismas kūlis - daudzveidīga konstrukcija,
ļauj lietotājam izvēlēties starp zonas apgaismojumu un darba vietas
apgaismojumu
ºº Labākā veiktspēja savā klasē - nepārspēts 400+ lūmenu gaismas
spilgtums, paredzēts lielu teritoriju izgaismošanai
ºº Jaudīgais USB lādētājs uzlādē planšetdatorus, viedtālruņus, MP3
atskaņotājus un citas elektroniskas ierīces
ºº Izturība darba vietā - robusta konstrukcija ar triecienizturīgu lēcu, lai stātos
pretī vissarežģītākajiem apstākļiem darba vietā
ºº 4 apgaismošanas režīmi - 400 lūmeni augstas jaudas un mirgošanas
(100%) režīmā, 200 lūmeni vidējas jaudas (50%) režīmā un 40 lūmeni
zemas jaudas (10%) režīmā
ºº Darbības laiks līdz 8 stundām ar M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah
akumulatoru augstas jaudas apgaismojuma režīmā
ºº 2 āķi piekāršanai
ºº Aizsardzība pret ūdens šļakatām visos leņķos (IP24)
®

™

M12 SLED | M12

™

M12 LL-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Sistēma
Akum. savietoj.
Spuldzes veids
Maks. gaismas režīmi (Lumens)
Maks. darbības laiks ar M18 B4 akum. [h]
Gaismas attālums [m]
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

LIELA SPILGTUMA APGAISMOJUMA risinājumi apvienojumā
ar modernāko LED tehnoloģiju, universāla produkta konstrukcija un
REDLITHIUM-ION™ akumulatori nodrošina šībrīža iespējami labāko
produktivitāti. Visas TRUEVIEW™ apgaismošanas ierīces PIELĀGOJAS,
IZPILDA un IZTUR jebkurus darba vides apstākļus labāk, nekā jebkura cita
šībrīža profesionāļu izmantotā apgaismošanas ierīce.
ºº Līdz pa 35% garāks gaismas kūlis salīdzinājumā ar citu ražotāju līdzīgiem
produktiem — 650 m intensīvs un ļoti fokusēts gaismas kūlis ar 750
lūmenu gaismas plūsmu spilgtas gaismas režīmā un 350 lūmenu gaismas
plūsmu blāvas gaismas režīmā
ºº Īpaši piemērots objektu atpazīšanai garā distancē — elektrolīniju/
augstsprieguma vadu pārbaudei, apjomīgu elektroinstalāciju pārbaudei,
čuguna vai vara cauruļu pārbaudei, darbam pazemes tuneļos un uz tiltiem
ºº Metāla korpuss un triecienizturīga polikarbonāta lēca, kas cieši noslēgta
ar gumijas uzmavu, un aizsargā no mitruma nelabvēlīgos darba vides
apstākļos
ºº Milwaukee® izstrādāts reflektors — veido šauru centra gaismas kūli ar
plašu perifēro gaismu
ºº Ergonomisks, gumijots rokturis uzlabotam lietotāja komfortam un
satveršanai lietošanas laikā

™

M12 SLED-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Sistēma
Akum. savietoj.
Spuldzes veids
Maks. gaismas režīmi (Lumens)
Maks. darbības laiks ar M18 B4 akum. [h]
Gaismas attālums [m]
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
M12
Visi Milwaukee® M12™ akumulatori
LED
750 / - / 400 / 750
4/-/8/8
650
0.8
Blisterī
4933451261

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

+

METĀLA LUKTURIS

TRUEVIEW liela spilgtuma apgaismojums paaugstina
produktivitāti darba zonās un precīzi ataino patiesās krāsas un detaļas.
Samazina atspīdumu, nogurumu un acu sasprindzinājumu
ºº Slīdošā galva ļauj viegli noregulēt gaismas kūļa veidu no prožektora tipa uz
precīzi raidītu gaismas kūli
ºº Milwaukee® izstrādātā optika maksimāli palielina sniegumu — jaudīga LED
spēj raidīt 350 m intensīvu un ļoti fokusētu gaismas kūli ar 800 lūmenu
gaismas plūsmu spilgtas gaismas režīmā un 350 lūmenu gaismas plūsmu
blāvas gaismas režīmā
ºº Korpuss ir izstrādāts no mehāniski apstrādāta 6000. sērijas alumīnija ar
II tipa anodētu pārklājumu un spēj izturēt jebkādus apstākļus, ar ko tas
var saskarties, izmantojot to profesionālam pielietojumam daudzu gadu
garumā
ºº Ergonomiskais konturētais rokturis ar rievotu struktūru nodrošina ideālu
satvērienu
ºº IP54 aizsardzības klase — aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām
ºº Atsevišķi izveidotais ieslēgšanas/izslēgšanas un režīmu slēdzis ļauj
pārslēgties starp stroboskopiskas, spilgtas un blāvas gaismas izvadi, bet
divfunkciju slēdzis nodrošina darbību, slēdzi piespiežot vai bloķējot
ºº Plaukstas drošības siksna drošībai un ērtumam
™

M12 TLED | M12

TRUEVIEW™ LED PROŽEKTORS

ºº TRUEVIEW™

32

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

ºº Milwaukee

®

4931443473

M12 MLED-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Sistēma
Akum. savietoj.
Spuldzes veids
Maks. gaismas režīmi (Lumens)
Maks. darbības laiks ar M18 B4 akum. [h]
Gaismas attālums [m]
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
M12
Visi Milwaukee® M12™ akumulatori
LED
800 / - / 325 / 800
5/-/7/7
350
0.7
Blisterī
4933451899

TRUEVIEW™ LUKTURIS

ºº 160

lūmenu LED apgaismojums – 2x gaišāks un baltāks, salīdzinot ar
kvēlspuldzi
ºº M12™ LED elektronika – 2x ilgāks darbības laiks un mazāka siltuma
izdalīšanās
ºº Izolēta alumīnija galva – izturīga pret triecieniem un laikapstākļu radīto
ietekmi
ºº 90° rotējoša galva – izgaismo darba zonu
ºº Magnētiska aizmugure – lietošana bez roku palīdzības
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

M12 TLED-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Sistēma
Akum. savietoj.
Spuldzes veids
Maks. gaismas režīmi (Lumens)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

−
0
−
M12
Visi Milwaukee® M12™ akumulatori
LED
120 / - / - / 0.5
−
4932430360
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M12 HPT

M12 PCG/310 | M12 SILIKONA PISTOLE AR 310 ML KASETNES TURĒTĀJU
ºº Līdz 1780 N spēka
ºº Instrumenta un akumulatoru

bloka REDLINK™ aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Optimizēta veiktspēja ar visām būvniecības līmvielām un zemā
temperatūrā
ºº Pretpilēšanas funkcija novērš nevēlamu pilēšanu, atlaižot slēdzi
ºº Skalas vadība ar 6 ātruma iestatījumiem ļauj maksimāli kontrolēt lodītes
ºº Lielā, robustā plunžera konstrukcija nodrošina pastāvīgu plūsmu, samazina
atpakaļgājienu un izvada visu blīvējamo materiālu no kasetnes
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Akumulatora līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maks. grūšanas spēks (N)
Ātr. iestat.
Stand. aprīk.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M12 PCG/310C-0

M12 PCG/310C-201B

−
0
−
1780
6
310 ml kasetnes turētājs
−
−
4933441783

2.0
1
40 min
1780
6
310 ml kasetnes turētājs
1.9
−
4933441655

M12 HIDRAULISKĀS PRESES INSTRUMENTS
mazākais un vieglākais preses instruments: lai uzlabotu lietotāja ērtības, sver tikai 1,7 kg
ºº Nozarē
un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības elektronika pret pārslodzi nodrošina labāko izturību
ºº Instrumenta
savā klasē
darbība ar vienu roku ļauj strādāt šaurās vietās
ºº Patentētā
saziņa: preses darbība nesākas, lai zema akumulatora līmeņa gadījumā novērstu
ºº Akumulatora-instrumenta
nepilnīgu saspiešanu. Akumulatora pārbaude pirms presēšanas pārliecinās, vai presēšanai ir pietiekama
uzlāde

intervāli: papildu elektroniskā ciklu skaitīšana un ziņojumi lietotājiem, kad instruments sasniedz
ºº Apkopes
kalibrēšanas intervālus
310 ML STANDARTA ŠASIJA.
PIEMĒROTA VISĀM STANDARTA
250 ML UN 310 ML TŪBIŅĀM /
KASETNĒM
Preces kods

+

soļu precīzs akumulatora statusa indikators
ºº 4Presēšanas
indikators: sniedz vizuālu apstiprinājumu par kvalitatīvu savienojumu
ºº Uzticamība ilgtermiņā:
Starp kalibrēšanas pārbaudēm 40 000 cikli (nozarē vadošais rādītājs). Pēc 40 000 ciklu
ºº sasniegšanas instruments
nepārtrauc darbu

48080900
Žokļu profils

M12 PCG/400 | M12 SILIKONA PISTOLE AR 400 ML CAURULI
ºº Līdz 1780 N spēka
ºº Instrumenta un akumulatoru

bloka REDLINK aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Optimizēta veiktspēja ar visām būvniecības līmvielām un zemā
temperatūrā
ºº Pretpilēšanas funkcija novērš nevēlamu pilēšanu, atlaižot slēdzi
ºº Skalas vadība ar 6 ātruma iestatījumiem ļauj maksimāli kontrolēt lodītes
ºº Lielā, robustā plunžera konstrukcija nodrošina pastāvīgu plūsmu, samazina
atpakaļgājienu un izvada visu blīvējamo materiālu no kasetnes
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Akumulatora līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maks. grūšanas spēks (N)
Ātr. iestat.
Stand. aprīk.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M12 PCG/400A-0

M12 PCG/400A-201B

−
0
−
1780
6
400 ml alumīnija caurule
−
−
4933441780

2.0
1
40 min
1780
6
400 ml alumīnija caurule
1.9
−
4933441665

400 ML ALUMĪNIJA “CĪSIŅA” TIPA
TŪBIŅAS STOBRS. NEPIECIEŠAMS
PLUNŽERA STIENIS 48091090 UN
VIRZULIS 44700375
Preces kods

M

+

4932352844

bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
Optimizēta
veiktspēja
ar
visām
būvniecības līmvielām un zemā
ºº
temperatūrā
ºº Pretpilēšanas funkcija novērš nevēlamu pilēšanu, atlaižot slēdzi
ºº Skalas vadība ar 6 ātruma iestatījumiem ļauj maksimāli kontrolēt lodītes
ºº Lielā, robustā plunžera konstrukcija nodrošina pastāvīgu plūsmu, samazina
atpakaļgājienu un izvada visu blīvējamo materiālu no kasetnes
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Akumulatora līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

TH

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maks. grūšanas spēks (N)
Ātr. iestat.
Stand. aprīk.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M12 PCG/600A-201B

−
0
−
1780
6
600 ml alumīnija caurule
−
−
4933441786

2.0
1
40 min
1780
6
600 ml alumīnija caurule
1.9
−
4933441670

600 ML ALUMĪNIJA “CĪSIŅA” TIPA
TŪBIŅAS STOBRS. NEPIECIEŠAMS
PLUNŽERA STIENIS 48091091 UN
VIRZULIS 44700375
Preces kods

34

M12 PCG/600A-0

+

4932352845

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Der šādām cauruļu
Nominālais izmērs
sistēmu piegādātājiem
Geberit: Mapress
VSH: X-Press
Eurotubi
Raccorderie Metallique
Rubinetterie Bresciane
Sanha: Nirosan
Pegler Yorkshire

Viega
Comap
IBP
Sanha: Nirosan

V

M12 PCG/600 | M12 SILIKONA PISTOLE AR 600 ML CAURULI
ºº Līdz 1780 N spēka
ºº Instrumenta un akumulatoru

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

U

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

Sprieg. (V)
Akum. veids
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Ciklu skaits
Sv. kopā ar akum. (kg)
Stand. aprīk.
Piegād.
Preces kods

Lietošanai ar vienu roku

Preces kods

M12

4932430243

M15

4932430245

M18

4932430247

M22

4932430249

M28

4932430251

M35

4932430253

V12

4932430260

V14

4932451660

V15

4932430262

V16

4932451661

V18

4932430264

V22

4932430266

V28

4932430268

V35

4932430270

TH14

4932430274

TH16

4932430276

TH18

4932430278

TH20

4932430280

TH25

4932430282

TH26

4932430283

TH32

4932430285

TH40

4932430287

U14

4932430291

U16

4932430293

U18

4932430295

U20

4932430297

U25

4932430299

U32

4932430301

U40

4932430303

360° rotējoša galva

Saspiešanas indikators

M12 HPT-202C

M12 HPT-202C M-KIT

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

12
12
12
12
12
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2
2
2
2
2
40 min
40 min
40 min
40 min
40 min
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
3 x M-knaibļu profils (15/22/28 mm) 3 x V-knaibļu profils (15/22/28 mm)3 x V profila knaibles (14/16/22 mm) 3 x TH-knaibļu profils (16/20/32 mm)3 x U-knaibļu profils (16/20/25 mm)
Koferis
Koferis
Koferis
Koferis
Koferis
4933443095
4933443100
4933459382
4933443105
4933443110

M12 HPT-202C V-KIT

M12 HPT-202C V-KIT2

M12 HPT-202C TH-KIT

M12 HPT-202C U-KIT

#MILWAUKEETOOL

C12 PXP | M12 Q&E CAURUĻU PAPLAŠINĀTĀJS
rotējošā galva no 12 mm līdz 32 mm (6 bāri) un līdz 25 mm
(10 bāri) nodrošina precīzu izvērsumu, izmantojot vienu roku
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Ātrs ekscentra mehānisms — vienreiz pavelkot, ar nepārtrauktu darbību
Q&E var uzstādīt līdz 4 reizēm ātrāk
ºº Tērauda pārvadi un iebūvēts rāmis
ºº Labā leņķa konstrukcija ar gaismas diodes palīdzību atvieglo redzamību un
Q&E piederumu uzstādīšanu vājā apgaismojumā
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvēta līmeņa mērierīce un gaismas diode, lai uzlabotu lietotāja ērtības
un apgaismojumu vājas redzamības darba apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

C12 JSR | M12 RADIO AR MP3 ATSKAŅOTĀJA SAVIENOJUMU

ºº Automātiski

M12 BDC6 | M12

™

C12 PXP-I06202C C12 PXP-I10202C C12 PXP-N202C
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Gājiena gar. (mm)
Ātr. (gāj./min.)
Iekļautās galv.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

izstādāmo ierīču kanalizācijas cauruļu tīrīšanas priekšrocības
ºº Vislielākā lietotāja mobilitāte un manevrējamība, pateicoties tam, ka ierīce
nav jāpieslēdz elektriskās strāvas avotam
ºº Instruments ir aprīkots ar 6 mm diametra spirālveida kabeli, kas nodrošina
ērtu piekļuvi līdz pat 50 mm diametra kanalizācijas caurulēm
ºº Izturīgs spoles aizsargs lietošanas laikā nodrošina lietotāja un elementu
aizsardzību pret rotējošo spoli
ºº Viegli atvienojama iekšējā spole palīdz novērst spirālveida kabeļa
sapīšanos un ieslēdz netīrumus spoles korpusā
ºº Ātras darbības kabeļa fiksācijas mehānisms manuālai spirālveida kabeļa
padevei un satīšanai
ºº Integrētais LED apgaismojums izgaismo darba zonu zem izlietnēm un
citām tumšām vietām
ºº REDLINK™ integrētā pārslodzes aizsardzības elektronika gan instrumentā,
gan akumulatorā nodrošina savā klasē ilgāko sistēmas darbmūžu

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. Trubu diametrs (mm)
Spirāles diametrs (mm)
Spirāles garums [mm]
Spaiņa tilpums (l)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

™

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

M12 BDC6-0

M12 BDC6-202C

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

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

izstādāmo ierīču kanalizācijas cauruļu tīrīšanas priekšrocības
ºº Vislielākā lietotāja mobilitāte un manevrējamība, pateicoties tam, ka ierīce
nav jāpieslēdz elektriskās strāvas avotam
ºº Instruments ir aprīkots ar izturīgu 8 mm diametra spirālveida kabeli, kas
likvidē spēcīgus aizsērējumus līdz pat 60 mm diametra caurulēs
ºº Izturīgs spoles aizsargs lietošanas laikā nodrošina lietotāja un elementu
aizsardzību pret rotējošo spoli
ºº Viegli atvienojama iekšējā spole palīdz novērst spirālveida kabeļa
sapīšanos un ieslēdz netīrumus spoles korpusā
ºº Ātras darbības kabeļa fiksācijas mehānisms manuālai spirālveida kabeļa
padevei un satīšanai
ºº Integrētais LED apgaismojums izgaismo darba zonu zem izlietnēm un
citām tumšām vietām
ºº REDLINK™ integrētā pārslodzes aizsardzības elektronika gan instrumentā,
gan akumulatorā nodrošina savā klasē ilgāko sistēmas darbmūžu

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. Trubu diametrs (mm)
Spirāles diametrs (mm)
Spirāles garums [mm]
Spaiņa tilpums (l)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Preces kods

M12 BDC8-0

M12 BDC8-202C

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

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

48532572

atskaņotājus un citas audio ierīces
ºº Digitāla displeja uztvērējs precīzai signāla izvēlei
ºº Noklusināšanas poga tūlītējai skaņas izslēgšanai
ºº 220-240 V strāvas adapteris, 3,5 mm ligzda papildu savienojumam,
piemēram, iPod

C12 JSR-0
Sprieg. (līdzstr.) (V)
Sprieg. (maiņstr.) (V)
Akum. veids
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Izm. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

M12 JSSP | M12 BLUETOOTH ATSKAŅOTĀJS
līdz pat
10 m attālumā
ºº Skaļa, skaidra skaņa visos skaļuma līmeņos
ºº Augstākās kvalitātes atskaņotājs ar zemāko skaņu izeju
ºº Pret krišanu, ūdeni un netīrumiem izturīga, lai nodrošinātu darbību skarbos
vides apstākļos gan darba vietā, gan ārpus tās
ºº Izturīgs pārklājums, metāla aizsargrežģis
ºº 2,1 A USB lādētājs, kas var uzlādēt telefonus, planšetdatorus un multivides
atskaņotājus
ºº Līdz pat 25 stundu darbības laiks ar vienu uzlādi ar M12™ 4.0 Ah
akumulatoru

M12 JSSP-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Izm. (mm)
Skaļr. izvade (W)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
105.5 x 153
5
0.5
−
4933448380

+

48532574

8 MM X 7.6 M TĪRĪŠANAS
SPIRĀLE AR KABELI

ºº Uzlabotas tehnoloģijas uztvērējs labai uztveršanai un skaidrībai
ºº Barošanu nodrošina M12 akumulators vai 230 V elektrotīkls
ºº Vismaz 8 stundu izpildlaiks ar Milwaukee® M12 akumulatoru
ºº Pret laikapstākļu ietekmi noslēgts papildu nodalījums aizsargā MP3

ºº Progresīvas tehnoloģijas Bluetooth® darba vietas atskaņotājs
ºº Veido bezvadu savienojumu ar portatīvām elektroniskajām ierīcēm

ĪPAŠI KOMPAKTA IERĪCE KANALIZĀCIJAS CAURUĻU TĪRĪŠANAI AR 8 MM DIAMETRA TĪRĪŠANAS KABELI

ºº Tirgū pieejamā vieglākā profesionālā ierīce kanalizācijas cauruļu tīrīšanai
ºº Hibrīda konstrukcija vienā ierīcē apvieno gan rokās turamo, gan uz grīdas

36

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

6 MM X 7.6 M TĪRĪŠANAS
SPIRĀLE AR KABELI
Preces kods

M12 BDC8 | M12

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

ĪPAŠI KOMPAKTA IERĪCE KANALIZĀCIJAS CAURUĻU TĪRĪŠANAI AR 6 MM DIAMETRA TĪRĪŠANAS KABELI

ºº Tirgū pieejamā vieglākā profesionālā ierīce kanalizācijas cauruļu tīrīšanai
ºº Hibrīda konstrukcija vienā ierīcē apvieno gan rokās turamo, gan uz grīdas

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

M12-18 JSSP | M12

™

- M18™ BLUETOOTH® ATSKAŅOTĀJS

ºº Progresīvas tehnoloģijas Bluetooth® darba vietas atskaņotājs
ºº Bluetooth® līdz pat 30 m bezvadu signāla izplatīšanās rādiuss
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™

M12-18 JSSP-0
& M18™

akumulatoriem
ºº Atbilst IP54 aizsardzības klasei, ir ūdens un netīrumu izturīga, lai
nodrošinātu darbību skarbos vides apstākļos gan darba vietā, gan ārpus
tās
ºº Skaļa, skaidra skaņa visos skaļuma līmeņos
ºº 2,1 A USB lādētājs, kas var uzlādēt telefonus, planšetdatorus un multivides
atskaņotājus
ºº Augstākās kvalitātes atskaņotājs ar zemāko skaņu izeju

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce

−
0
−

Izm. (mm)

360 x 165 x 165

Skaļr. izvade (W)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

40
2.3
−
4933459275

+

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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M12 TI

M12 IC | M12 BEZVADU M-SPECTOR 360 KAMERA
ºº Rotējošais

M12 TERMISKĀ ATTĒLA KAMERA

temperatūras amplitūda (no -10 līdz 350 °C), lai aptvertu
ºº Plašāka
vairāk lietošanas iespēju

termiskos un vizuālos attēlus katrā slēdža pavilkšanas reizē,
ºº Tveriet
lai uzlabotu ziņošanu
ziņošanas programmatūra vienkāršai attēlu analīzei
ºº Pilna
vizuālā kamera un lukturis analīzes uzlabošanai
ºº Iebūvēta
Rādījumi
aizmiglojuma un gaidīšanas, ekrāna attēls atjauninās
ºº 60 reizes bez
sekundē

pārklājums uzlabotai izturībai un tvērienam
ºº Rievots
ātrāka akumulatora nomaiņa salīdzinājumā ar tuvāko konkurentu
ºº 5x
REDLITHIUM-ION
bloks nodrošina līdz 2x ilgāku
ºº izpildlaiku, līdz 20%akumulatora
lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora

ºº

siets: siets rotē par 270 grādiem, nodrošinot lietotājam vizuālu
šķidruma vadību
68,6 mm LCD: digitālais attēls un lielāks siets nodrošina
izteiksmīgu, skaidru attēlu
ºº 9 mm 640 x 480 digitālais attēla sensors: izcila attēla kvalitāte gandrīz
divreiz mazākam izmēram
ºº 4 aptverošas gaismas diožu gaismas: labākais spilgtums savā klasē bez
ēnām un atspīdumiem
ºº Uzlabots kabelis: alumīnija galva un uzlabota elastība, kas nodrošina
nepārspējamu izturību un caurules manevrētspēju
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem
ºº Piederumi: āķis, magnēts un spoguļa stiprinājumi, kas palīdz veikt
pārbaudes un veidot risinājumus

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Displeja izm. (mm)
Disp. izšķirtsp. (piks.)
Kam. galvas diam. (mm)
Kameras kab. gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

ºº Optimizēts

augstas 160 x 120 pikseļu izšķirtspējas termiskie attēli
ºº Izteiksmīgas,
labākai izšķirtspējai un skaidrībai

ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

Ar drošinātājiem saistītu problēmu
diagnostikai

darbmūžu un labāk nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas
temperatūrā līdz -20 °C
Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem
Komplektā iekļauta termiskā attēla ziņošanas programmatūra, 2 GB
SD karte, USB kabelis un SD karšu lasītājs

M12 IC-0 (S)

M12 IC-201C (S)

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

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

M12 IC AV3
M12™ DIGITĀLĀ PĀRBAUDES KAMERA
Ar transformatoriem saistītu problēmu
diagnostikai

M12 TI-201C
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Temp. ampl. (°C)
Pamata prec. (%)
Displ.
Displeja izm. (mm)
Disp. izšķirtsp. (piks.)
IP aizsardz. kl.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

ekrāns — ekrānu var atvienot no konsoles, un atvienotā
ºº Atvienojams
veidā tas ir izmantojams 10 m rādiusa
digitālā pārbaudes kamera ar 4 reižu tālummaiņu un ekrāna
ºº M12
pagriešanu
™

85 mm LCD, digitālā attēlveidošana un liels ekrāns
ºº Optimizēts
nodrošina dzidru vizuālās informācijas attēlošanu

mm 320 x 240 digitālās attēlveidošanas sensors, izcila attēla
ºº 12
kvalitāte uzlabotā lielākā ekrānā

izgaismošanas LED, kas nodrošina savā klasē labāko spilgtumu
ºº 4bez
ēnām vai atspīduma
ietilpst 8 GB SD atmiņas karte un 2,7 m digitālais
ºº Komplektācijā
vads
Ar vadības paneļiem saistītu problēmu
diagnostikai

Ar motoriem saistītu problēmu
diagnostikai

Ar dzesēšanas sistēmām saistītu
problēmu diagnostikai

Konsole ar ekrāna atvienošanas iespēju

vads, alumīnija galva un palielināta elastība nodrošina
ºº Uzlabots
nepārspējamu izturību un manevrēšanas spēju
galva pieejama kā papildpiederums
ºº Šarnīrveida
akumulatoru sistēma, kas piemērota visiem Milwaukee
ºº Elastīga
M12 akumulatoriem

®

™

M12 TD | M12

™

TERMISKĀS ATTĒLVEIDOŠANAS KAMERA

ºº Nepārspējamas

detalizācijas termiskās attēlveidošanas kamera ar 102 x
77 pikseļu izšķirtspēju
ºº Līdz pat 5 reizes lielāka izšķirtspēja, salīdzinot ar savas klases citu ražotāju
līdzīgiem produktiem
ºº Plašāks temperatūras diapazons (-10 līdz 330°C), lai būtu iespējams
izmantot plašākam pielietojumu klāstam
ºº Ekrānā redzamie augstas/zemas temperatūras noteicēji ataino
robežtemperatūras
ºº Dubultais lāzers ierāmē mērīšanas mērķi
ºº Pilnīga ziņojuma lietojumprogramma ērtai attēlu analizēšanai
ºº Komplektācijā ietilpst 8 GB SD karte, USB kabelis un SD karšu lasītājs
ºº Aprīkots ar gumijas aizsargpārsegu ekrānam un sensora lēcai
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M12™
akumulatoriem

M12 TD-201
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Temp. ampl. (°C)
Pamata prec. (%)
Displ.
Disp. izšķirtsp. (piks.)
Sensora izšķirtspēja (pikseli)
Termiskā jūtība (grādi C)
Redzam. lauks
IP aizsardz. kl.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

M12 IC AV3-201C
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Displeja izm. (mm)
Disp. izšķirtsp. (piks.)
Kam. galvas diam. (mm)
Kabeļa gar. (m)
Att. tālummaiņa
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

Lielāks ekrāns nodrošina dzidru
vizuālās informācijas attēlošanu

1M GARŠ KABELIS AR
GROZĀMU GALVU
Preces kods

48530155

+
Vada šarnīrveida galvas piederums
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Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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2309-60 | DIGITĀLĀ PĀRBAUDES KAMERA (SĀRMA BATERIJU ELEKTROBAROŠANA)
ºº Optimizēts

65,8 mm LCD, digitālā attēlveidošana un liels ekrāns nodrošina
dzidru vizuālās informācijas attēlošanu
ºº 9 mm 320 x 240 digitālās attēlveidošanas sensors, izcila attēla kvalitāte
gandrīz uz pusi mazākā izmērā
ºº Mazāk nekā 0,5 kg viegla izmēra konstrukcija
ºº Pretatspīdēšanas funkcija nodrošina labāku datu nolasīšanu ekrānā
ºº Komplektācijā ietilpst 9 V sārma baterija, kas nodrošina vairāk nekā stundu
nepārtrauktu darbību

2212-20 | AUTOMĀTISKS STRĀVAS VEIDA/ĶĒDES NEPĀRTRAUKTĪBAS NOTEIKŠANAS DIGITĀLAIS MULTIMETRS
2309-60

Akum. veids
Displeja izm. (mm)
Disp. izšķirtsp. (piks.)
Kam. galvas diam. (mm)
Kabeļa gar. (m)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Alkaline
65.8
320 x 240
9
0.914
0.5
Koferis
4933451526

2205-40 | DAKŠVEIDA MĒRINSTRUMENTS ELEKTROMONTIERIM
ºº TRMS vienmēr garantē precīzus mērījumus
ºº Viegli nolasāms displejs ar lielu kontrastu nodrošina skaidrākus mērījumus
ºº Iebūvēts bezkontakta sprieguma detektors
ºº III KAT. 1000 V / IV KAT. 600 V paaugstinātai drošībai
ºº Rievots pārklājums uzlabotai izturībai un tvērienam
ºº Iebūvēta gaismas diodes darba gaisma, kas apgaismo darba zonu
ºº Sānu montāžas skala izmantošanai ar vienu roku
ºº Vienkāršots lietotāja interfeiss un funkciju komplekts, kas īpaši pielāgots

elektromontieru vajadzībām
ºº Komplektā iekļauts elektrības testa vadu komplekts un 2 AA akumulatori

ºº Nodrošina

mērījumus līdz pat decimāldaļskaitļu precizitātei un ataino tos
uz viegli nolasāma, izgaismota šķidro kristālu displeja
ºº Automātiski nosaka strāvas veida vai ķēdes nepārtrauktības noteikšanas
nepieciešamību un visus mērījumus ataino piemērotā izšķirtspējā
ºº Savietojams ar pārvietošanas vai piestiprināšanas piederumiem
ºº LED apgaismojums tumšām zonām
ºº LED apvienojumā ar skaņas signāliem ātriem un ērtiem pārbaudes
rezultātiem
ºº Aizvietojama pārbaude nodrošina lielāku elastību
ºº Izturīgs pārklājums pasargā multimetru jebkādas vides apstākļos

2205-40
Žokļu atv. (mm)
Maiņstr. (amp)
Sprieg. (maiņstr.) (V)
Sprieg. (līdzstr.) (V)
Mazpret. mēr.
Pretestība (kΩ)
Nepārtrauktība
Akum. veids
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

16
200
1000
1000
Jā
40
Dzirdamība
2 x AA
0.3
Soma
4933416972

ºº TRMS vienmēr garantē precīzus mērījumus
ºº III KAT. (600 V) paaugstinātai drošībai
ºº Rievotais pārklājums uzlabo izturību un satvēriena iespēju lietotājam
ºº Sānu montāžas skala izmantošanai ar vienu roku
ºº Funkciju komplekts, kas pielāgots elektromontiera vajadzībām, intuitīvai

lietošanai

ºº Automātiskais diapazons līdz mV
ºº Komplektā iekļauts elektrības testa

vadu komplekts un 2 AA akumulatori

2206-40 | DAKŠVEIDA MĒRINSTRUMENTS APKURES, VENTILĀCIJAS UN GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS REMONTA VAJADZĪBĀM

2217-40 | DIGITĀLAIS MULTIMETRS
ºº TRMS vienmēr garantē precīzus mērījumus
ºº Viegli nolasāms displejs ar lielu kontrastu nodrošina skaidrākus mērījumus
ºº III KAT. (600 V) paaugstinātai drošībai
ºº Sānu montāžas skala izmantošanai ar vienu roku
ºº Funkciju komplekts, kas pielāgots elektromontiera vajadzībām, intuitīvai

40

2212-20
Maiņstr. un līdzstr. sprieg. (V)
Temp. ampl. (°C)
Drošības rād.
Nepārtrauktība
Akum. veids
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

600
0 - 50
CAT IV 600 V
Jā
2 x AAA
0.3
Kaste
4933447776

2216-40 | VIEGLS KOMERCIĀLAIS MULTIMETRS

ºº TRMS vienmēr garantē precīzus mērījumus
ºº Viegli nolasāms displejs ar lielu kontrastu nodrošina skaidrākus mērījumus
ºº Iebūvēts bezkontakta sprieguma detektors
ºº III KAT. 1000 V / IV KAT. 600 V paaugstinātai drošībai
ºº Rievots pārklājums uzlabotai izturībai un tvērienam
ºº Iebūvēta gaismas diodes darba gaisma, kas apgaismo darba zonu
ºº Sānu montāžas skala izmantošanai ar vienu roku
ºº Vienkāršots lietotāja interfeiss un funkciju komplekts, kas īpaši pielāgots

apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas tehnisko
speciālistu vajadzībām
ºº Komplektā iekļauts elektrības testa vadu komplekts, termoelements (divu
banānu formā) un 2 AA akumulatori
ºº Ietver temperatūras funkciju, izmantojot termoelementu

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

2206-40
Žokļu atv. (mm)
Maiņstr. (amp)
Sprieg. (maiņstr.) (V)
Sprieg. (līdzstr.) (V)
Pretestība (kΩ)
Nepārtrauktība
Kapac. (μF)
Saskares temp. (°C)
Akum. veids
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

16
200
1000
1000
40
Dzirdamība
1000
-40 - +400
2 x AA
0.3
Soma
4933416973

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

lietošanai

ºº Lo-Z vienmēr garantē precīzus mērījumus
ºº Daudzpusīgi temperatūras mērījumi ar saskares palīdzību
ºº Slīdoša sliede piederumu montāžai
ºº Komplektā iekļauts elektrības testa vadu komplekts, termoelements

banānu formā) un 2 AA akumulatori

(divu

2216-40
Pašreizējais maiņstr. un līdzstr. atipr. (amp)
Sprieg. (maiņstr.) (V)
Sprieg. (līdzstr.) (V)
Mazpret. mēr.
Pretestība (kΩ)
Nepārtrauktība
Frekv. (Hz)
Akum. veids
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

2217-40
Pašreizējais maiņstr. un līdzstr. atipr. (amp)
Maiņstr. un līdzstr. sprieg. (V)
Mazpret. mēr.
Pretestība (kΩ)
Nepārtrauktība
Kapac. (μF)
Saskares temp. (°C)
Frekv. (Hz)
Akum. veids
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

10
600
Jā
40,000
Dzirdamība
1000
-40 - +538
2.00 Hz - 50.00 kHz
2 x AA
0.4
Soma
4933416976
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2235-40 | VIEGLS KOMERCIĀLAIS SPAILES MĒRINSTRUMENTS
ºº TRMS vienmēr garantē precīzus mērījumus
ºº III KAT. (600 V) paaugstinātai drošībai
ºº Rievotais pārklājums uzlabo izturību un satvēriena iespēju lietotājam
ºº Iebūvēta gaismas diodes darba gaisma, kas apgaismo darba zonu
ºº Sānu montāžas skala izmantošanai ar vienu roku
ºº Plāns knaibļu profils vienkāršākai vadu mērīšanai paneļos vai saišķos
ºº Komplektā iekļauts elektrības testa vadu komplekts un 2 AA akumulatori

Spīļu izm. (mm)
Maiņstr. amp (A)
Maiņstr. un līdzstr. sprieg. (V)
Mazpret. mēr.
Pretestība (kΩ)
Nepārtrauktība
Akum. veids
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

™

distances pret analizējamo punktu attiecība, proti, 1 m analizējamais
punkts 10 m attālumā
Temperatūras
mērīšana robežās no -30°C līdz pat 800°C
ºº
ºº Premium klases LCD izcilai datu nolasīšanas kvalitātei
ºº Vienkāršots pogu dizains un iestatīšana ātrai skenēšanai
ºº Izvirzītās aizsargapmales aizsargā lēcu un ekrānu pret tiešu trieciena
iedarbību

LDM 80 | LĀZERA ATTĀLUMA MĒRĪTĀJS
2235-40

2267-40 | 10:1 INFRASARKANĀ TEMP-GUN

25
400
600
Nē
0.4
Jā
2 x AA
0.3
−
4933427315

2267-40
Temp. ampl. (°C)
Pamata prec. (%)
Atkārtojamība (%)
Starojamība
Akum. veids
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

2200-40 | SPRIEGUMA DETEKTORS

42

ºº Sistēma

„notēmē un mēri” – mērīšanu veic viena persona, vienkārši vienu
reizi piespiežot pogu.
ºº Laukuma/tilpuma/netiešie augstuma un platuma mērījumi.
ºº Min./maks. vēziens un nepārtraukta mērīšana.
ºº Robežas atzīmēšanas funkcija trasēšanai.
ºº Pitagora metode garuma mērīšanai, izmantojot 2 punktus, 3 punktus.
ºº Nolieces sensors līdz pat 360° leņķim.
ºº Kalkulators saskaitīšanai/atņemšanai.
ºº Liels un viegli nolasāms 4 rindu LCD grafiskais displejs ar automātisku
baltu pretgaismu.
ºº Atlokāms uzgalis malu un stūru mērīšanai.
ºº Iespēja atmiņā saglabāt 20 pēdējos mērījumus.
ºº Mērvienības iespējams pārslēgt no metriem uz pēdām/collām un otrādi.
ºº IP54 izturība pret ūdeni un putekļiem.
ºº Automātiskās izslēgšanās funkcija un zema uzlādes līmeņa indikators.
ºº Neilona soma ar siksnas sprādzi ērtākai transportēšanai.

LDM 80
Maks. mēr. diap. (m)
Precizitāte
Lāz. klasif.
Izm. (mm)
Ampl. (m)
Akum. veids
Sv. kopā ar akum. (kg)
Pitagora funkcija
Slīpuma sensors
Augstuma mērīšana
Piegād.
Preces kods

80
± 1.5
2. klase
117 x 57 x 32
0.05 - 80
2 x AAA
0.1
2 punktus, 3 punktus, daļēju augstumu
Jā
Jā
Soma
4933446125

LDM 60 | LĀZERA ATTĀLUMA MĒRĪTĀJS

TERMOKAMERA

ºº 10:1

ºº Plašs maiņstrāvas sprieguma diapazons (50-1000)
ºº IV KAT. (1000 V) augstākajam drošības nominālam
ºº Ieteikums par izeju pārbaudi
ºº Zaļa gaismiņa norāda, ka instruments ir ieslēgts
ºº Skaļš signāls norāda uz spriegumu
ºº Mirgojoša sarkana gaismiņa norāda uz spriegumu
ºº Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
ºº Kabatas spaile, lai atvieglotu uzglabāšanu

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

ºº Sistēma

„notēmē un mēri” – mērīšanu veic viena persona, vienkārši vienu
reizi piespiežot pogu.
Laukuma/tilpuma/netiešie
augstuma un platuma mērījumi.
ºº
ºº Min./maks. vēziens un nepārtraukta mērīšana.
ºº Robežas atzīmēšanas funkcija trasēšanai.
ºº Pitagora metode garuma mērīšanai, izmantojot 2 punktus, 3 punktus.
ºº Kalkulators saskaitīšanai/atņemšanai.
ºº Liels un viegli nolasāms 3 rindu LCD grafiskais displejs ar automātisku
baltu pretgaismu.
ºº Atlokāms uzgalis malu un stūru mērīšanai.
ºº Iespēja atmiņā saglabāt 10 pēdējos mērījumus.
ºº Mērvienības iespējams pārslēgt no metriem uz pēdām/collām un otrādi.
ºº IP54 izturība pret ūdeni un putekļiem.
ºº Automātiskās izslēgšanās funkcija un zema uzlādes līmeņa indikators.
ºº Neilona soma ar siksnas sprādzi ērtākai transportēšanai.

LDM 60
Maks. mēr. diap. (m)
Precizitāte
Laser classification
Izm. (mm)
Ampl. (m)
Akum. veids
Sv. kopā ar akum. (kg)
Pitagora funkcija
Slīpuma sensors
Augstuma mērīšana
Piegād.
Preces kods

60
± 1.5
2. klase
117 x 57 x 32
0.05 - 60
2 x AAA
0.1
2 punktus, 3 punktus.
Nē
Nē
Soma
4933446110

LDM 50 | LĀZERA ATTĀLUMA MĒRĪTĀJS
2200-40
Sprieg. (maiņstr.) (V)
Drošības rād.
Akum. veids
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

ºº Ērti lietojama sistēma, kuras apkalpošanu veic tikai viens cilvēks
ºº Ļoti plāns korpuss ar jostas stiprinājumu ērtai transportēšanai
ºº Laukuma / tilpuma / netiešā augstuma un patentēta virsmas mērīšana
ºº Min./maks. vēziens un nepārtraukta mērīšana
ºº Attāluma pievienošana un atņemšana plānošanai
ºº Netiešā augstuma mērīšana (Pitagora, 2 punktu, 3 punktu)
ºº Liels 3 rindu LCD grafiskais ekrāns ar automātisku baltu pretgaismu
ºº Atlokāms uzgalis stūru mērīšanai pa diagonāli
ºº Pēdējie 20 mērījumi var tikt izgūti no ierīces atmiņas.
ºº IP54 izturība pret ūdeni un putekļiem
ºº Automātiska izslēgšana un zema uzlādes līmeņa indikators
ºº Tikai metriskās mērvienības

LDM 50
Maks. mēr. diap. (m)
Precizitāte
Lāz. klasif.
Izm. (mm)
Ampl. (m)
Akum. veids
Sv. kopā ar akum. (kg)
Pitagora funkcija
Slīpuma sensors
Augstuma mērīšana
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

50
± 1.5
2. klase
119 x 40 x 32
0.05 - 50
2 x AAA
0.1
2 punktus, 3 punktus, daļēju augstumu
Nē
Nē
−
4933447700
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M12 PP2A | M12 FUEL

™

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

M12 PP2A-202C

M12 PP2A-402C

2.0
2
40 min
Koferis
4933440900

4.0
2
80 min
Koferis
4933440992

M12 BPP2B | M12

™

ºº M12
ºº M12

BPD - M12 kompaktais triecienurbis
BID - M12™ kompaktais trieciena dzinis

™

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

CPD - M12 FUEL divu ātrumu kompaktais triecienskrūvgriezis/
urbjmašīna
ºº M12 CH - M12 FUEL™ SDS-Plus perforators

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

™

M12 CPP2B | M12
ºº M12

ºº M12 CPD - M12 FUEL™ kompaktais triecienurbis
ºº M12 CID - M12 FUEL™ kompaktais trieciena dzinis

M12 CPP2B-402C

M12 CPP2B-602X

4.0
2
80 min
Koferis
4933447479

6.0
2
90 min
HD kaste
4933451513

M12 BPP2C | M12

™

ºº M12 BDD - M12 kompaktais
ºº C12 HZ - M12™ Hackzall
™

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

urbja dzinis

M12 BPP2D | M12

™

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

ºº M12 BDD - M12™ kompaktais urbja dzinis
ºº C12 MT - M12™ multifunkcionāls instruments

M12 BPP3A | M12

™

ºº M12
ºº M12
ºº M12

4.0
2
80 min
Soma
4933441250

M12 BPP4A | M12

™

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

M12 BPP3A-202B
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

M12 BPP2B-421C

44

1 x 2.0 & 1 x 4.0
2
80 min
Koferis
4933443497

M12™ AKUMULATORI

ºº M12 BDD - M12 kompaktais urbja dzinis
ºº M12 BID - M12™ kompaktais trieciena dzinis
ºº C12 HZ - M12™ hackzall
ºº C12 T - M12™ lampa

M12 BPP2C-402B
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

4.0
2
80 min
Soma
4933441230

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

2.0
2
40 min
Soma
4933441225

™



①

Bat. pak. jauda (īpašs)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

BDD - M12™ kompaktais urbja dzinis
BID - M12™ kompaktais trieciena dzinis
TLED - M12™ LED lukturis

M12 BPP2D-402B
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

M12 BPP4A-202B
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

2.0
2
40 min
Soma
4933441240

1.
2.
3.
4.

M12 B2
M12 B3
M12 B4
M12 B6



④

Sistēma

Akum. veids

Akumulatora jauda (Ah)

Sprieg. (V)

Preces kods

M12
M12
M12
M12

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

2.0
3.0
4.0
6.0

12
12
12
12

4932430064
4932451388
4932430065
4932451395

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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C14 DD | M14

™

KOMPAKTĀ URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS

ºº Kompaktā

urbjmašīna/skrūvgriezis ar samazinātu garumu un apkārtmēru,
kas to padara ideāli piemērotu darbam šaurās vietās
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba nodrošina maksimālu veiktspēju un ilgu
darbmūžu
ºº 450/1600 apgr./min nodrošina 45 Nm griezes momentu
ºº Griezes momenta regulēšana 23 režīmos plus papildu urbšana maksimālai
elastībai
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvētā gaismas diode apgaismo darba virsmu
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo akumulatora uzlādes stāvokli
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C

C14 PD | M14

™

C14 DD-22C
Akumulatora jauda (Ah)
1.5
Piegādāto akum. sk.
2
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
30 min
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 450
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 1600
Urbja liel. diam. (mm)
13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
35
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm) 13
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 45
Sv. kopā ar akum. (kg)
1.8
Piegād.
Koferis
Preces kods
4933416990

C14 DD-402C
4.0
2
80 min
0 - 450
0 - 1600
13
35
13
45
2.0
Koferis
4933443782

KOMPAKTAIS TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

ºº Kompakts

triecienskrūvgriezis ar samazinātu garumu un apkārtmēru, kas
to padara ideāli piemērotu darbam šaurās vietās
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba nodrošina maksimālu veiktspēju un ilgu
darbmūžu
ºº 450/1600 apgr./min nodrošina 45 Nm griezes momentu
ºº Griezes momenta regulēšana 23 posmos plus papildu urbšana maksimālai
elastībai
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvētā gaismas diode apgaismo darba virsmu
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo akumulatora uzlādes stāvokli
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
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C14 PD-22C
Akumulatora jauda (Ah)
1.5
Piegādāto akum. sk.
2
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
30 min
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 450
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 1600
Urbja liel. diam. (mm)
13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
35
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm) 13
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
13
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)
27,200
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 45
Sv. kopā ar akum. (kg)
1.9
Piegād.
Koferis
Preces kods
4933416970

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

C14 PD-402C
4.0
2
80 min
0 - 450
0 - 1600
13
35
13
13
27,200
45
2.2
Koferis
4933443779
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VAIRĀK NEKĀ 50 VIDEO
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

UZLABOJIET.
PĀRSPĒJIET.
PĀRSNIEDZIET.

100

VIENA SISTĒMA AR VAIRĀK

NEKĀ

PILNĪBĀ SADERĪGA AR VISIEM
AKUMULATORIEM

INSTRUMENTIEM

VISS

VISS

PROGRESĪVĀKAIS SPĒJĪGĀKAIS

48

VISS

GATAVĀKAIS
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DRIVEN TO OUTPERFORM.™
M18 FUEL™ ir izstrādāta pasaulē visprasīgākajiem meistariem. M18 FUEL™
nodrošina nepārspētu veiktspēju kompaktā konstrukcijā un iekļauj trīs Milwaukee®
īpašas inovācijas — POWERSTATE™ bezoglīšu motoru, REDLITHIUM-ION™
akumulatoru un REDLINK PLUS™ inteliģento aparatūras un programmatūras
sistēmu, kas nodrošina nepārspējamu jaudu, darbības laiku un izturību.
Vienkāršiem vārdiem runājot, M18 FUEL™ ir savā klasē labākā pilna cikla tehnoloģija,
kas cita starpā vada un aizsargā jūsu akumulatora instrumentus, kā arī nodrošina
tiem elektrobarošanu.

1

2

POWERSTATE™

BEZOGLĪŠU

ºº
ºº

INTELIĢENCE

akumulatora elementu uzraudzība
ºº Individuālu
instrumenta darbības laika optimizēšanai un

akumulatora ilgtermiņa izturības nodrošināšanai

elektrisko akumulatora
ºº Vismodernizētākā
instrumentu sistēmas elektronika ar unikālu

MOTORS
ºº

REDLINK PLUS™

digitālo veiktspējas pastiprināšanu

sistēmas komunikācija apvienojumā ar
ºº Kopējā
pārslodzes aizsardzību palielina instrumenta

Milwaukee® izstrādātais un konstruētais
bezkontaktu motors
Pārspēj visus vadošos konkurentus
Līdz pat 10x ilgāks motora darbmūžs*

darbmūžu

UZLABOJIET.

3

PĀRSPĒJIET. PĀRSNIEDZIET.

REDLITHIUM-ION™
AKUMULATORI

akumulators tirgū
ºº Visizturīgākais
sistēmas komunikācija apvienojumā ar
ºº Kopējā
pārslodzes aizsardzību palielina instrumenta darbmūžu
līmeņa mērītājs ataino atlikušo uzlādes līmeni
ºº Uzlādes
ºº Darbojas temperatūrā līdz pat -20°C

100

VAIRĀK KĀ

50

INSTRUMENTI

* Salīdzinājumā ar konkurētspējīgo litija-jonu tehnoloģiju un/vai iepriekšējo Milwaukee akumulatoru tehnoloģiju. Rezultāti ir atkarīgi no sprieguma, instrumenta un pielietojuma.
®
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POWERSTATE™ BEZOGLĪŠU
MOTORI NODROŠINA
REVOLUCIONĀRU VEIKTSPĒJU

POWERSTATE™ BEZOGLĪŠU TEHNOLOĢIJA
NOZĪMĒ ILGĀKU MOTORA DARBMŪŽU

POWERSTATE™ BEZOGLĪŠU TEHNOLOĢIJA
NOZĪMĒ ILGĀKU DARBĪBAS LAIKU

Milwaukee® ir līderis bezoglīšu motoru
veiktspējas jomā

Pateicoties tieši Milwaukee®’s POWERSTATE™ bezoglīšu motoriem, M18
FUEL™ urbjmašīnas un triecienskrūvgrieži kalpo ilgāk.

APRĪKOTS AR 4 REIZES VAIRĀK JAUDU
ĢENERĒJOŠIEM KOMPONENTIEM

POWERSTATE™ motora darbību papildina arī pasaulē vismodernākais
akumulators — REDLITHIUM-ION™ — un aparatūras un programmatūras
sistēma — REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma.

AUGSTĀKA KLASE, RETZEMJU METĀLA MAGNĒTI

Tieši šis integrētais trīsdaļīgais tīkls liek jaunajiem M18 FUEL™ bezoglīšu
urbjmašīnām un bezoglīšu triecienskrūvgriežiem izcelties savu konkurentu
vidū.

VAIRĀK NEKĀ 60% AUGSTĀKS GRIEZES MOMENTS
Milwaukee®
Powerstate™

REDLINK PLUS™
INTELIĢENTĀ SISTĒMA

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

Konkurentu
bezsuku motors

Profesionāļi izvēlas Milwaukee® FUEL™, jo tas pārspēj konkurentu suku
un bezoglīšu produktus ar līdz pat 10 reizes ilgāku motora darbmūžu.

PAR VAIRĀK NEKĀ
80% VAIRĀK JAUDAS
SLODZES APSTĀKĻOS

=
POWERSTATE™ BEZOGLĪŠU TEHNOLOĢIJA
NOZĪMĒ MAZĀKU MOTORA NOLIETOŠANOS,
KAS SAVUKĀRT UZLABO VEIKTSPĒJU
Nodilstošo oglīšu vietā Milwaukee® savos POWERSTATE™ bezoglīšu
motoros ir iestrādājis vairāk tērauda un vara.

POWERSTATE™
BEZOGLĪŠU MOTORS
REDLITHIUM-ION™
AKUMULATORS

Tā rezultātā tiek iegūts ilgāks motora darbmūžs, jo tiek samazināta
berze un siltuma uzkrāšanās un tiek nodrošināta augstāka efektivitāte.

VAIRĀK NEKĀ PAR 60% STABILĀKS GRIEZES MOMENTS

ILGĀKS

MOTORA
DARBMŪŽS*

VAIRĀK
JAUDAS*

ILGĀKS

DARBĪBAS LAIKS*

Griezes moments (Nm)

Maksimālā griezes momenta lēciens
Stabilais griezes moments

Milwaukee®

Konkurenti
Laiks

52

*Salīdzinājumā ar citām litija jonu tehnoloģijām un/vai iepriekšējo Milwaukee® akumulatoru tehnoloģiju. Rezultāti ir atkarīgi no sprieguma, instrumenta un pielietojuma.

URBUMI AR VIENU AKUMULATORA UZLĀDI

LĪDZ
PAT 20%
VAIRĀK

LĪDZ
PAT 30%
VAIRĀK

Konkurenti

Ø29 mm HOLEDOZER™
caurumzāģis

LĪDZ
PAT 20%
VAIRĀK

Konkurenti

Ø25 x 153 spirālurbis

Konkurenti

Ø16 mm spirālurbis

53

#MILWAUKEETOOL

KĀPĒC IZVĒLĒTIES REDLITHIUM-ION™ ?

REDLITHIUM-ION IZCILA
AKUMULATORA KONSTRUKCIJA

REDLITHIUM-ION™ akumulatori kalpo ilgāk, domā ātrāk un strādā smagāk, nekā visi citi profesionālie litija jonu akumulatori. Mūsu īpašais ķīmisko vielu integrācijas
veids, akumulatora konstrukcija un elektriskā shēma apvienojas, lai nodrošinātu izcilu jaudu visskarbākajā vidē. REDLITHIUM-ION™ akumulatori nodrošina vairāk
padarīta darba dienas laikā un visa akumulatora darbmūža laikā.

NE VISI LITIJA JONU AKUMULATORI
IR IZSTRĀDĀTI LĪDZVĒRTĪGI.

TAS KALPO ILGĀK, DOMĀ ĀTRĀK UN STRĀDĀ
SMAGĀK, NEKĀ JEBKURŠ STANDARTA 18 V LITIJA
JONU UN NICD AKUMULATORS

AKUMULATORA UZLĀDES
LĪMEŅA MĒRĪTĀJS

NE VISI LITIJA JONU AKUMULATORI
GARANTĒ ILGĀKU DARBĪBAS LAIKU
FIKSATORU VĀKS
Novērš ūdens iekļūšanu
akumulatorā caur fiksācijas
pogām

Ataino atlikušo darbības laiku

PATENTĒTĀ
REDLINK™
INTELIĢENCE

MAZĀKS DĪKSTĀVES LAIKS KATRU DIENU

Aizsargā elektroniskās
detaļas no ūdens un
kondensāta
TEMPERATŪRU
REGULĒJOŠS
ELEMENTU RĀMIS

VIENS KOPĒJS ELEMENTU KORPUSS

2.5x REDLITHIUM-ION™
AKUMULATORA ELEMENTI
Nodrošina lielu jaudu un līdz
pat 2,5 reizes ilgāku darbības
laiku

GUMIJAS LIETAIS
KORPUSS
Aizsargā elementus un
akumulatoru gadījumos,
kad tas nokrīt zemē, un
nodrošina maksimālu
darbmūžu

65 MM AUTOMĀTISKĀ PADEVE 2 X 6 COLLU PRIEDES KOKMATERIĀLĀ

DARBĪBAS LAIKS

AUGSTAS NOSLODZES PIELIETOJUMS
ŠĶĒRSGRIEZUMI 2 X 4 COLLU PRIEDES KOKMATERIĀLĀ
Standarta litija
tehnoloģija

NE VISI LITIJA JONU AKUMULATORI
GARANTĒ VAIRĀK JAUDAS
REDLITHIUM-ION™ PĀRĀKUMS DARBĪBAS LAIKĀ
LIELĀKS GRIEZES MOMENTS
LIELĀKS ĀTRUMS
VAIRĀK PAVEIKTA DARBA SKARBOS APSTĀKĻOS

Nodrošina stingru uzbūvi
un efektīvi novada enerģiju
maksimālam darbmūžam

Visa kamera aizsargā
elementus un veido
stingru uzbūvi, nodrošinot
maksimālu izturību

AUGSTAS NOSLODZES PIELIETOJUMS

ILGĀKS

VAIRĀK

MILWAUKEE®

JAUDAS
Izejas jauda (W)

ELEKTRONISKO
DETAĻU PĀRKLĀJUMS

Novērš vibrāciju vai triecienu
radītus akumulatora
bojājumus

Standarta litija tehnoloģija

REDLITHIUM-ION™ PĀRĀKUMS JAUDĀ DARBMŪŽA LAIKĀ
NEPIECIEŠAMS NOMAINĪT MAZĀKU SKAITU AKUMULATORU

AUGSTAS NOSLODZES PIELIETOJUMS
18 MM CAURUMI CAUR 6 MM TĒRAUDA

Griezes moments (Nm)

NE VISI LITIJA JONU AKUMULATORI
GARANTĒ ILGĀKU DARBMŪŽU

TIEK ĢENERĒTS VAIRĀK JAUDAS

AUGSTAS NOSLODZES PIELIETOJUMS
GRIEZUMI 38 X 89 MM KOKSNĒ AR
VIENU AKUMULATORA UZLĀDI

ILGĀKS

AKUMULATORA DARBMŪŽS

=
ŪDENS
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VAIRĀK PAVEIKTA DARBA AR VIENU UZLĀDES REIZI

Novada ūdeni prom no
elektroniskajām detaļām un
izvada to no akumulatora

TRIECIENABSORBĒJOŠAS
STARPLIKAS

IZDARIET VAIRĀK

REDLITHIUM-ION™ PĀRĀKUMS DARBĪBAS LAIKĀ

ŪDENS
AIZSARDZĪBAS
BARJERA

Aizsargā akumulatoru
skarbos apstākļos, nodrošina
optimālu sniegumu un uzrauga
elementus maksimālam
darbmūžam

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

ELEKTRONIKA

TERMISKS TRIECIENDARBĪBAS

Paveiciet vairāk darba ar katru REDLITHIUM-ION™ akumulatora darbmūža
laikā, nekā izmantojot standarta litija jonu vai NiCd akumulatoru. Tas nozīmē
mazākus tēriņus, iegādājoties akumulatorus, un vairāk paveikta darba ar
M12™ vai M18™ akumulatora instrumentiem.
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PIELĀGOJIET
Pielāgojiet ātrumu un griezes momentu
Optimizēta visizplatītāko darbu veikšanai un
piederumu izmantošanai
Samazināts stiprinājuma atvienošanās vai
salūšanas un materiāla sabojāšanas risks
Pagarināts piederuma darbmūžs un darbības laiks
Sinhronizējiet
bezvadu
režīmā

Iestatiet jaudu
un ātrumu

Izveidojiet un
saglabājiet
proﬁlus

Piekļūstiet
proﬁliem un
pārvaldiet tos

IZSEKOJIET
Lebūvēta ir instrumenta izsekošana
Identificējiet savas ONE-KEY™ ierīces līdz pat 30 m attālumā
Aplūkojiet pēdējo zināmo instrumenta atrašanās vietu
Saņemiet brīdinājuma signālu atrašanas brīdī!

Saglabājiet
instrumenta
ierakstus

PIELĀGOJIET

IZSEKOJIET

PĀRVALDIET

Sinhronizējiet
bezvadu
režīmā

Saglabājiet
čekus

Aplūkojiet
pielietojumu

Reģistrējiet
instrumenta
statusu

Pārlūkojiet
instrumenta
vēsturi

Augšupielādējiet
un lejupielādējiet
inventāra
sarakstu

PĀRVALDIET
Saglabājiet reģistrus,
čekus un attēlus
Sistematizējiet inventāru pēc saviem ieskatiem
Piekļūstiet reāllaika datiem jebkurā vietā
Profesionālu pārskatu veidošana

LEJUPIELĀDĒJIET ONE-KEY™ LIETOTNI BEZ
MAKSAS APP STORE VAI GOOGLE PLAY STORE

Integrēta instrumenta drošības sistēma
Novērsiet zādzību un informācijas sagrozīšanas risku
Pārvaldiet viesu piekļuvi

Sinhronizējiet
bezvadu
režīmā

Saņemiet
veiktspējas
ziņojumus

Aplūkojiet
gaidāmās
apkopes datus

Veidojiet
profesionālus
pārskatus

Nodrošiniet instrumentu drošību attālināti
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M18 ONEPD

HD18 PD | M18 LIELJAUDAS TRIECIENSKRŪVGRIEZIS/URBJMAŠĪNA
ºº Tā

ONE-KEY™ FUEL™ TRIECIENSKRŪVGRIEZIS/URBJMAŠĪNA
FPD ar ONE-KEY tehnoloģiju
ºº M18
ar Bluetooth starpniecību, izmantojot Milwaukee
ºº Savienojiet
KEY lietojumprogrammu
™

™

®

ONE-

™

Pilnīga instrumenta pielāgošana, izmantojot ONE-KEY
ºº ļauj
pielāgot instrumentu ikvienai vajadzībai

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

lietotni, kas

Ātruma, griezes momenta, sākuma un beigu ātruma, pretatsitiena
funkciju un LED vadība
Pielāgošana jebkuram pielietojumam, ļaujot izvēlēties optimālākos
instrumenta iestatījumus precīzi atkārtojamai veicamajai darbībai
Iestatiet/saglabājiet profilus nepārspējamai vadībai
Izvēlieties kādu no pielietojumu profilu veidiem vai ātri izveidojiet
savējo, izcilam rezultātam katra darba uzsākšanas laikā
Instrumenta atmiņā saglabā līdz pat 4 pielāgotiem iestatījumiem
ātrai to izvēlei darba vietā
ONE-KEY™ lietotne nodrošina arī inventāra pārvaldības funkciju
pilnīgai visu instrumentu/aprīkojuma pārvaldībai
Vairāk jaudas — nepārspēts 135 Nm griezes moments
Lielāks ātrums — nodrošina līdz pat 2000 apgriezieniem minūtē
Elektroniski vadāms sajūgs ar 13 griezes momenta iestatījumiem

Pilnīga instrumenta pielāgošana,
izmantojot ONE-KEY™ lietotni

kā ierīce ir aprīkota ar Milwaukee 4 polu bezkarkasa motoru, tā
nodrošina griezes momentu 85 Nm apmērā un ir ideāli piemērota
vissarežģītāko darbu veikšanai
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba nodrošina maksimālu veiktspēju un ilgu
darbmūžu
ºº Lieljaudas 13 mm pilnmetāla patrona, kas nodrošina optimālu uzgaļu
nomaiņu
ºº Āmura mehānisms, kas nodrošina 28 000 sitienus minūtē, ir piemērots
efektīvai mūra urbšanai
ºº 24 režīmu griezes momenta regulēšana nodrošina optimālu vadību
lietotājam
ºº 3 posmu režīmu pārslēgs ļauj lietotājam ātri un vienkārši pārslēgties starp
“rotācijas”, “skrūvgrieža” un “sitienu” režīmiem
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C

M18 BLPD | M18

™

M18 ONEPD-0X

M18 ONEPD-502X

−
0
−
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
13
0 - 32,000
135
−
HD kaste
4933451910

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

Saglabā pielietojumu profilus precīzi
atkārtojamai veicamajai darbībai

darbmūžu
ºº 60 Nm griezes moments labākai jaudas un izmēra attiecībai
ºº REDLINK™ integrētā pārslodzes aizsardzības elektronika gan instrumentā,
gan akumulatorā nodrošina savā klasē ilgāko sistēmas darbmūžu
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba un 13 mm metāla patrona ātrākai uzgaļu
nomaiņai un uzgaļu aizturei
ºº Optimizēts ātrums (0-450 / 0-1800 apgriezieni minūtē) ātrākiem urbšanas
un stiprināšanas darbiem
ºº Iebūvēts uzlādes līmeņa mērītājs un LED
ºº 3 režīmu selektors nodrošina iespēju lietotājam pārslēgties starp rotācijas,
skrūvēšanas un trieciendarbības režīmiem viegli un ātri
ºº Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas laiku
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

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

M18 BLPD-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.) 0 - 450
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.) 0 - 1800
Urbja liel. diam. (mm)
13
Maks. urbš. jauda kokā (mm) 38
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)13
Maks. urbš. jauda mūrī (mm) 16
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)
0 - 28,800
Maks. griezes mom. ātrumi
60
(Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933448446

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

5.0
2
100 min
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
16
0 - 28,800

50

60

1.8
Koferis
4933448447

2.1
Koferis
4933448472

M18 BPD-202C

M18 BPD-402C

2.0
2
40 min
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
16
0 - 28,800

4.0
2
80 min
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
16
0 - 28,800

50

60

1.9
Koferis
4933443515

2.1
Koferis
4933443520

Inventāra pārvaldības funkcija pilnīgai
visa aprīkojuma pārvaldībai

M18 FPD | M18 FUEL TRIECIENSKRŪVGRIEZIS/URBJMAŠĪNA

M18 BPD | M18

ºº Vairāk jaudas — nepārspēts 135 Nm griezes moments
ºº Lielāks ātrums — nodrošina līdz pat 2000 apgriezieniem minūtē
ºº Mazāks izmērs — garums vien 197 mm
ºº Milwaukee® izstrādātais un izgatavotais bez oglīšu POWERSTATE™

ºº Kompaktais

™

M18 FPD-0X

motors
nodrošina 10 reizes ilgāku motora darbmūžu un līdz pat 60% lielāku jaudu
™
ºº Jaunā REDLINK PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
digitālo aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram
un unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu
un temperatūrā līdz pat -20 °C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām
ºº Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas laiku
ºº Uzlādes līmeņa mērītājs ataino atlikušo uzlādes līmeni
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº Pilnmetāla reversīvs jostas stiprinājums — pakariniet savu instrumenti ātri
un viegli
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem
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HD18 PD-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Urbja liel. diam. (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

TRIECIENSKRŪVGRIEZIS/URBJMAŠĪNA

ºº Kompaktākā triecienurbjmašīna savā klasē, kuras garums ir vien 187 mm
ºº Bez oglīšu motors ir līdz pat 50% efektīvāks un ar līdz pat 2 reizes ilgāku

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Urbja liel. diam. (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 550
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 2000
Urbja liel. diam. (mm)
13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
45
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm) 13
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
13
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)
0 - 32,000
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 135
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
HD kaste
Preces kods
4933451446

M18 FPD-502X
5.0
2
59 min
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
13
0 - 32,000
135
2.5
HD kaste
4933451061

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

KOMPAKTAIS TRIECIENSKRŪVGRIEZIS/URBJMAŠĪNA

M18™ triecienskrūvgriezis/urbjmašīna , kura garums ir tikai
198 mm, ir ideāli piemērots darbam šaurās vietās
®
ºº Milwaukee augstas veiktspējas 4 polu motors nodrošina maksimālu
jaudas piegādi, vienlaicīgi optimizējot jaudas un svara attiecību
ºº REDLINK™ instrumenta un akumulatora pakas pārslodzes aizsardzības
elektronika nodrošina labāko noturību savā klasē
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba nodrošina maksimālu veiktspēju un ilgu
kalpošanas laiku
ºº 13 mm metāla patrona ātrākai uzgaļu nomaiņai un uzgaļu aizturei
ºº 18 pakāpju griezes momenta regulācija maksimālai elastībai
ºº 3 posmu režīmu pārslēgs ļauj lietotājam ātri un vienkārši pārslēgties
starp"rotācijas","skrūvgrieža" un"triecienu" režīmu
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 BPD-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.) 0 - 450
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.) 0 - 1800
Urbja liel. diam. (mm)
13
Maks. urbš. jauda kokā (mm) 38
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)13
Maks. urbš. jauda mūrī (mm) 16
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)
0 - 28,800
Maks. griezes mom. ātrumi
50
(Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933443500

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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IEGŪSTIET DARBAM VISPIEMĒROTĀKO AKUMULATORA URBJMAŠĪNU
198mm

38

44

NM

GRIEZES MOMENTS

60

NM

135
GRIEZES MOMENTS

60

NM

GRIEZES MOMENTS

187mm

135
GRIEZES MOMENTS

NM

NM

GRIEZES MOMENTS

GRIEZES MOMENTS

NM

AKUMULATORA JAUDA

M12 BPD-402C

M12 CPD-602X

M18 BPD-402C

M18 BLPD-502C

M18 FPD-502X

Sprieg. (V)

12

12

18

18

18

18

Sprieg. (V)

Bat. pak. jauda (Ah)

4.0

6.0

4.0

5.0

5.0

5.0

Bat. pak. jauda (Ah)

Urbja liel. diam. (mm)

10

13

13

13

13

13

Urbja liel. diam. (mm)

Sv. kopā ar bat. paketi (kg)

1.5

1.5

2.1

2.1

2.5

2.5

Sv. kopā ar bat. paketi (kg)

4933441935

4933451509

4933443520

4933448472

4933451061

4933451147

preces kods

SUBKOMPAKTS
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M18 ONEPD-502X

preces kods

ĪPAŠI LIELA JAUDA

Kompaktā konstrukcija ir ideāli piemērota
ierobežotām vietām

Ļoti kompakta urbjmašīna nodrošina lielu jaudu

Savā klasē labākā jauda un ergonomika

Viskompaktākā — labākā jaudas un izmēra attiecība
un laba veiktspēja, veicot vairumu urbšanas un
skrūvēšanas darbu

Nozarē vadoša veiktspēja kompaktā izmērā

Pilnīga instrumenta pielāgošana, izmantojot ONEKEY™ lietotni

Ideāli piemērota maza diametra urbšanas un maza
pielietotā spēka skrūvju skrūvēšanas darbiem

POWERSTATE™ bezsuku motors — ilgstošai augstai
veiktspējai, satriecošam darbības laikam un īpaši
ilgam motora darbmūžam

Plaša pielietojuma instruments izplatītākajiem
urbšanas un skrūvēšanas darbiem

Bez oglīšu motors — nav nepieciešama apkope,
augstāka efektivitāte, ilgāks darbības laiks un motora
darbmūžs

Jaunais POWERSTATE™ bez oglīšu motors —
ilgstošai augstai veiktspējai, satriecošam darbības
laikam un īpaši ilgam motora darbmūžam

Saglabā pielietojumu profilus precīzi atkārtojamai
veicamajai darbībai

REDLINK™ elektroniskā sistēma — pilnīga sistēmas
saziņa un pārslodzes aizsardzība

REDLINK PLUS™ elektronika — pilnīga sistēmas
saziņa un unikāls veiktspējas pieaugums

REDLINK™ elektroniskā sistēma — pilnīga sistēmas
saziņa un pārslodzes aizsardzība

REDLINK™ elektroniskā sistēma — pilnīga sistēmas
saziņa un pārslodzes aizsardzība

Jaunā REDLINK PLUS™ inteliģence — nepārtraukta
aizsardzības un veiktspējas optimizācija, nodrošina
un pārvalda īpaši lielu izejas jaudu

Jaunā REDLINK PLUS™ inteliģence — nepārtraukta
aizsardzības un veiktspējas optimizācija, nodrošina
un pārvalda īpaši lielu izejas jaudu
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M18 ONEDD

LĪDZ PAT
2 REIZES
ĀTRĀKI

ONE-KEY™ FUEL™ URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS
FDD ar ONE-KEY tehnoloģiju
ºº M18
ar Bluetooth starpniecību, izmantojot Milwaukee
ºº Savienojiet
KEY lietojumprogrammu
™

™

®

ONE-

™

Pilnīga instrumenta pielāgošana, izmantojot ONE-KEY
ºº ļauj
pielāgot instrumentu ikvienai vajadzībai

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

lietotni, kas

Ātruma, griezes momenta, sākuma un beigu ātruma, pretatsitiena
funkciju un LED vadība
Pielāgošana jebkuram pielietojumam, ļaujot izvēlēties optimālākos
instrumenta iestatījumus precīzi atkārtojamai veicamajai darbībai
Iestatiet/saglabājiet profilus nepārspējamai vadībai
Izvēlieties kādu no pielietojumu profilu veidiem vai ātri izveidojiet
savējo, izcilam rezultātam katra darba uzsākšanas laikā
Instrumenta atmiņā saglabā līdz pat 4 pielāgotiem iestatījumiem
ātrai to izvēlei darba vietā
ONE-KEY™ lietotne nodrošina arī inventāra pārvaldības funkciju
pilnīgai visu instrumentu/aprīkojuma pārvaldībai
Vairāk jaudas — nepārspēts 135 Nm griezes moments
Lielāks ātrums — nodrošina līdz pat 2000 apgriezieniem minūtē
Elektroniski vadāms sajūgs ar 13 griezes momenta iestatījumiem

M18 ONEDD-0X
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 550
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 2000
Urbja liel. diam. (mm)
13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
45
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm) 13
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 135
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
HD kaste
Preces kods
4933451911

PAKĀPJURBJI
Pilnīga instrumenta pielāgošana,
izmantojot ONE-KEY™ lietotni

Saglabā pielietojumu profilus precīzi
atkārtojamai veicamajai darbībai

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

M18 FDD-0X

motors
nodrošina 10 reizes ilgāku motora darbmūžu un līdz pat 60% lielāku jaudu
™
ºº Jaunā REDLINK PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
digitālo aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram
un unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu
un temperatūrā līdz pat -20 °C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām
ºº Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas laiku
ºº Uzlādes līmeņa mērītājs ataino atlikušo uzlādes līmeni
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº Pilnmetāla reversīvs jostas stiprinājums — pakariniet savu instrumenti ātri
un viegli
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem
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MILWAUKEE® PAKĀPJURBJI AR NOVĒRSTU IESPRŪŠANAS
RISKU IR APRĪKOTI AR DIVU RIEVU DIZAINU, KAS, SALĪDZINOT
AR KONKURENTU IZSTRĀDĀJUMIEM, NODROŠINA 2 REIZES
ĀTRĀKU URBUMU VEIKŠANU, LĪDZ PAT 4 REIZES ILGĀKU
DARBMŪŽU UN LĪDZ PAT 50% VAIRĀK URBUMU AR VIENA
AKUMULATORA UZLĀDES REIZES LAIKĀ

OPTIMIZĒTS LIELA ĀTRUMA
AKUMULATORA INSTRUMENTIEM

Inventāra pārvaldības funkcija pilnīgai
visa aprīkojuma pārvaldībai

M18 FDD | M18 FUEL SKRŪVGRIEZIS/URBJMAŠĪNA
ºº Vairāk jaudas — nepārspēts 135 Nm griezes moments
ºº Lielāks ātrums — nodrošina līdz pat 2000 apgriezieniem minūtē
ºº Mazāks izmērs — garums vien 190 mm
ºº Milwaukee® izstrādātais un izgatavotais bez oglīšuPOWERSTATE™

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 550
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 2000
Urbja liel. diam. (mm)
13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
45
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm) 13
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 135
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
HD kaste
Preces kods
4933451445

M18 FDD-502X
5.0
2
59 min
0 - 550
0 - 2000
13
45
13
135
2.5
HD kaste
4933451064

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

RAPID STRIKE™ GALS
ĀTRA URBŠANAS UZSĀKŠANA UN
PALIELINĀTA PRECIZITĀTE

PAKĀPJURBJU KOMPLEKTS (3 GAB.).
Letver soļu urbjus Nr. 3, 5, 6

Nosaukums: Preces kods

48899399

2 RIEVOTU GRIEZĒJŠĶAUTŅU
ĢEOMETRIJA
2 REIZES ĀTRĀKAI URBŠANAI

Apraksts
PG 7 - PG 21
M 6 - M 32
4-12 mm / 1˝
4-12 mm / 2˝
4-20 mm
6-35 mm

DROŠA STIPRINĀJUMA KĀJIŅA AR 3
PLAKANIEM IZSLĪPĒJUMIEM
MAKSIMĀLA GRIEZES MOMENTA
PĀRNESE

Kāta diam. (mm)
10
10
6
6
8
10

Kopgar (mm)
68
92
65
65
65
90

SPECIĀLI IZSTRĀDĀTS TĒRAUDS
AR MELNĀ OKSĪDA PĀRKLĀJUMU 4 REIZES
ILGĀKAM DARBMŪŽAM

Soļu skaits
9
13
9
5
9
14

preces kods
48899321
48899332
48899301
48899302
48899320
48899335
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#MILWAUKEETOOL

M18 BLDD | M18

™

ºº Kompaktākā

M18 FRADH | M18 FUEL

SKRŪVGRIEZIS/URBJMAŠĪNA

urbjmašīna/skrūvgriezis savā klasē, kura garums ir vien 174

mm

ºº Bez

oglīšu motors ir līdz pat 50% efektīvāks un ar līdz pat 2 reizes ilgāku
darbmūžu
ºº 60 Nm griezes moments labākai jaudas un izmēra attiecībai
ºº REDLINK™ integrētā pārslodzes aizsardzības elektronika gan instrumentā,
gan akumulatorā nodrošina savā klasē ilgāko sistēmas darbmūžu
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba un 13 mm metāla spīļpatrona ātrākai uzgaļu
nomaiņai un uzgaļu aizturei
ºº Optimizēts ātrums (0-450 / 0-1800 apgriezieni minūtē) ātrākiem urbšanas
un stiprināšanas darbiem
ºº Iebūvēts uzlādes līmeņa mērītājs un LED
ºº Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas laiku
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

™

M18 BLDD-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 450
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 1800
Urbja liel. diam. (mm)
13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
38
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm) 13
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 60
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933448440

M18 BLDD-202C M18 BLDD-502C
2.0
2
40 min
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
50
1.7
Koferis
4933448441

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

™

bez oglīšu motors slodzes laikā nodrošina nepārtrauktu
jaudu ļaujot izveidot pat 152 mm urbumus
™
ºº REDLINK PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION® akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu
un temperatūrā līdz pat -20 °C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām
ºº Izcili ilgs darbības laiks — līdz 75 urbumiem koksnē ar 65 mm spirālurbi
ºº Mehāniskais sajūgs aizsargā instrumentu darbinstrumenta iesprūšanas
gadījumā

SWITCHBLADE™ KOMPLEKTS,
5 GAB: Ø 35 / 38 / 54 / 65 MM,
QUIK-LOK PAGARINĀTĀJS, 140
MM

ºº Kompaktais

uskrūvgriezis/urbjmašīna, kura garums ir tikai 185 mm, ir ideāli
piemērots darbam šaurās vietās
®
ºº Milwaukee augstas veiktspējas 4 polu motors nodrošina maksimālu
jaudas piegādi, vienlaicīgi optimizējot jaudas un svara attiecību
ºº REDLINK™ instrumenta un akumulatora pakas pārslodzes aizsardzības
elektronika nodrošina labāko noturību savā klasē
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba nodrošina maksimālu veiktspēju un ilgu
kalpošanas laiku
ºº 13 mm metāla patrona ātrākai uzgaļu nomaiņai un uzgaļu aizturei
ºº 17 pakāpju griezes momenta regulācija un papildu urbšanas režīms
maksimālai elastībai
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº Spilgtākais darba vietas apgaismojums ar gaismas diodēm
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 FRAD | M18 FUEL

™

M18 BDD-0

bez oglīšu motors slodzes laikā nodrošina nepārtrauktu
jaudu ļaujot izveidot pat 152 mm urbumus
™
ºº REDLINK PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION® akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu
un temperatūrā līdz pat -20 °C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām
ºº Izcili ilgs darbības laiks — līdz 75 urbumiem koksnē ar 65 mm spirālurbi
ºº Mehāniskais sajūgs aizsargā instrumentu darbinstrumenta iesprūšanas
gadījumā
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba un 13 mm patrona ar atslēgu augstai izturībai

preces kods
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2.0
2
40 min
0 - 450
0 - 1800
13
38
13
50
1.8
Koferis
4933443555

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

SUPER HAWG® 2 ĀTRUMU TAISNLEŅĶA URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS

ºº POWERSTATE™

7 GAB. KROŅURBJU KOMPLEKTS
BIG HAWG™: 54, 65, 92 MM. DARBVĀRPSTA AR PRIEKŠURBI, 2 X
PAPILDU PRIEKŠURBJI, DIMANTA
VĪLE, GALATSLĒGA

M18 BDD-202C M18 BDD-402C

+

M18 FRAD-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Urbja liel. diam. (mm)
Max. diametrs spirālurbjiem (mm)
Max. diametrs spalvurbjiem (mm)
Max. diametrs caurumzāģiem (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

49569075
Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

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

+
™

Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 450
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 1800
Urbja liel. diam. (mm)
13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
38
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm) 13
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 50
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933443530

M18 FRADH-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Instrum. turētājs
Max. diametrs spirālurbjiem (mm)
Max. diametrs spalvurbjiem (mm)
Max. diametrs caurumzāģiem (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

49225100

M18 CRAD | M18 FUEL

KOMPAKTAIS SKRŪVGRIEZIS/URBJMAŠĪNA

SUPER HAWG® 2 ĀTRUMU TAISNLEŅĶA URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS AR QUIK-LOK™

ºº POWERSTATE™

preces kods

M18 BDD | M18

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

TAISNLEŅĶA URBJMAŠĪNA

ºº Nodrošina

jaudu, kas līdzvērtīga strāvas tīkla nodrošinātajai jaudai un
ātrumu (1200 apgr./min.) koka urbšanas darbiem.
®
Milwaukee
izstrādātais un ražotais POWERSTATE™ be oglīšu motors ar
ºº
līdz 10x garāku motora darbmūžu un līdz pat 25% lielāku jaudu
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba un 13 mm patrona ar atslēgu
ºº Izcili ilgs darbības laiks - līdz 150 urbumiem ar 22 mm urbi 50 x 100 mm
kokā
ºº Līdz pat 10% vieglāks un mazāks nekā konkurentu ražotie AC darbarīki
ºº Iebūvēta uzlādes līmeņa mērierīce un gaismas diode
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

C18 RAD | M18

™

M18 CRAD-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Urbja liel. diam. (mm)
Max. diametrs spirālurbjiem (mm)
Max. diametrs spalvurbjiem (mm)
Max. diametrs caurumzāģiem (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

LEŅĶA URBJMAŠĪNA

ºº Optimizēta veiktspēja: 1500 apgr./min pie 20 Nm
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības

pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Izcila ātruma un jaudas attiecība, lai ātri paveiktu darbu
ºº 10 mm piespraužamā patrona ar vienu uzmavu nodrošina maksimālu
daudzpusību un satvērienu
ºº 100 mm kompaktā galva, kas palīdz paveikt darbu visšaurākajās vietās
ºº Vairākpozīciju rokturis ļauj izmantot vairākas roku pozīcijas un nodrošina
maksimālas ērtības
ºº 10 + 1 elektroniskā patrona ļauj izmantot pilnu vadību stiprināšanas laikā
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº Iebūvētā gaismas diode apgaismo darba virsmu
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

C18 RAD-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Urbja liel. diam. (mm)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

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

™

ºº M18

M18 FMTIWF12

3/4˝ COLLAS TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

FUEL liela griezes momenta trieciena uzgriežņu atslēga nodrošina
pneimatisku pievilkšanas veiktspēju – līdz pat 1016 Nm maks. pievilkšanas
griezes moments un līdz pat 1626 Nm uzgriežņu atskrūvēšanas griezes
moments
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funkcija ļauj lietotājam pārslēgt dažādus
ātruma un griezes momenta iestatījumus, lai maksimāli palielinātu
lietošanas daudzpusību
ºº Milwaukee® izstrādātais un ražotais POWERSTATE™ bezoglīšu motors
nodrošina ilgāku motora kalpošanas laiku un līdz pat 20% vairāk jaudas
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº 3/4˝ kvadrātveida atbalstgredzens
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
™

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Triec. param. (collas/min.)
Instrum. turētājs
Max. pievil. griezes mom. (Nm)
Max. atskr. griezes mom. (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M18 CHIWF34-0X

M18 CHIWF34-502X

−
0
−
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
3
/4˝ četrstūra
508 / 1016
1626
−
HD kaste
4933451444

5.0
2
59 min
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
3
/4˝ četrstūra
508 / 1016
1626
3.3
HD kaste
4933448415

M18 FUEL™ 1/2 COLLAS VIDĒJA GRIEZES MOMENTA TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA AR ATBALSTGREDZENU
FUEL tikai 170 mm kompaktā izmēra vidēja griezes momenta
ºº M18
trieciena uzgriežņu atslēga nodrošina 610 Nm
™

DRIVE CONTROL ļauj lietotājam izmantot trīs dažādus
ºº Milwaukee
ātruma un griezes momenta iestatījumus, lai maksimāli palielinātu
®

pielietojuma daudzpusību
®

™

ºº M18

PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
ºº REDLINK
digitālo aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan

1/2˝ COLLAS TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

FUEL liela griezes momenta trieciena uzgriežņu atslēga nodrošina
pneimatisku pievilkšanas veiktspēju – līdz pat 950 Nm maks. pievilkšanas
griezes moments un līdz pat 1491 Nm uzgriežņu atskrūvēšanas griezes
moments
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funkcija ļauj lietotājam pārslēgt dažādus
ātruma un griezes momenta iestatījumus, lai maksimāli palielinātu
lietošanas daudzpusību
ºº Milwaukee® izstrādātais un ražotais POWERSTATE™ bezoglīšu motors
nodrošina ilgāku motora kalpošanas laiku un līdz pat 20% vairāk jaudas
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº 1/2˝ kvadrātveida atbalstgredzens
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED

M18 CHIWP12 | M18 FUEL

™

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Triec. param. (collas/min.)
Instrum. turētājs
Max. pievil. griezes mom. (Nm)
Max. atskr. griezes mom. (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

preces kods

M18 CHIWF12-502X

−
0
−
0 - 425 / 0 - 1700
0 - 450 / 0 - 2300
1
/2˝ četrstūra
135 / 950
1491
−
HD kaste
4933451443

5.0
2
59 min
0 - 425 / 0 - 1700
0 - 450 / 0 - 2300
1
/2˝ četrstūra
135 / 950
1491
3.3
HD kaste
4933448418

+

4932352861

FUEL™ liela griezes momenta trieciena uzgriežņu atslēga nodrošina
pneimatisku pievilkšanas veiktspēju – līdz pat 813 Nm maks. pievilkšanas
griezes moments un līdz pat 1354 Nm uzgriežņu atskrūvēšanas griezes
moments
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ funkcija ļauj lietotājam pārslēgt dažādus
ātruma un griezes momenta iestatījumus, lai maksimāli palielinātu
lietošanas daudzpusību
ºº Milwaukee® izstrādātais un ražotais POWERSTATE™ bezoglīšu motors
nodrošina ilgāku motora kalpošanas laiku un līdz pat 20% vairāk jaudas
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº 1/2˝ kvadrātveida fiksācijas tapa
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Triec. param. (collas/min.)
Instrum. turētājs
Max. pievil. griezes mom. (Nm)
Max. atskr. griezes mom. (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Triec. param. (collas/min.)
Instrum. turētājs
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Maks. skrūves diam.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M18 FMTIWF12-0X

M18 FMTIWF12-502X

−
0
−
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
/2˝ četrstūra
130/550/610
M20
−
HD kaste
4933459189

5.0
2
59 min
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
/2˝ četrstūra
130/550/610
M20
2.4
HD kaste
4933459185

M18 CHIWP12-0X

M18 CHIWP12-502X

−
0
−
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
1
/2˝ četrstūra
474 / 813
1354
−
HD kaste
4933451442

5.0
2
59 min
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
1
/2˝ četrstūra
474 / 813
1354
3.2
HD kaste
4933451400

4932352861

+

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Tikai 172 mm kompaktā izmēra
instruments nodrošina 750 Nm

1/2 collas kvadrātveida atbalstgredzens

10 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄2˝ MUCIŅU KOMPLEKTS
preces kods

4932352861

+
Milwaukee® DRIVE CONTROL™

™

10 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄2˝ MUCIŅU KOMPLEKTS
preces kods

ºº
ºº
ºº

akumulatoram un unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes
apstākļos
REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku
darbības laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku
akumulatora darbmūžu un temperatūrā līdz pat -20C° darbojas
labāk, salīdzinot ar citām litija jonu tehnoloģijām
Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas
laiku
1/2 collas kvadrātveida atbalstgredzens
Iebūvēta uzlādes līmeņa mērierīce un gaismas diode
Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 FMTIWP12 | M18 FUEL

1/2˝ COLLAS TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

ºº M18

66

M18 CHIWF12-0X

10 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄2˝ MUCIŅU KOMPLEKTS

™

™

ºº

™

™

izstrādātais un izgatavotais bezoglīšu POWERSTATE
ºº Milwaukee
motors nodrošina ilgāku motora darbmūžu un lielāku jaudu

ºº

M18 CHIWF12 | M18 FUEL

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

1/2 COLLAS VIDĒJA GRIEZES MOMENTA TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA AR FIKSĀCIJAS TAPU

ºº M18

FUEL™ tikai 170 mm kompaktā izmēra vidēja griezes momenta
trieciena uzgriežņu atslēga nodrošina 610 Nm
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ļauj lietotājam izmantot trīs dažādus
ātruma un griezes momenta iestatījumus, lai maksimāli palielinātu
pielietojuma daudzpusību
ºº Milwaukee® izstrādātais un izgatavotais bezoglīšu POWERSTATE™ motors
nodrošina ilgāku motora darbmūžu un lielāku jaudu
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu
un temperatūrā līdz pat -20°C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām
ºº Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas laiku
ºº 1/2 collu kvadrātveida fiksācijas tapa
ºº Iebūvēta uzlādes līmeņa mērierīce un gaismas diode
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Triec. param. (collas/min.)
Instrum. turētājs
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Maks. skrūves diam.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

M18 FMTIWP12-0X

M18 FMTIWP12-502X

−
0
−
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
/2˝ četrstūra
430/550/610
M20
−
HD kaste
4933459188

5.0
2
59 min
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
/2˝ četrstūra
430/550/610
M20
2.4
HD kaste
4933459183

10 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄2˝ MUCIŅU KOMPLEKTS
preces kods

4932352861

+
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#MILWAUKEETOOL

HD18 HIWF | M18

™

M18 ONEIWP12 | ONE-KEY

HEAVY DUTY TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

ºº Tirgū jaudīgākā 18 V bezvadu trieciena uzgriežņu atslēga
ºº Tā ar savu Milwaukee 4 polu motoru bez ietvara nodrošina satriecošu
griezes momentu (610 Nm) un ir ideāli piemērota vissarežģītāko darbu
paveikšanai
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº 1/2" kvadrātveida atbalstgredzens
ºº Ideāli piemērota smagiem darbiem, piemēram, tērauda ražošanai,
mehāniskai stiprināšanai, industriālai būvniecībai un darbam ar
automobiļiem
ºº Neliels svars un ergonomiska konstrukcija
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

™

HD18 HIWF-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 1900
1
Instrum. turētājs
/2˝ četrstūra
Triec. param. (collas/min.)
0 - 2200
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 610
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933441794

preces kods

ºº M18 FIW ar ONE-KEY tehnoloģiju
ºº Savienojiet ar Bluetooth™ starpniecību,

izmantojot Milwaukee® ONE-KEY™
lietojumprogrammu
ºº Pilnīga instrumenta pielāgošana, izmantojot ONE-KEY™ lietotni, kas ļauj
pielāgot instrumentu ikvienai vajadzībai
ºº Ātruma, griezes momenta, sākuma un beigu ātruma un LED vadība
ºº Pielāgošana jebkuram pielietojumam, ļaujot izvēlēties optimālākos
instrumenta iestatījumus precīzi atkārtojamai veicamajai darbībai
ºº Iestatiet/saglabājiet profilus nepārspējamai vadībai
ºº Izvēlieties kādu no pielietojumu profilu veidiem vai ātri izveidojiet savējo,
izcilam rezultātam katra darba uzsākšanas laikā
ºº Instrumenta atmiņā saglabā līdz pat 4 pielāgotiem iestatījumiem ātrai to
izvēlei darba vietā
ºº ONE-KEY™ lietotne nodrošina arī inventāra pārvaldības funkciju pilnīgai
visu instrumentu/aprīkojuma pārvaldībai

4.0
2
80 min
0 - 1900
1
/2˝ četrstūra
0 - 2200
610
3.0
Koferis
4933441789

10 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄2˝ MUCIŅU KOMPLEKTS

ºº Tirgū
ºº Tā ar

ºº Milwaukee®

M18 ONEIWF12 | ONE-KEY

™

ºº M18 FIW ar ONE-KEY™ tehnoloģiju
ºº Savienojiet ar Bluetooth™ starpniecību,

™

HD18 HIW-0

10 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄2˝ MUCIŅU KOMPLEKTS
preces kods

4.0
2
80 min
0 - 1900
1
/2˝ četrstūra
0 - 2200
610
3.0
Koferis
4933441260

+

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Triec. param. (collas/min.)
Instrum. turētājs
Max. pievil. griezes mom. (Nm)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

™

M18 ONEIWF12-0X

M18 ONEIWF12-502X

−
0
−
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ četrstūra
300
40/120/220/300
−
HD kaste
4933459198

5.0
2
59 min
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ četrstūra
300
40/120/220/300
1.8
HD kaste
4933451374

10 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄2˝ MUCIŅU KOMPLEKTS
preces kods

4932352861

+

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

M18 ONEIWP12-502X
5.0
2
59 min
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ četrstūra
300
40/120/220/300
1.8
HD kaste
4933451372

10 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄2˝ MUCIŅU KOMPLEKTS
4932352861

+

1/2˝ TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA AR ATBALSTGREDZENU

izstrādātais un izgatavotais bez oglīšu POWERSTATE™ motors
nodrošina ilgāku motora darbmūžu un līdz pat 20% lielāku jaudu
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ļauj lietotājam izmantot četrus dažādus
ātruma un griezes momenta iestatījumus, lai maksimāli palielinātu
pielietojuma daudzpusību
ºº 1. režīms augstas precizitātes darbam
ºº 2. režīms palīdz novērst stiprinājumu elementu un materiāla bojājumus
ºº 3. režīms nodrošina maksimālu veiktspēju vissarežģītākajos lietojuma
veidos
ºº 4. režīms inteliģenti nosaka, kad instruments pārlieku iedarbojas uz
stiprinājumu elementu un uz vienu sekundi pārtrauc motora darbību, tādā
veidā samazinot pārlieku skrūves ieskrūvēšanu un materiāla bojājumus
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu
un temperatūrā līdz pat -20 °C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām
ºº Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu

M18 FIWP12 | M18 FUEL

FUEL™ 1/2 COLLAS TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA AR ATBALSTGREDZENU

izmantojot Milwaukee® ONE-KEY™
lietojumprogrammu
ºº Pilnīga instrumenta pielāgošana, izmantojot ONE-KEY™ lietotni, kas ļauj
pielāgot instrumentu ikvienai vajadzībai
ºº Ātruma, griezes momenta, sākuma un beigu ātruma un LED vadība
ºº Pielāgošana jebkuram pielietojumam, ļaujot izvēlēties optimālākos
instrumenta iestatījumus precīzi atkārtojamai veicamajai darbībai
ºº Iestatiet/saglabājiet profilus nepārspējamai vadībai
ºº Izvēlieties kādu no pielietojumu profilu veidiem vai ātri izveidojiet savējo,
izcilam rezultātam katra darba uzsākšanas laikā
ºº Instrumenta atmiņā saglabā līdz pat 4 pielāgotiem iestatījumiem ātrai to
izvēlei darba vietā
ºº ONE-KEY™ lietotne nodrošina arī inventāra pārvaldības funkciju pilnīgai
visu instrumentu/aprīkojuma pārvaldībai

68

4932352861

HD18 HIW-402C

M18 ONEIWP12-0X
−
0
−
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ četrstūra
300
40/120/220/300
−
HD kaste
4933459197

preces kods

M18 FIWF12 | M18 FUEL
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 1900
1
Instrum. turētājs
/2˝ četrstūra
Triec. param. (collas/min.)
0 - 2200
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 610
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933416195

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Triec. param. (collas/min.)
Instrum. turētājs
Max. pievil. griezes mom. (Nm)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

+

4932352861

HD18 HIW | M18 LIELJAUDAS TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA
jaudīgākā 18 V bezvadu trieciena uzgriežņu atslēga
savu Milwaukee 4 polu motoru bez ietvara nodrošina satriecošu
griezes momentu (610 Nm) un ir ideāli piemērota vissarežģītāko darbu
paveikšanai
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº ½˝ kvadrātveida piedziņa ar aizturēšanas tapu drošai ligzdas aizturēšanai
ºº Ideāli piemērota smagiem darbiem, piemēram, tērauda ražošanai,
mehāniskai stiprināšanai, industriālai būvniecībai un darbam ar
automobiļiem
ºº Neliels svars un ergonomiska konstrukcija
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

FUEL™ 1/2 COLLAS TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA AR FIKSĀCIJAS TAPU

™

HD18 HIWF-402C

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Triec. param. (collas/min.)
Instrum. turētājs
Max. pievil. griezes mom. (Nm)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M18 FIWF12-0X

M18 FIWF12-502X

−
0
−
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ četrstūra
300
40/120/300/120
−
HD kaste
4933451448

5.0
2
59 min
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ četrstūra
300
40/120/300/120
1.8
HD kaste
4933451071

10 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄2˝ MUCIŅU KOMPLEKTS
preces kods

4932352861

+

1/2˝ TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA AR FIKSĀCIJAS TAPU

ºº Milwaukee®

izstrādātais un izgatavotais bez oglīšu POWERSTATE™ motors
nodrošina ilgāku motora darbmūžu un līdz pat 20% lielāku jaudu
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ļauj lietotājam izmantot četrus dažādus
ātruma un griezes momenta iestatījumus, lai maksimāli palielinātu
pielietojuma daudzpusību
ºº 1. režīms augstas precizitātes darbam
ºº 2. režīms palīdz novērst stiprinājumu elementu un materiāla bojājumus
ºº 3. režīms nodrošina maksimālu veiktspēju vissarežģītākajos lietojuma
veidos
ºº 4. režīms inteliģenti nosaka, kad instruments pārlieku iedarbojas uz
stiprinājumu elementu un uz vienu sekundi pārtrauc motora darbību, tādā
veidā samazinot pārlieku skrūves ieskrūvēšanu un materiāla bojājumus
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu
un temperatūrā līdz pat -20 °C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām
ºº Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Triec. param. (collas/min.)
Instrum. turētājs
Max. pievil. griezes mom. (Nm)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

M18 FIWP12-0X

M18 FIWP12-502X

−
0
−
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ četrstūra
300
40/120/300/120
−
HD kaste
4933451449

5.0
2
59 min
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ četrstūra
300
40/120/300/120
1.8
HD kaste
4933451068

10 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄2˝ MUCIŅU KOMPLEKTS
preces kods

4932352861

+
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IEGŪSTIET DARBAM VISPIEMĒROTĀKO TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGU

2REŽĪMU
ĀTRUMA KONTROLE

4REŽĪMU

4REŽĪMU

3REŽĪMU

2REŽĪMU
M18 CHIWF12-502X

ĀTRUMA KONTROLE

ĀTRUMA KONTROLE

ĀTRUMA KONTROLE

ĀTRUMA KONTROLE

M12 BIW12-202C

M12 CIW12-202C

M18 BIW12-402C

M18 FIWF12-502X

M18 ONEIWF12-502X

M18 FMTIWF12-502X

Sprieg. (V)

12

12

18

18

18

18

18

Sprieg. (V)

Akumulatora jauda (Ah)

2.0

2.0

4.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Akumulatora jauda (Ah)

Instrum. turētājs

/2˝ četrstūra

1

/2˝ četrstūra

1

/2˝ četrstūra

1

/2˝ četrstūra

1

1

/2˝ četrstūra

/2˝ četrstūra

1

/2˝ četrstūra

1

Instrum. turētājs

Sv. kopā ar akum. (kg)

1.0

1.0

1.9

1.8

1.8

2.4

3.3

Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)

138

65/160

240

40/120/300/120

40/120/220/300

130/550/610

135 / 950

Brīvg. ātr. (apgr./min.)

0 - 2550

1500/2650

0 - 2450

1700/2000/2500/2000

900/1400/1900/2500

1700/2100/2400

0 - 425 / 0 - 1700

Brīvg. ātr. (apgr./min.)

Triec. param. (collas/min.)

0 - 3400

2650/3500

0 - 3350

2400/2600/3100/2600

1300/2100/2550/3200

2300/2700/3000

0 - 450 / 0 - 2300

Triec. param. (collas/min.)

4933447133

4933447130

4933443607

4933451071

4933451374

4933459185

4933448418

Preces kods

SUBKOMPAKTS
Ideāls montāžas instruments darbam šaurās
vietās

Kaltā tērauda triecienmehānisms nodrošina
maksimālu izturību

REDLINK™ elektroniskā sistēma — pilnīga
sistēmas saziņa un pārslodzes aizsardzība

70

Sv. kopā ar akum. (kg)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)

Preces kods

ĪPAŠI LIELA JAUDA
Optimizē griezes momentu šaurās vietās

Izcils stiprināšanas ātrums, pateicoties īpaši
izstrādātajam triecienmehānismam, taču
neraugoties uz to tikai 1,9 kg un 155 mm
korpuss — tas ir pietiekami mazs, lai ietilptu
šaurās vietās

Šis vieglais, taču jaudīgais triecienskrūvgriezis
nodrošina līdz pat 3 reizes ilgāku motora
darbmūžu, līdz pat 2 reizes ilgāku darbības
laiku un patentēto Milwaukee® 2 režīmu DRIVE
CONTROL™ funkciju labākai specifiskiem
pielietojuma veidiem nepieciešamās jaudas un
ātruma pārvaldībai

Milwaukee® 4 polu motors un jaudīgs
triecienmehānisms maksimālai efektivitātei un
darbības laikam

REDLINK PLUS™ elektronika — pilnīga sistēmas
saziņa un unikāls veiktspējas pieaugums

REDLINK™ elektroniskā sistēma — pilnīga
sistēmas saziņa un pārslodzes aizsardzība

Jaudīgākais instruments savā klasē
kompaktā konstrukcijā, nodrošinot 300 Nm
stiprināšanas griezes momenta
POWERSTATE™ bezsuku motors ne vien
nodrošina nepārspējamu jaudu, bet arī
sniedz lielisku efektivitāti, garantējot līdz
pat 25% ilgāku darbības laiku, salīdzinot ar
vadošo konkurentu izstrādājumiem
Jaunā REDLINK PLUS™ inteliģence —
nepārtraukta aizsardzības un veiktspējas
optimizācija, nodrošina un pārvalda īpaši
lielu izejas jaudu

Šī ir nozarē pirmā trieciena uzgriežņu atslēga, kas bezvadu
režīmā izveido savienojumu ar viedtālruni, lai pielāgotu,
izsekotu un pārvaldītu instrumenta veiktspēju un atrašanas
vietu

Optimizēta jaudas un svara attiecība, kas piemērota līdz M24
izmēra skrūvēm

Savā klasē jaudīgākā akumulatora uzgriežņu atslēga, kas
nodrošina maksimālu stiprināšanas griezes momentu līdz pat 950
Nm, 1491 Nm uzgriežņu atskrūvēšanas griezes momentu un līdz
pat 2 reizes ilgāku darbības laiku

Instrumenta pielāgošanas iespējas ļauj jums izveidot
savienojumu ar instrumentu un piekļūt iepriekšnoteiktiem
specifisku stiprinājumu un materiālu iestatījumiem vai pilnībā
pārvaldīt izejas vārpstas ātrumu un jaudu, veicot specifiskus
darbus

Nozarē labākais darba ātrums — 2400 apgr./min.

POWERSTATE™ bezsuku motors pārspēj konkurentus ar
konstantu izejas jaudu

Jaunā REDLINK PLUS™ inteliģence — nepārtraukta
aizsardzības un veiktspējas optimizācija, nodrošina un pārvalda
īpaši lielu izejas jaudu

Jaunā REDLINK PLUS™ inteliģence — nepārtraukta aizsardzības
un veiktspējas optimizācija, nodrošina un pārvalda īpaši lielu izejas
jaudu

Jaunā REDLINK PLUS™ inteliģence — nepārtraukta aizsardzības
un veiktspējas optimizācija, nodrošina un pārvalda īpaši lielu izejas
jaudu
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M18 BIW12 | M18

™

M18 BIW38 | M18

™

M18 BIW12-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 2450
1
Instrum. turētājs
/2˝ četrstūra
Triec. param. (collas/min.)
0 - 3350
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 240
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933443590

preces kods

4932352861

FID ar ONE-KEY tehnoloģiju
ºº M18
ar Bluetooth starpniecību, izmantojot Milwaukee
ºº Savienojiet
KEY lietojumprogrammu
™

™

®

ONE-

™

Pilnīga instrumenta pielāgošana, izmantojot ONE-KEY
ºº ļauj
pielāgot instrumentu ikvienai vajadzībai

™

ºº
ºº
ºº
ºº

+

ºº
ºº
ºº

lietotni, kas

Ātruma, griezes momenta, sākuma un beigu ātruma un LED vadība
Pielāgošana jebkuram pielietojumam, ļaujot izvēlēties optimālākos
instrumenta iestatījumus precīzi atkārtojamai veicamajai darbībai
Iestatiet/saglabājiet profilus nepārspējamai vadībai
Izvēlieties kādu no pielietojumu profilu veidiem vai ātri izveidojiet
savējo, izcilam rezultātam katra darba uzsākšanas laikā
Instrumenta atmiņā saglabā līdz pat 4 pielāgotiem iestatījumiem
ātrai to izvēlei darba vietā
Īpaši instrumentu profili iekļauj pašurbjošo skrūvju klāsta režīmus
ONE-KEY™ lietotne nodrošina arī inventāra pārvaldības funkciju
pilnīgai visu instrumentu/aprīkojuma pārvaldībai

Pilnīga instrumenta pielāgošana,
izmantojot ONE-KEY™ lietotni

M18 BIW38-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Instrum. turētājs
Triec. param. (collas/min.)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

taisnleņķa triecienatslēga, kuras garums ir 307 mm, ir ideāli
piemērota darbam šaurās vietās
ºº Instrumenta un akumulatora REDLINK™ aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba un zobpārvadi nodrošina izcilu noturību un
maksimālu griezes momentu
ºº Kompaktā 53 mm galvas konstrukcija ir pagriežama 8 pozīcijās
ºº Vairāku rokturu konstrukcija dažām roku pozīcijām un maksimālam
komfortam
ºº 3/8 collas četrstūrveida uzgriežņu atslēga paredzēta universālajām
kontaktligzdām
ºº 2 ātruma iestatījumi plašākam lietojuma spektram
ºº Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas laiku
ºº Iebūvēta uzlādes līmeņa mērierīce un gaismas diode
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2x ilgāku darbības laiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20°C
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

Saglabā pielietojumu profilus precīzi
atkārtojamai veicamajai darbībai
M18 ONEID-0X

™

M18 BRAIW-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Instrum. turētājs
Triec. param. (collas/min.)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

M18 ONEID-502X

Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
850/1500/2100/3000
Triec. param. (collas/min.)
1450/2400/2900/3700
Max. pievil. griezes mom. (Nm) 203
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 26/80/150/203
1
Instrum. turētājs
/4˝ Hex
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
HD kaste
Preces kods
4933459196

M18 FID | M18 FUEL

KOMPAKTA TAISNLEŅĶA TRIECIENATSLĒGA

ºº Kompaktā

72

ONE-KEY™ FUEL™ 1/4 COLLAS SEŠSTŪRU TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

4.0
2
80 min
0 - 2450
1
/2˝ četrstūra
0 - 3350
240
1.9
Koferis
4933443607

KOMPAKTĀ 3/8 COLLU TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

3/8 collu trieciena uzgriežņu atslēga, kuras garums ir 152 mm, ir
ideāli piemērota darbam šaurās vietās.
™
ºº REDLINK instrumenta un akumulatora pakas pārslodzes aizsardzības
elektronika nodrošina labāko noturību savā klasē.
ºº Izturīgā, pilnmetāla pārnesumkārba un zobpārvadi nodrošina izcilu
noturību un maksimālu griezes momentu.
ºº 3/8 collu kvadrātveida piedziņa paredzēta izmantošanai universālajās
kontaktligzdās.
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību.
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulatora paka nodrošina līdz pat 2x ilgāku
darbības laiku, līdz pat 20% vairāk jaudas, līdz 2x ilgāku akumulatora
kalpošanas laiku un darbojas labāk temperatūrā līdz pat –20 ℃, salīdzinot
ar citām litija jona tehnoloģijām
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

™

M18 BIW12-402C

10 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄2˝ MUCIŅU KOMPLEKTS

ºº Kompaktā

M18 BRAIW | M18

M18 ONEID

KOMPAKTĀ 1/2 COLLAS TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

ºº Kompaktā 1/2 collas trieciena uzgriežņu atslēga, kuras garums ir 155 mm,
ir ideāli piemērota darbam šaurās vietās.
ºº Milwaukee® augstas veiktspējas 4 polu motors nodrošina maksimālu
jaudas piegādi, vienlaicīgi optimizējot jaudas un svara attiecību.
ºº REDLINK™ instrumenta un akumulatora pakas pārslodzes aizsardzības
elektronika nodrošina labāko noturību savā klasē.
ºº Izturīgā, pilnmetāla pārnesumkārba un zobpārvadi nodrošina izcilu
noturību un maksimālu griezes momentu.
ºº 1/2 collas kvadrātveida piedziņa paredzēta izmantošanai universālajās
kontaktligzdās.
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību.
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulatora paka nodrošina līdz pat 2x ilgāku
darbības laiku, līdz pat 20% vairāk jaudas, līdz 2x ilgāku akumulatora
kalpošanas laiku un darbojas labāk temperatūrā līdz pat –20 ℃, salīdzinot
ar citām litija jona tehnoloģijām.
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

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

Inventāra pārvaldības funkcija pilnīgai
visa aprīkojuma pārvaldībai

1/4˝ SEŠSTŪRU TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

ºº Milwaukee®

izstrādātais un izgatavotais bez oglīšu POWERSTATE™ motors
nodrošina 3 reizes ilgāku motora darbmūžu un līdz pat 20% lielāku jaudu
ºº Jaunā REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
digitālo aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram
un unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ļauj lietotājam izmantot četrus dažādus
ātruma un griezes momenta iestatījumus, lai maksimāli palielinātu
pielietojuma daudzpusību
ºº 1. režīms augstas precizitātes darbam
ºº 2. režīms palīdz novērst stiprinājumu elementu un materiāla bojājumus
ºº 3. režīms nodrošina maksimālu veiktspēju vissarežģītākajos lietojuma
veidos
ºº 4. režīms ir optimums starp augstas precizitātes darbu un maksimālu
veiktspēju un tas automātiski pielāgo ātrumu, trieciendarbību un griezes
momentu
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu
un temperatūrā līdz pat -20 °C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām
Akumulatora
elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
ºº

M18 FID-0X
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
850/2100/3000/0-3000
Triec. param. (collas/min.)
1800/2900/3700/0-3700
Max. pievil. griezes mom. (Nm) 203
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 26/80/203/0-203
1
Instrum. turētājs
/4˝ Hex
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
HD kaste
Preces kods
4933451447

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

M18 FID-502X
5.0
2
59 min
850/2100/3000/0-3000
1800/2900/3700/0-3700
203
26/80/203/0-203
1
/4˝ Hex
1.7
HD kaste
4933451066
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KLUSĀ TRIECIENA
TEHNOLOĢIJA

M18 BLID | M18

™

ºº
ºº
ºº

HYDRAULIC DRIVER

KLUSĀKA, NEKĀ STANDARTA
TRIECIENTEHNOLOĢIJA
MAZĀKS TROKSNIS

REIZES
MAZĀKA
VIBRĀCIJA

klusāka darbība;
laidenāka veiktspēja;
palielināta izturība, samazinot nodilumu.

ILGĀK

™

STABILS GRIEZES MOMENTS

decibeli

M18 FUEL™ SURGE™ skrūvgriezis

Standarta triecienskrūvgriezis

M18 FQID | M18 FUEL

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
74

Griezes moments (Nm)

105

M18 FUEL™ SURGE™ skrūvgriezis
Standarta triecienskrūvgriezis
50

*Ilgāk stabils griezes moments vienā triecienā
Laiks (sekundēs)

**Īss maksimālā griezes momenta lēciens vienā
triecienā

™

M18 FQID-0X
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
900/2100/3000/3000
Triec. param. (collas/min.)
1800/2900/4000/4000
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 50
1
Instrum. turētājs
/4˝ Hex
Maks. skrūves diam.
M14
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
HD kaste
Preces kods
4933459187

M18 FQID-502X
5.0
2
59 min
900/2100/3000/3000
1800/2900/4000/4000
50
1
/4˝ Hex
M14
1.7
HD kaste
4933451790

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

M18 BLID-502C
5.0
2
100 min
0 - 2800
0 - 3600
1
/4˝ Hex
170

Piegād.
Preces kods

Koferis
4933448457

1.7

−
4933448452

KOMPAKTAIS TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

triecienskrūvgriezis, kura garums ir 140 mm, ir ideāli
piemērots darbam šaurās vietās.
®
Milwaukee
augstas
veiktspējas 4 polu motors nodrošina maksimālu
ºº
jaudas piegādi, vienlaicīgi optimizējot jaudas un svara attiecību.
™
ºº REDLINK instrumenta un akumulatora pakas pārslodzes aizsardzības
elektronika nodrošina labāko noturību savā klasē.
ºº Izturīgā, pilnmetāla pārnesumkārba un zobpārvadi nodrošina izcilu
noturību un maksimālu griezes momentu.
ºº 1/4 collu sešstūrveida piedziņa ar fiksācijas mehānismu uzgaļa
uzstādīšanai ar vienu roku.
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību.
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulatora paka nodrošina līdz pat 2x ilgāku
darbības laiku, līdz pat 20% vairāk jaudas, līdz 2x ilgāku akumulatora
kalpošanas laiku un darbojas labāk temperatūrā līdz pat –20 ℃, salīdzinot
ar citām litija jona tehnoloģijām.
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 BRAID | M18

SURGE™ 1/4 COLLAS SEŠSTŪRU TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

M18 FUEL™ SURGE™ 1⁄4 collas sešstūru skrūvgriezis ir klusākais tirgū
pieejamais bezvadu stiprināšanas risinājums
FLUID-DRIVE™ spēka pārnese samazina ierīces metāla detaļu
savstarpējo kontaktu, nodrošinot visklusāko darbību, laidenāko
veiktspēju un palielinātu izturību, salīdzinot ar standarta
trieciendarbības režīmu
POWERSTATE™ bezsuku motors ar nemainīgu jaudu nodrošina līdz
pat 0 - 3000 apgr./min. skrūvju ātrākai ieskrūvēšanai
REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
digitālo aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan
akumulatoram un unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes
apstākļos
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ļauj lietotājam izmantot četrus
dažādus ātruma un griezes momenta iestatījumus, lai maksimāli
palielinātu pielietojuma daudzpusību
Pašvītņotājskrūvju režīms nodrošina stingrāku skrūves atbalstu
pret virsmu, uzsākot skrūvēšanu, kā arī samazina pārlieku skrūves
ieskrūvēšanu, apraušanu un atvienošanos
REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku
darbības laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku

M18 BLID-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 2800
Triec. param. (collas/min.)
0 - 3600
1
Instrum. turētājs
/4˝ Hex
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 170
−
Sv. kopā ar akum. (kg)

ºº Kompaktais

5 X 80mm skrūves

decibeli

triecienskrūvgrieža garums ir vien 137 mm, tostarp galviņas
augstums — 99 mm
ºº Bezsuku motora tehnoloģija nodrošina 170 Nm griezes momentu, 2800
apgriezienus minūtē un 3600 triecienus minūtē
ºº REDLINK™ integrētā pārslodzes aizsardzības elektronika gan instrumentā,
gan akumulatorā nodrošina savā klasē ilgāko sistēmas darbmūžu
ºº Izturīgā, pilnmetāla pārnesumkārba un zobpārvadi nodrošina izcilu
noturību un maksimālu griezes momentu
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas laiku
ºº Uzgaļu ievietošanas sistēma ar vienu roku, kas aprīkota ar uzgaļu aizturi
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 BID | M18

LIELĀKS DARBA ĀTRUMS
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TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

ºº Kompaktā

Samazina ierīces metāla detaļu savstarpējo kontaktu:

PAR 50% 3

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

M18 BID-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Triec. param. (collas/min.)
Instrum. turētājs
Maks. griezes mom. ātrumi
(Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M18 BID-202C

M18 BID-402C

−
2.0
4.0
0
2
2
−
40 min
80 min
0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750
0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450
1
1
1
/4˝ Hex
/4˝ Hex
/4˝ Hex
180

180

180

−
−
4933443570

1.4
Koferis
4933443585

1.7
Koferis
4933443580

KOMPAKTS TAISNLEŅĶA TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

ºº Kompaktais

taisnleņķa triecienskrūvgriezis, kura garums ir 307 mm, ir
ideāli piemērots darbam šaurās vietās
ºº Instrumenta un akumulatora REDLINK™ aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba un zobpārvadi nodrošina izcilu noturību un
maksimālu griezes momentu
ºº Kompaktā 53 mm galvas konstrukcija ir pagriežama 8 pozīcijās
ºº Vairāku rokturu konstrukcija dažām roku pozīcijām un maksimālam
komfortam
ºº 1/4 collas sešstūrveida uztveršanas spīļpatrona ātrai un vieglai uzgaļu
nomaiņai, izmantojot vienu roku
ºº 2 ātruma iestatījumi plašākam lietojuma spektram
ºº Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas laiku
ºº Iebūvēta uzlādes līmeņa mērierīce un gaismas diode
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2x ilgāku darbības laiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20°C
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 BRAID-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Triec. param. (collas/min.)
Instrum. turētājs
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

−
0
−
0 - 1500 / 0 - 2250
0 - 2400 / 0 - 3400
1
/4˝ Hex
41 / 81
1.8
−
4933447891
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IEGŪSTIET DARBAM VISPIEMĒROTĀKO TRIECIENSKRŪVGRIEZI

AKUMULATORA
JAUDA

2REŽĪMU
ĀTRUMA KONTROL

4REŽĪMS

4REŽĪMU
M18 ONEID-502X

ĀTRUMA KONTROL

ĀTRUMA KONTROL

M12 BID-202C

M12 CID-202C

M18 BID-402C

M18 BLID-502C

M18 FID-502X

Sprieg. (V)

12

12

18

18

18

18

Sprieg. (V)

Akumulatora jauda (Ah)

2.0

2.0

4.0

5.0

5.0

5.0

Akumulatora jauda (Ah)

Sv. kopā ar akum. (kg)

1.0

1.0

1.7

1.7

1.7

1.7

Sv. kopā ar akum. (kg)

Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)

112

19/135

180

170

26/80/203/0-203

26/80/150/203

−

−

−

−

203

203

Brīvg. ātr. (apgr./min.)

0 - 2500

0-1200 / 0-2650

0 - 2000/0 - 2750

0 - 2800

850/2100/3000/0-3000

850/1500/2100/3000

Brīvg. ātr. (apgr./min.)

Triec. param. (collas/min.)

0 - 3300

0-2700 / 0-3550

0 - 2450/0 - 3450

0 - 3600

1800/2900/3700/0-3700

1450/2400/2900/3700

Triec. param. (collas/min.)

4933441960

4933440405

4933443580

4933448457

4933451066

4933451370

Max. pievil. griezes mom. (Nm)

Preces kods

Subkompakts
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Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Max. pievil. griezes mom. (Nm)

Preces kods

ĪPAŠI LIELA JAUDA

Savā klasē labākā veiktspēja

Nodrošina maksimālu veiktspēju kompaktā izmērā

Savā klasē visjaudīgākais 1⁄4˝ kompaktais sešstūra
triecienskrūvgriezis, kas sniedz labāko jaudas un izmēra attiecību,
salīdzinot ar līdzīgiem konkurentu instrumentiem

Savā klasē viskompaktākais triecienskrūvgriezis, kas nodrošina
par vairāk nekā 50% ilgāku darbības laiku, salīdzinot ar
triecienskrūvgriežiem, kas aprīkoti ar suku motoru

Savā klasē visjaudīgākais instruments, nodrošina savā klasē labāko
veiktspēju skarbos darba vides apstākļos

Šis ir nozarē pirmais triecienskrūvgriezis, kas bezvadu režīmā izveido
savienojumu ar viedtālruni, lai pielāgotu, izsekotu un pārvaldītu
instrumenta veiktspēju un atrašanas vietu

Viegla, kompakta konstrukcija samazina lietotāja nogurumu

Milwaukee® DRIVE CONTROL™ labākai specifiskiem pielietojuma
veidiem nepieciešamās jaudas un ātruma pārvaldībai

Aprīkots ar iebūvētu Milwaukee® 4 polu bezkorpusa motoru un
optimizētu triecienmehānismu

Šis triecienskrūvgriezis nodrošina lielisku vadību un līdzsvaru
kompaktā izmērā, tāpēc tas ir ideāli piemērots darbam virs galvas
līmeņa un šaurās vietās

Milwaukee® DRIVE CONTROL™ labākai specifiskiem pielietojuma
veidiem nepieciešamās jaudas un ātruma pārvaldībai

Neierobežotas instrumenta pielāgošanas iespējas ļauj jums izveidot
savienojumu ar instrumentu un piekļūt iepriekšnoteiktiem specifisku
stiprinājumu un materiālu iestatījumiem vai pilnībā pārvaldīt izejas
vārpstas ātrumu un jaudu, veicot specifiskus darbus

REDLINK™ elektroniskā sistēma — pilnīga sistēmas saziņa un
pārslodzes aizsardzība

REDLINK PLUS™ elektronika — pilnīga sistēmas saziņa un unikāls
veiktspējas pieaugums

REDLINK™ elektroniskā sistēma — pilnīga sistēmas saziņa un
pārslodzes aizsardzība

REDLINK™ elektroniskā sistēma — pilnīga sistēmas saziņa un
pārslodzes aizsardzība

Jaunā REDLINK PLUS™ inteliģence — nepārtraukta aizsardzības un
veiktspējas optimizācija, nodrošina un pārvalda īpaši lielu izejas jaudu

Jaunā REDLINK PLUS™ inteliģence — nepārtraukta aizsardzības un
veiktspējas optimizācija, nodrošina un pārvalda īpaši lielu izejas jaudu
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M18 FSG

SADERĪGS AR VISĀM
SDS-MAX
TRIECIENURBJMAŠĪNĀM

M18 FUEL™ SKRŪVJU PISTOLE
izstrādātais un izgatavotais bezsuku POWERSTATE
ºº Milwaukee
motors nodrošina 10 reizes ilgāku motora darbmūžu un līdz pat 60%
®

™

lielāku jaudu

PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
ºº REDLINK
digitālo aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

akumulatoram un unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes
apstākļos
REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku
darbības laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku
akumulatora darbmūžu un temperatūrā līdz pat -20°C darbojas
labāk, salīdzinot ar citām litija jonu tehnoloģijām
AUTO-START™ tehnoloģija: Kad funkcija ir aktivizēta, jaudas
izmantošana notiek vienīgi tajā brīdī, kad darbības laikā skrūvju
pistole tiek piespiesta pie materiāla, kas savukārt nodrošina
nepārspējamu darbības laiku
Ātri atvienojama 1/4 collas sešstūrveida spīļpatrona nodrošina vieglu
uzgaļu nomaiņu
Precīzi pielāgojams galvas konuss ļauj iestatīt nepieciešamo
ieskrūvēšanas dziļumu atsevišķu skrūvju skrūvēšanas procesā
Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas
laiku

UNIVERSĀLS PUTEKĻU NOSŪKŠANAS RISINĀJUMS
AUTO-START™ nodrošina
nepārspējamu darbības laiku

Savāc vairāk nekā 90% kalšanas laikā radīto putekļu un
ietaupa vērtīgo tīrīšanas laiku pēc kalšanas darbiem

SADERĪGS AR MILWAUKEE® PUTEKĻSŪCĒJIEM,
IZMANTOJOT VIEGLU UN DROŠU ĀTRĀS
SAVIENOŠANAS SISTĒMU
➊

M18 FSG-0X
Sprieg. (V)
Akum. veids
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Kokskrūves līdz (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Instrum. turētājs
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Ātri atvienojama uzgaļu nomaiņa

18
Li-ion
−
0
−
0 - 4500
6
13
1
/4˝ Hex
1.6
HD kaste
4933459201

™

UZGALIS
Preces kods

4933459202

+

SKRŪVJU PISTOLE AR PADEVES MEHĀNISMU

izstrādātais un izgatavotais bezsuku POWERSTATE™ motors
nodrošina 10 reizes ilgāku motora darbmūžu un līdz pat 60% lielāku jaudu
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu
un temperatūrā līdz pat -20 °C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām
ºº AUTO-START™ tehnoloģija: Kad funkcija ir aktivizēta, jaudas izmantošana
notiek vienīgi tajā brīdī, kad darbības laikā skrūvju pistole tiek piespiesta
pie materiāla, kas savukārt nodrošina nepārspējamu darbības laiku
ºº Ātri atvienojama 1⁄4 collas sešstūrveida spīļpatrona nodrošina vieglu uzgaļu
nomaiņu
ºº Precīzi pielāgojams galvas konuss ļauj iestatīt nepieciešamo ieskrūvēšanas
dziļumu atsevišķu skrūvju skrūvēšanas procesā
ºº Atvienojams skrūvju padeves mehānisms lietotājam skrūvju pistoli ļauj
izmantot atsevišķi kā skrūvgriezi, vai arī apvienojumā ar skrūvju padeves
mehānismu

4932455280
4932455275
4932455144
4932455145

M18 FSGC-202X
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Kokskrūves līdz (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Instrum. turētājs
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

2.0
2
26 min
0 - 4500
6
13
1
/4˝ Hex
2.0
HD kaste
4933459199

➊ Liekta leņķa gals nodrošina labāku iekļūšanu
materiālā, mazāku iesprūšanu un vieglāku
asināšanu.

Augstas kvalitātes kaltam ir jāiztur ikdienas kalšanas un
demontāžas darbi būvlaukumā. Tādiem darbiem nepieciešams
kalts ar zemu dilšanas koeficientu, augstu trieciena spēku un
elastību samazinātam lūšanas riskam.
Paturot prātā šos mērķus, galvenā uzmanība tiek veltīta
izejmateriāliem un modernāko ražošanas tehnoloģiju lietošanai.

ºº Milwaukee®

78

Preces kods
PCHDE. Komplektācijā iekļauts 1 x SDS-Max asais kalts.
PCHDE. Komplektācijā iekļauts 1 x SDS-Max plakanais kalts.
400 mm garš SDS-Max DE asais kalts.
400 mm garš SDS-Max DE plakanais kalts.

Precīzi pielāgojami ieskrūvēšanas
dziļumi

M18 FSGC | M18 FUEL

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

➋

➌ Kalta kājiņa precīzi apstrādāta, lai nodrošinātu
mazāku nodilumu kalšanas un elektriskajos
instrumentos.

Pamatmateriālam tiek izvēlēts īpaša sakausējuma leģētais
tērauds, tad katrs kalts tiek individuāli izgatavots ražošanas
procesā, kas ietver kalšanu, asināšanu, cietināšanu, rūdīšanu
un noslīpēšanu.

➍ Nošķelti gali novērš lūzumus un plīsumus.
➎ Belznis ir veidots plakans, kas 100% no
trieciena enerģijas novada uz kalta galu.

Siltuma apstrādes process rada vienmērīgi cietu virsmu
visā kalta garumā, piešķirot tam triecienizturību, augstāku
nodilumizturību un nepieciešamo elastību.

➌
➍➎

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

➋ Kalti ir izturīgi, triecienus slāpējoši un ražoti no
augstākās kvalitātes leģētā tērauda.
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JAUDA 15 X 3,6 V
DARBĪBAS LAIKS X 3.0 AH
162 WH JAUDAS KAPACITĀTE
15 ELEMENTU ĢENERĒTA JAUDA
LĪDZ PAT 50% VAIRĀK PAVEIKTA DARBA AR VIENU UZLĀDES REIZI
VISI M18™ AKUMULATORI IR SADERĪGI AR VISIEM M18™ INSTRUMENTIEM

LĪDZ PAT

LĪDZ PAT

VAIRĀK JAUDAS*

ILGĀKS DARBĪBAS LAIKS*

35%

5X

AUGSTAS NOSLODZES PIELIETOJUMS

AUGSTAS NOSLODZES PIELIETOJUMS

AUGSTAS NOSLODZES PIELIETOJUMS

65 MM AUTOMĀTISKĀ PADEVE 2 X 6 COLLU PRIEDES KOKMATERIĀLĀ

ŠĶĒRSGRIEZUMI 2 X 4 COLLU PRIEDES KOKMATERIĀLĀ

18 MM CAURUMI CAUR 6 MM TĒRAUDA

ATBILST

5 STANDARTA LITIJA 3.0 AH AKUMULATORIEM
AUGSTS JAUDAS PATĒRIŅŠ —
15X 3,6 V/3.0 AH ELEMENTU
AKUMULATORA KONSTRUKCIJA
80

PILNĪGA SISTĒMAS SAVIETOJAMĪBA —
VISI M18™ AKUMULATORI IR SADERĪGI
AR VISIEM M18™ INSTRUMENTIEM

LĪDZ PAT 50% VAIRĀK JAUDAS
ATDEVES

*Salīdzinājumā ar citām litija jonu tehnoloģijām un/vai iepriekšējo Milwaukee® akumulatoru tehnoloģiju. Rezultāti ir atkarīgi no sprieguma, instrumenta un pielietojuma veida.

JA TAS IR

, TAS IR SAVIETOJAMS AR VISIEM INSTRUMENTIEM

100

VAIRĀK KĀ

INSTRUMENTI
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M18 CHM

M18 CHPX

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX BEZOGLĪŠU PERFORATORS

M18 FUEL™ AUGSTAS VEIKTSPĒJAS SDS-PLUS PERFORATORS

pirmais 18 V 5 kg SDS-Max bez oglīšu perforators
ºº Pasaulē
maksimālai pielietošanas daudzveidībai un mobilitāte, kas

ºº Milwaukee
motors

®

PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
ºº REDLINK
digitālo aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan

veiktspējas ziņā atbilst maiņstrāvas tīkla instrumentiem

™

izstrādātais un izgatavotais POWERSTATE bezsuku
ºº Milwaukee
motors nodrošina tādu pašu urbšanas sniegumu, kāds tiek
®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

izstrādātais un ražotais POWERSTATE™ bez oglīšu

™

nodrošināts, izmantojot strāvas tīkla elektrobarošanu
Jaunā REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina
visprogresīvāko digitālo aizsardzību pret pārslodzi gan
instrumentam, gan akumulatoram un unikāli uzlabo instrumenta
veiktspēju slodzes apstākļos
Augstai noslodzei paredzēts 9.0 Ah REDLITHIUM-ION™ akumulators
nodrošina līdz 5 reizes ilgāku darbības laiku, līdz 35% vairāk jaudas,
līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu un temperatūrā līdz pat
-20 °C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu tehnoloģijām
Izturīgs magnēzija pārvadu korpuss lietošanai skarbos apstākļos,
precīzs pārvadu komponentu stiprinājums un labāka dzesēšana
Rotēšanas darbības apturēšanas un vairākpozīciju kalšanas funkcija
nodrošina 12 dažādas pozīcijas darba leņķa optimizēšanai un
uzlabotai ergonomikai lietotājam
Zemu 10,6 m/s² vibrāciju līmeni nodrošinošā konstrukcija paildzina
lietošanas laiku
Drošības sajūgs aizsargā instrumentu un lietotāju situācijā, kad
iesprūst urbis

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

akumulatoram un unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes
apstākļos
REDLITHIUM-ION™ akumulatora bloks nodrošina līdz 2,5x ilgāku
izpildlaiku, līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora
darbmūžu un labāk nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas
temperatūrā līdz -20 °C
Lielas jaudas motors nodrošina veiktspēju instrumentam ar vadu
Visjaudīgākais bezvadu SDS perforators savā klasē. Pateicoties
jaunajai divkāršas sliedes pretvibrāciju sistēmai*, jaudīgs āmura
mehānisms nodrošina 4,5 J triecienenerģiju pie zemām 8,6 m/s²
vibrācijām
Pilnmetāla pārnesumkārba, kas ir optimāli piemērota pārnesumiem,
lai uzlabotu kalpošanas laiku
4 darba režīmi: rotējošais āmurs, vienkāršais āmurs, tikai rotācija un
Variolock maksimālai daudzpusībai
FIXTEC sistēma — patronas nomaiņa bez atslēgas
Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu
instrumenta darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora
bloka noturību
M18 CHPX-0X

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Instrum. turētājs
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. tuneļu urbš. uzgaļa izm. (mm)
Maks. serdes urbja uzg. izm. (mm)
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M18 CHM-0C

M18 CHM-902C

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

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

Maksimāla mobilitāte un pielietošanas daudzveidība

82

Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Instrum. turētājs
SDS-Plus
Pūš. jauda (EPTA)(J)
4.0
Maks. urbš. jauda kokā (mm) 30
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)13
Maks. urbš. jauda betonā (mm) 28
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)
0 - 5000
Vibrācijas līmenis urbšanas
8.6
laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
7.1
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
HD kaste
Preces kods
4933451431

Visjaudīgākais bezvadu perforators
– 4,5 J

M18 CHPX-502X M18 CHPX-902X
5.0
2
59 min
SDS-Plus
4.0
30
13
28
0 - 5000

9.0
2
95 min
SDS-Plus
4.0
30
13
28
0 - 5000

8.6

8.6

7.1
4.3
HD kaste
4933451380

7.1
4.6
HD kaste
4933451469

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL

™

Zems vibrāciju līmenis, pateicoties
jaunajai dubultsliedes pretvibrāciju
sistēmai*

Pilnmetāla pārnesumu karteris

LIELJAUDAS PUTEKĻU NOSŪCĒJS

ºº Paredzēts

efektīvai putekļu savākšanai, kas tiek automātiski veikta, kad
tiek piespiests instrumenta ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
ºº HEPA filtrs: tiek uzskatīts par filtru, kas savāc visu izmēru daļiņas un
nodrošina 99,75% efektivitāti
ºº Liela putekļu savākšanas kārba
ºº Alumīnija caurule putekļu ekstrakcijai tiek regulēta atbilstoši urbja uzgaļa
izmēram, maks. garums ir 16 mm, bet maks. dziļums 90 mm
ºº Saderīgs ar M18 CHPX & M28 CHPX

902C versija ar komplektācijā iekļautu jauno 9.0 Ah
akumulatoru augstai noslodzei

M18-28 CPDEX-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maksimālais urbja uzgaļa diametrs (mm)
Maksimālais urbšanas dziļums (mm)
Maksimālais urbja garums (mm)
Gājiena gar. (mm)
Sv. bez bat. paketes (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
16
90
160
100
1.6
−
4933446810

Rotēšanas darbības apturēšanas un vairākpozīciju
kalšanas funkcija

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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M18 CHX | M18 FUEL

™

HD18 H | M18 KOMPAKTAIS 3 REŽĪMU SDS-PLUS PERFORATORS

SDS-PLUS PERFORATORS

ºº Milwaukee® izstrādātais un ražotais POWERSTATE™ bez oglīšu motors ar
2x garāku motora kalpošanas laiku un līdz pat 25% lielāku jaudu
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulatora bloks nodrošina līdz 2,5x ilgāku
izpildlaiku, līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un
labāk nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
Otrais
visjaudīgākais SDS perforators savā klasē. Jaudīgs āmura
ºº
mehānisms nodrošina 2,5 J triecienenerģiju pie zemām 8,9 m/s² vibrācijām
ºº Kompakta, ergonomiska konstrukcija, domājot par gala lietotāja ērtībām
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba, kas ir optimāli piemērota pārnesumiem, lai
uzlabotu kalpošanas laiku
ºº 4 darba režīmi: rotējošais āmurs, vienkāršais āmurs, tikai rotācija un
Variolock maksimālai daudzpusībai
ºº FIXTEC sistēma — patronas nomaiņa bez atslēgas
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora bloka noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº Saderīgs ar M18 CDE putekļu sūcēju

M18 CDEX | M18 FUEL

™

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Instrum. turētājs
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M18 CHX-0X

M18 CHX-502X

−
0
−
SDS-Plus
2.5
30
13
26
0 - 4900
8.9
9.5
−
HD kaste
4933451430

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

efektīvai putekļu savākšanai, kas tiek automātiski veikta, kad
tiek piespiests instrumenta ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
HEPA
filtrs:
tiek uzskatīts par filtru, kas savāc visu izmēru daļiņas un
ºº
nodrošina 99,75% efektivitāti
ºº Liela putekļu savākšanas kārba
ºº Alumīnija caurule putekļu ekstrakcijai tiek regulēta atbilstoši urbja uzgaļa
izmēram, maks. garums ir 16 mm, bet maks. dziļums 90 mm
ºº Saderīgs ar M18 CHX

ºº Lielas jaudas motors nodrošina veiktspēju instrumentam ar vadu
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi

elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Jaudīgs āmura mehānisms: nodrošina 2,4 J triecienenerģijas
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba, kas ir optimāli piemērota pārnesumiem, lai
uzlabotu kalpošanas laiku
ºº Ekspluatācija 4 režīmos: rotējošais āmurs, vienkāršais āmurs, tikai rotācija
un Variolock maksimālai daudzpusībai
ºº Variolock un āmura apturēšanas funkcija
ºº Mehāniskais sajūgs: aizsargā instrumentu, kad uzgalis pavirzās uz augšu
ºº AVS — vibrācijas novēršanas sistēma nodrošina maksimālas ērtības,
samazinot vibrāciju
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 CDEX-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maksimālais urbja uzgaļa diametrs (mm)
Maksimālais urbšanas dziļums (mm)
Maksimālais urbja garums (mm)
Gājiena gar. (mm)
Sv. bez bat. paketes (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
16
90
160
100
1.6
−
4933447450

ºº Lielas jaudas motors nodrošina veiktspēju instrumentam ar vadu
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi

elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Jaudīgs āmura mehānisms: nodrošina 2,4 J triecienenerģijas
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba, kas ir optimāli piemērota pārnesumiem, lai
uzlabotu kalpošanas laiku
ºº Ekspluatācija 4 režīmos: rotējošais āmurs, vienkāršais āmurs, tikai rotācija
un Variolock maksimālai daudzpusībai
ºº Variolock un āmura apturēšanas funkcija
ºº FIXTEC sistēma — patronas nomaiņa bez atslēgas
ºº Mehāniskais sajūgs: aizsargā instrumentu, kad uzgalis pavirzās uz augšu
ºº AVS — vibrācijas novēršanas sistēma nodrošina maksimālas ērtības,
samazinot vibrāciju
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 CHXDE | M18 FUEL™ SDS-PLUS
PERFORATORS AR SPECIĀLU PUTEKĻU NOSŪCĒJU

M18 CHPXDE | M18 FUEL™ AUGSTAS
VEIKTSPĒJAS SDS-PLUS PERFORATORS AR SPECIĀLU
PUTEKĻU NOSŪCĒJU

M18 BH | M18

ºº M18
ºº M18

ºº M18

jaudas piegādi, vienlaicīgi optimizējot jaudas un svara attiecību
ºº REDLINK™ instrumenta un akumulatora pakas pārslodzes aizsardzības
elektronika nodrošina labāko noturību savā klasē
ºº 2 darba režīmi: izvēlieties rotācijas āmuru vai tikai rotāciju maksimālai
daudzveidībai
ºº Zema vibrācijas vērtība – 10 m/s²
ºº Optimizēta āmurveida urbšana līdz 6 – 10 mm (maks. 16 mm)
ºº Turpgaitas un atpakaļgaitas slēdzis nodrošina papildu daudzveidību
fiksācijas darbu veikšanas laikā
ºº 43 mm garš kakls – saderīgs ar M12 DE putekļu atdalītāju
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº Spilgtākais darba vietas apgaismojums ar gaismas diodēm
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

CHPX - M18 FUEL™ augstas veiktspējas
Sds-Plus perforators
ºº M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ lieljaudas
putekļu nosūcējs

M18 CHXDE-502C
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods
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5.0
2
59 min
Koferis
4933448185

M18 CHPXDE-502C
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

HD18 H-402C
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Instrum. turētājs
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

HD18 HX | M18 KOMPAKTAIS 3 REŽĪMU SDS-PLUS PERFORATORS

SDS-PLUS PUTEKĻU NOSŪCĒJS

ºº Paredzēts

CHX - M18 FUEL™ SDS-Plus perforators
CDEX - M18 FUEL™ SDS-Plus putekļu
nosūcējs

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

5.0
2
59 min
Koferis
4933448180

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

™

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Instrum. turētājs
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)
Vibrācijas līmenis urbšanas
laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

HD18 HX-0

HD18 HX-402C

−
0
−
SDS-Plus
2.4
30
13
24
4200

4.0
2
80 min
SDS-Plus
2.4
30
13
24
4200

12.2

12.2

7.4
−
−
4933408320

7.4
3.7
Koferis
4933441280

KOMPAKTS 3 REŽĪMU SDS-PLUS PERFORATORS

ºº Savā klasē izcilākā jaudas un svara attiecība 1,9 kg 1,2 J EPTA
ºº Milwaukee® augstas veiktspējas 4 polu motors nodrošina maksimālu

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Instrum. turētājs
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

M18 BH-0

M18 BH-402C

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

4.0
2
80 min
SDS-Plus
1.2
16
10
16
7000
10.3
2.5
Koferis
4933443330
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IEGŪSTIET DARBAM VISPIEMĒROTĀKO INSTRUMENTU UN PUTEKĻU ATDALĪŠANAS SISTĒMU

ENERĢIJA
0.9J TRIECIENA

Instrum. turētājs
Optimālais urbšanas diametrs
betonā (mm)
Maks. urbš. jauda betonā
(mm)
Vibrācijas līmenis urbšanas
laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
Preces kods

ENERĢIJA
1.1J TRIECIENA

ENERĢIJA
1.2J TRIECIENA

ENERĢIJA
2.4J TRIECIENA

ENERĢIJA
2.5J TRIECIENA

ENERĢIJA
4.0JTRIECIENA

ENERĢIJA
4.1J TRIECIENA

ENERĢIJA
6.1J TRIECIENA

VISJAUDĪGĀKĀ TRIECIENURBJMAŠĪNA SAVĀ KLASĒ

VISJAUDĪGĀKĀ TRIECIENURBJMAŠĪNA SAVĀ KLASĒ

PASAULĒ PIRMAIS 18 V 5 KG
SDS-MAX PERFORATORS

M12 H-402C

M12 CH-602X

M18 BH-402C

HD18 HX-402C

M18 CHX-502X

M18 CHPX-902X

M28 CHPX-502X

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Plus

SDS-Max

Ø 5.5 - 10

Ø 5.5 - 12

Ø 5.5 - 13

Ø 6 - 18

Ø 6 - 20

Ø 7 - 22

Ø 7 - 24

Ø 16 - 32

13

13

16

24

26

28

28

40

6.7

4.4

10.3

12.2

8.9

8.6

8.1

10.6

−

−

−

7.4

9.5

7.1

8.1

9.6

4933441164

4933451510

4933443330

4933441280

4933451381

4933451469

4933451025

4933451361

Kompakts

Kompakta un viegla, ļauj veikt darbu šaurās
vietās

Instrum. turētājs
Optimālais urbšanas diametrs
betonā (mm)
Maks. urbš. jauda betonā
(mm)
Vibrācijas līmenis urbšanas
laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
Preces kods

Liels
Nozarē pirmā kompaktā bezsuku
triecienurbjmašīna ar izcili zemu vibrācijas
līmeni

Tās kompaktā, vieglā konstrukcija, kas
paredzēta darbam šaurās vietās un virs
galvas līmeņa, paaugstina lietotāja komfortu
un samazina nogurumu, lietojot visas dienas
garumā

M12 DE-201C PUTEKĻU NOSŪCĒJS, 4933440500 (NOPĒRKAMS ATSEVIŠĶI)
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M18 CHM-902C

Lielas jaudas motors nodrošina
instrumenta veiktspēju, kas līdzvērtīga
strāvas tīkla nodrošinātajai jaudai

Izmantojot FUEL™ tehnoloģijas
nodrošināto jaudu, M18 FUEL™ SDS-Plus
triecienurbjmašīna nodrošina lielāku ātrumu,
lielāku izturību un lielāku vienas pilnas
dienas darba apjomu vienā uzlādes reizē
nekā maiņstrāvas elektriskie instrumenti

M18 CDEX-0 PUTEKĻU NOSŪCĒJS,
4933447450 (NOPĒRKAMS ATSEVIŠĶI)

VISJAUDĪGĀKĀ TRIECIENURBJMAŠĪNA
SAVĀ KLASĒ

Izmantojot FUEL™ tehnoloģijas
nodrošināto jaudu, M28 FUEL™ SDS-Plus
triecienurbjmašīna nodrošina tādu pašu
ātrumu, izturību un līdz pat 2 reizes ilgāku
darbības laiku kā maiņstrāvas elektriskie
instrumenti

M18 CPDEX-0 PUTEKĻU NOSŪCĒJS, 4933446810
(NOPĒRKAMS ATSEVIŠĶI)

PASAULĒ PIRMAIS 18 V 5 KG SDS-MAX
PERFORATORS

PHDE72 putekļu nosūcējs, 4932430480
(nopērkams atsevišķi)
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M18 FMDP

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ UZ VIRSMAS MAGNĒTISKI STIPRINĀMĀ TAISNLEŅĶA URBJMAŠĪNA AR PASTĀVĪGO MAGNĒTU

M18 FUEL 125 MM LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA AR DARBĪBAS APTURĒŠANAS DROŠĪBAS SISTĒMU

izstrādātais un izgatavotais bez oglīšu POWERSTATE
ºº Milwaukee
motors nodrošina tādu pašu urbšanas veiktspēju kā urbjmašīnas,

izstrādātais un izgatavotais bez oglīšu POWERSTATE
ºº Milwaukee
motors ar jaudu slīpēšanai un ar līdz pat 10 reizes ilgāku instrumenta

®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™

®

kuru barošana tiek nodrošināta no strāvas tīkla, kā arī tai piemīt
spēcīgākais magnētiskās stiprināšanās spēks pie tērauda un tā ar
vienu akumulatora uzlādi 1/4 collas biezā tēraudā spēj izveidot 40 x
18 mm urbumus
REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
digitālo aizsardzību pret pārslodzi un asmens nobloķēšanos un
unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku
darbības laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku
akumulatora darbmūžu un temperatūrā līdz pat -20 °C darbojas
labāk, salīdzinot ar citām litija jonu tehnoloģijām
AUTOSTOP™ tukšgaitas konstatēšana: Konstatē tukšgaitas rotāciju
un automātiski pārtrauc strāvas pievadi urbjmašīnai, lai nodrošinātu
labāko lietotāja aizsardzību
Autonomās barošanas pastāvīgais magnēts ar 8890 N stiprināšanās
spēku novērš nejaušas magnēta deaktivizēšanās iespējas, lai
nodrošinātu uzlabotu lietotāja aizsardzību un atvieglotu instrumenta
novietošanu uz virsmas
2 ātrumu pārnesumkārba uzlabotam urbšanas ātrumam,
kas nodrošina 400 un 690 apgriezienus minūtē, izmantojot
gredzenurbjus vai spirālurbjus
Maksimālais urbšanas diametrs, izmantojot gredzenurbjus, ir 38
mm, bet, izmantojot spirālurbjus, kas aprīkoti ar taisno kājiņu, tas
ir 13 mm
Bezatslēgas 19 mm Weldon tipa urbja stiprinājuma ligzda ātrai un

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Urbš. dziļums, izmantojot maks. diam. (mm)
Urbš. dziļums, izmantojot maks. plat. (mm)
Maks. urbš. uzgaļa cietiem ķerm. izm. (mm)
Magnēta turētsp. (urbja smailes spied.) (N)
Gājiena gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M18 FMDP-0C

M18 FMDP-502C

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

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

darbmūžu

PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
ºº REDLINK
digitālo aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan
™

ºº
AUTOSTOP™ tukšgaitas konstatēšana

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Autonomās barošanas pastāvīgais
magnēts

AUGSTAS NOSLODZES PIELIETOJUMS
18 MM CAURUMI CAUR 6 MM TĒRAUDA

Bezatslēgas 19 mm Weldon tipa
stiprinājums

akumulatoram un unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes
apstākļos
REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku
darbības laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku
akumulatora darbmūžu un temperatūrā līdz pat -20 °C darbojas
labāk, salīdzinot ar citām litija jonu tehnoloģijām
RAPIDSTOP™ ātrākajai diska griešanās apturēšanai, mazāk nekā 2
sekundēs, un labākajai lietotāja aizsardzībai
Nefiksējams drošības slēdzis ar elektropievades bloķēšanas
funkciju, lai novērstu automātisko palaidi
Izcila sazobes sistēma — tāda pati sistēma, kura tiek izmantota
augstas veiktspējas slīpmašīnās, kas tiek barotas no strāvas tīkla
Šaurākais tirgū pieejamais roktura dizains, kas aprīkots ar drošības
slēdzi
Atvienojams putekļu režģis novērš gružu iekļūšanu, paildzinot
motora kalpošanas laiku
125 mm bezatslēgas aizsargs — lielisks griešanas apjoms un ātra
aizsarga regulācija bez uzgriežņu atslēgas palīdzības

Izcila sazobes sistēma

M18 CAG125XPDB-0X M18 CAG125XPDB-502X M18 CAG125XPDB-902X
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Slēdža veids
Bremzēšanas laiks (s)
FIXTEC atlokuzgr.
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

−
0
−
8500
125
33
M 14
−
Lāpstiņas slēdzis
<2
Jā
Jā
HD kaste
4933451427

5.0
2
59 min
8500
125
33
M 14
2.7
Lāpstiņas slēdzis
<2
Jā
Jā
HD kaste
4933451544

9.0
2
95 min
8500
125
33
M 14
3.0
Lāpstiņas slēdzis
<2
Jā
Jā
HD kaste
4933451471

RAPIDSTOP™ ātrākajai diska griešanās
apturēšanai

Ø125 X 22,2 MM
VĒDEKĻVEIDA
SLĪPĒŠANAS DISKS
NERŪSOŠĀ TĒRAUDA,
BRONZAS, TITĀNA UN
ALUMĪNIJA SLĪPĒŠANAI
preces kods

+

4932430408
Nefiksējams drošības slēdzis

M18 CAG115XPDB | M18 FUEL 115 MM LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA AR DARBĪBAS APTURĒŠANAS DROŠĪBAS SISTĒMU

GREDZENURBJI PRIEKŠ M18 FMDP

88

™

ºº Milwaukee®

Ø (mm)

Kop. gar. (mm)

Vienību skaits iepakojumā

preces kods

Ø (mm)

Kop. gar. (mm)

Vienību skaits iepakojumā

preces kods

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

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

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

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

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

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

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

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

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

izstrādātais un izgatavotais bez oglīšu POWERSTATE™ motors
ar jaudu slīpēšanai un ar līdz pat 10 reizes ilgāku instrumenta darbmūžu
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu
un temperatūrā līdz pat -20 °C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām
ºº RAPIDSTOP™ ātrākajai diska griešanās apturēšanai, mazāk nekā 2
sekundēs, un labākajai lietotāja aizsardzībai
ºº Nefiksējams drošības slēdzis ar elektropievades bloķēšanas funkciju, lai
novērstu automātisko palaidi
ºº Izcila sazobes sistēma — tāda pati sistēma, kura tiek izmantota augstas
veiktspējas slīpmašīnās, kas tiek barotas no strāvas tīkla
ºº Šaurākais tirgū pieejamais roktura dizains, kas aprīkots ar drošības slēdzi
ºº Atvienojams putekļu režģis novērš gružu iekļūšanu, paildzinot motora
kalpošanas laiku
ºº 115 mm bezatslēgas aizsargs — lielisks griešanas apjoms un ātra aizsarga
regulācija bez uzgriežņu atslēgas palīdzības

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Slēdža veids
Bremzēšanas laiks (s)
FIXTEC atlokuzgr.
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

M18 CAG115XPDB-0X

M18 CAG115XPDB-502X

−
0
−
8500
115
28
M 14
−
Lāpstiņas slēdzis
<2
Jā
Jā
HD kaste
4933451426

5.0
2
59 min
8500
115
28
M 14
2.7
Lāpstiņas slēdzis
<2
Jā
Jā
HD kaste
4933451010
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M18 CAG125XPD | M18 FUEL

™

125 MM LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA

ºº Milwaukee®

izstrādātais un ražotais POWERSTATE™ bez oglīšu motors
nodrošina jaudu slīpēšanai, līdz 10x ilgāku motora kalpošanas laiku un līdz
pat 2x ilgāku darbības laiku maksimālai produktivitātei
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulatora bloks nodrošina līdz 2,5x ilgāku
izpildlaiku, līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un
labāk nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Izcila sazobes sistēma — tā pati sistēma, kas tiek izmantota augstas
veiktspējas slīpmašīnās ar vadu
ºº 125 mm bezatslēgas aizsargs – lielisks griešanas apjoms un ātra aizsarga
regulācija bez uzgriežņu atslēgas palīdzības
ºº Ritenīša nomaiņa 100% bez instrumentu palīdzības, pateicoties
integrētajai FIXTEC sistēmai
ºº Tirgū pieejamā slaidākā roktura konstrukcija ar lāpstiņas slēdža mēlīti
ºº Atvienojams putekļu režģis novērš gružu iekļūšanu, paildzinot motora
kalpošanas laiku
ºº Nebloķējama drošības lāpstiņas slēdža mēlīte ar līnijas bloķēšanas
funkciju, lai novērstu automātisko palaišanu

M18 CAG115XPD | M18 FUEL

™

ºº Milwaukee

™

M18 CAG125X | M18 FUEL

™

M18 CAG125XPD-502X
5.0
2
59 min
8500
125
33
M 14
2.5
Lāpstiņas slēdzis
Jā
Jā
HD kaste
4933448864

M18 CAG115XPD-0X
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Slēdža veids
FIXTEC
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

−
0
−
8500
115
28
M 14
2.5
Lāpstiņas slēdzis
Jā
Jā
HD kaste
4933451440

izstrādātais un ražotais POWERSTATE™ bez oglīšu motors
10x ilgākam motora kalpošanas laikam un līdz pat 25% ilgākam darbības
laikam, nodrošinot jaudu slīpēšanai
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Izcila sazobes sistēma – tā pati sistēma, kas tiek izmantota augstas
veiktspējas slīpmašīnās ar vadu
ºº 125 mm bezatslēgas aizsargs – lielisks griešanas apjoms un ātra aizsarga
regulācija bez uzgriežņu atslēgas palīdzības
ºº Ritenīša nomaiņa 100% bez instrumentu palīdzības, pateicoties
integrētajai FIXTEC sistēmai
ºº Tirgū pieejamā slaidākā roktura konstrukcija
ºº Atvienojams putekļu režģis novērš gružu iekļūšanu, paildzinot motora
kalpošanas laiku
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību

LABĀKA IZTURĪBA UN
STINGRĪBA, NODROŠINA
LĪDZ PAT 10 REIZES
ILGĀKU DARBMŪŽU
Dimanta Plus™ mitrās un sausās darbības caurumzāģi
Dimanta graudu šķautnes urbji un caurumzāģi ir īpaši izstrādāti
profesionāļiem - ļoti cietu materiālu, piemēram, porcelāna/
smilšakmens/akmens flīžu, čuguna vai stikla šķiedras urbšanai
- darbā, ko grūti veikt ar parastajiem caurumzāģiem. Šie
caurumzāģi garantē izcilu sniegumu un ilgu kalpošanas mūžu, pat
strādājot ar viscietākajiem materiāliem.

AUGSTĀKAS KLASES DIMANTI UN
UZLABOTS LODĒJUMS NODROŠINA
SAVĀ KLASĒ LABĀKO VEIKTSPĒJU

Ūdens trūkums: šiem caurumzāģiem nepieciešams tikai ierobežots ūdens
daudzums, savukārt parastajiem dimanta urbjiem nepieciešama pastāvīga ūdens
plūsma. Iegremdējiet urbi vai caurumzāģi ūdenī, pirms sākt darbu pie kārtējās
atveres un atkārtoti samitriniet ik pēc 5 sekundēm iekārtas darbības.
Tīras atveres: iekārta izurbj tīrus, precīzus caurumus, neatstājot skrāpējumus
perimetrā.

125 MM LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA

ºº Milwaukee®

90

M18 CAG125XPD-0X
−
0
−
8500
125
33
M 14
−
Lāpstiņas slēdzis
Jā
Jā
HD kaste
4933451441

115 MM LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA

izstrādātais un ražotais POWERSTATE bez oglīšu motors 10x
ilgākam motora kalpošanas laikam un līdz pat 2x ilgākam darbības laikam,
nodrošinot jaudu slīpēšanai
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
™
REDLITHIUM-ION
akumulatora bloks nodrošina līdz 2,5x ilgāku
ºº
izpildlaiku, līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un
labāk nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Izcila sazobes sistēma — tā pati sistēma, kas tiek izmantota augstas
veiktspējas slīpmašīnās ar vadu
ºº 115 mm bezatslēgas aizsargs – lielisks griešanas apjoms un ātra aizsarga
regulācija bez uzgriežņu atslēgas palīdzības
ºº Ritenīša nomaiņa 100% bez instrumentu palīdzības, pateicoties
integrētajai FIXTEC sistēmai
ºº Tirgū pieejamā slaidākā roktura konstrukcija ar lāpstiņas slēdža mēlīti
ºº Atvienojams putekļu režģis novērš gružu iekļūšanu, paildzinot motora
kalpošanas laiku
ºº Nebloķējama drošības lāpstiņas slēdža mēlīte ar līnijas bloķēšanas
funkciju, lai novērstu automātisko palaišanu
®

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Slēdža veids
FIXTEC
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Slēdža veids
FIXTEC
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

M18 CAG125X-0X

M18 CAG125X-502X

−
0
−
8500
125
33
M 14
−
slīdošais slēdzis
Jā
Jā
HD kaste
4933451439

5.0
2
59 min
8500
125
33
M 14
2.5
slīdošais slēdzis
Jā
Jā
HD kaste
4933448866

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Ekspluatācijas periods: lai paildzinātu iekārtas ekspluatācijas laiku, mēs lietojam
teicamas kvalitātes dimantu ātrai griešanai un teicamo salodētu matricas
stiprinājumu, tādējādi palielinot iekārtas izturību.
Izturība: izturīga sakausējuma korpuss, ko nav iespējams viegli deformēt.
Iespēja viegli izņemt urbi: urbja izņemšanai paredzēti sloti, kas atvieglo stigri
iestiprinātu urbju izņemšanu.
Daudzpusīgs: iespējams izmantot arī ar leņķa slīpmašīnām ar atbilstošu adapteri
vai urbi.

Apraksts
Slīpmašīnas adapters.
Slīpmašīnas adapters.

Atb. gredzenv. zāģa diam. Kāta stiprin.
Ø 22-29mm
Ø 32-68mm

M14
M14

Gredzenv. zāģis vai serdeņa
Preces kods
stiprin.
1
/2˝ x 20
4932430464
5
/8˝ x 18
4932430465

Ø (mm)
22
29
32
35
38
44
51
68

Sader ar
1
⁄2˝ x 20
1
⁄2˝ x 20
5
⁄8˝ x 18
5
⁄8˝ x 18
5
⁄8˝ x 18
5
⁄8˝ x 18
5
⁄8˝ x 18
5
⁄8˝ x 18

preces kods
49565605
49565615
49565620
49565625
49565630
49565640
49565645
49565664
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M18 CAG115X | M18 FUEL

™

M18 FAP

115 MM LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA

izstrādātais un ražotais POWERSTATE™ bez oglīšu motors
10x ilgākam motora kalpošanas laikam un līdz pat 25% ilgākam darbības
laikam, nodrošinot jaudu slīpēšanai
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Izcila sazobes sistēma – tā pati sistēma, kas tiek izmantota augstas
veiktspējas slīpmašīnās ar vadu
ºº 115 mm bezatslēgas aizsargs – lielisks griešanas apjoms un ātra aizsarga
regulācija bez uzgriežņu atslēgas palīdzības
ºº Ritenīša nomaiņa 100% bez instrumentu palīdzības, pateicoties
integrētajai FIXTEC sistēmai
ºº Tirgū pieejamā slaidākā roktura konstrukcija
ºº Atvienojams putekļu režģis novērš gružu iekļūšanu, paildzinot motora
kalpošanas laiku
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi

ºº Milwaukee®

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Slēdža veids
FIXTEC
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

M18 CAG115X-0X

M18 CAG115X-502X

−
0
−
8500
115
28
M 14
−
slīdošais slēdzis
Jā
Jā
HD kaste
4933451438

5.0
2
59 min
8500
115
28
M 14
2.5
slīdošais slēdzis
Jā
Jā
HD kaste
4933448861

®

™

ºº
ºº

ºº
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. kopā ar akum. (kg)
FIXTEC
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

HD18 AG-125-0

HD18 AG-125-402C

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

4.0
2
80 min
9000
125
33
M 14
2.2
Nē
Nē
Koferis
4933441507

HD18 AG-115 | M18 LIELJAUDAS LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA 115 MM
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. kopā ar akum. (kg)
FIXTEC
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

HD18 AG-115-0

HD18 AG-115-402C

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

4.0
2
80 min
9000
115
28
M 14
2.4
Nē
Nē
Koferis
4933441300

izstrādātais un izgatavotais POWERSTATE™ bezsuku

PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
ºº REDLINK
digitālo aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan

ºº

ºº Milwaukee

92

ºº Milwaukee
motors

ºº

ºº Milwaukee

augstas veiktspējas 4 polu motors nodrošina maksimālu jaudu,
vienlaikus maksimāli palielinot (optimizējot) jaudas-svara attiecību
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba nodrošina ārkārtīgi lielu izturību
ºº Samazināts pārnesumkārbas augstums un plāna konstrukcija nodrošina
optimālu ergonomiku
ºº Vairākpozīciju sānu rokturis vienkāršai izmantošanai
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba nodrošina izturību lielas slodzes apstākļos
ºº Vairāku pozīciju sānu rokturis ērtākai lietošanai
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 FUEL™ PULĒJAMĀ MAŠĪNA

ºº

HD18 AG-125 | M18 LIELJAUDAS SLĪPMAŠĪNA 125 MM
augstas veiktspējas 4 polu motors nodrošina maksimālu jaudu,
vienlaikus maksimāli palielinot (optimizējot) jaudas-svara attiecību
Instrumenta
un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
ºº
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba nodrošina ārkārtīgi lielu izturību
ºº Samazināts pārnesumkārbas augstums un plāna konstrukcija nodrošina
optimālu ergonomiku
ºº Vairākpozīciju sānu rokturis vienkāršai izmantošanai
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba nodrošina izturību lielas slodzes apstākļos
ºº Vairāku pozīciju sānu rokturis ērtākai lietošanai
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

ºº
ºº
ºº
ºº

akumulatoram un unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes
apstākļos
REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz pat 2,5 reizes
ilgāku darbības laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku
akumulatora darbmūžu un temperatūrā līdz pat -20°C darbojas
labāk, salīdzinot ar citām litija jonu tehnoloģijām
Pasaulē pirmā akumulatora pulējamā mašīna ar 8 pozīciju ātruma
maiņu 360 - 2200 apgr./min. robežās
Nepārspējams darbības laiks, kas nodrošina vienas pilnizmēra
automašīnas nopulēšanu ar vienu uzlādi*
Integrēta konstanta ātruma nodrošināšanas elektronika, kas arī
nodrošina laidenu palaidi vienmērīgai darba sākšanai
Maksimālais izmantojamais pulēšanas darbinstrumenta diametrs ir
180 mm
Atvienojams putekļu režģis novērš gružu iekļūšanu, paildzinot
motora darbmūžu
Gumijots zobpārvada korpuss paaugstinātam komfortam, it īpaši
gadījumos, kad veicat darbu ar instrumentu vertikālā pozīcijā
Slēdža fiksācijas funkcija nodrošina vairāk komforta, kad veicat
pulēšanu ilgāku laika periodu
3 pozīciju slīpuma regulēšanas rokturis paaugstinātai instrumenta
kontrolei
Elektropievades bloķēšanas funkcija, lai novērstu automātisku
palaidi pēc akumulatora nomaiņas

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Vārpstas izm.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Nepast. ātr.
Līnijas atslēgš. funkc.
Pakāpenisks starts
Piegād.
Preces kods

M18 FAP180-0

M18 FAP180-502X

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

5.0
2
59 min
360 - 2200
180
M 14
2.2
Jā
Jā
Jā
HD kaste
4933451550

Ātruma maiņa 360 - 2200 apgr./min. robežās

PULĒŠANAS DISKA PAMATNES
SPILVENTIŅŠ AR VĪTNI M14
preces kods

Atvienojams putekļu aizsargs

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

4932430394

+

3 pozīciju slīpuma regulēšanas rokturis
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M18 CBS125

HD18 MS

M18 FUEL™ DZIĻA GRIEZUMA LENTZĀĢIS

M18 METĀLA RIPZĀĢIS

izstrādātais un ražotais POWERSTATE bez oglīšu
ºº Milwaukee
motors nodrošina griešanas darbus ar vada pieslēguma iespēju, līdz

4-polu bezkarkasa motors nodrošina 3600 apgr./min ātrai
ºº Milwaukee
griešanai

ºº

ergonomiskā konstrukcija nodrošina izcilu vadību
ºº Kompaktā,
standarta metāla zāģiem, turp-atpakaļ kustības zāģiem un lentes

®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

™

un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret
ºº Instrumenta
pārslodzi elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē

10x ilgāku motora kalpošanas laiku un līdz pat 2x ilgāku darbības
laiku, salīdzinot ar citiem bezvadu risinājumiem
REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
digitālo aizsardzību pret pārslodzi un asmens nobloķēšanos un
unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
REDLITHIUM-ION™ akumulatora bloks nodrošina līdz 2,5x ilgāku
izpildlaiku, līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora
darbmūžu un labāk nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas
temperatūrā līdz -20 °C
Iespēja griezt materiālu ar diametru līdz 125 x 125 mm
5 soļu ātruma regulēšanas iespējas no 0 līdz 116 m/min
Asmens bloķēšanas mehānisms bez instrumentu palīdzības ātrai un
vieglai zāģa asmens nomaiņai
Cieta metāla pakaramais āķis ātrai un vieglai uzglabāšanai darba
vietā
Slaida, pilnmetāla motora korpusa konstrukcija un darba virsmas
apgaismošana ar gaismas diodi nodrošina maksimālu redzamību
griešanas laikā

zāģiem

dziļuma regulēšanu bez instrumenta, var ātri un vienkārši
ºº Izmantojot
noregulēt griešanas dziļumu no 3 līdz 50 mm ar 135 mm asmeni
akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu
ºº Atsevišķa
instrumenta darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora

Lielākā griešanas kapacitāte

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Apgriezieni bez slodzes (m/min)
Maks. grieztsp. četrst. zāģmater. (mm)
Asmens gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M18 CBS125-502C

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

5.0
2
59 min
0 - 116
125 x 125
1139.83
7.3
Koferis
4933448195

ºº

darbmūžu un labāk nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas
temperatūrā līdz -20°C
Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

1140 MM UN 14 ZOBU COLLĀ
LENTZĀĢA ASMENS, 3 GAB.,
1,8 MM ZOBU IEDAĻA, IDEĀLI
PIEMĒROTS 5-8 MM BIEZIEM
MATERIĀLIEM
preces kods

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Asmens diam. (mm)
Urbuma izm. (mm)
Maks. grieztsp. tērauda plāksnē (mm)
Maks. grieztsp. metāla caur. (mm)
Maks. grieztsp. sekt. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

+

48390511
Asmens fiksācijas mehānisms,
izmantojams bez instrumentiem

HD18 MS-0

HD18 MS-402B

−
0
−
3600
135
20
1.6
50
51
−
−
4933427187

4.0
2
80 min
3600
135
20
1.6
50
51
2.6
Soma
4933441390

HD18 BS | M18 LIELJAUDAS METĀLA LENTZĀĢIS

M18 BMS12 | M18

ºº Precīzi griezumi ar maksimālo griešanas dziļumu tēraudā 1,2 mm
ºº Unikāla 360° rotējošā galva (apkalpošanai nav vajadzīgi instrumenti)

vietās

un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº 85 mm griešanas iespēja — var griezt lielāko daļu no elektromontieru,
santehniķu un mehāniķu griešanas darbos izmantojamiem materiāliem
ºº Materiāla sliedes regulēšana bez instrumentiem — ātri noregulē sliedi un
ļauj veikt vienlīmeņa griezumus, strādājot ar materiāliem, kas uzstādīti
pret sienām un griestiem
ºº Asmens izstumšanas sistēma, ar kuras palīdzību var ātri nomainīt
asmeni, pārvietojot materiāla vadīklu pozīcijā uz augšu un nospiežot
asmens izstumšanas pogu
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

94

™

un viegla (4,8 kg) konstrukcija griešanai augstumā un šaurās
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. grieztsp. četrst. zāģmater.
(mm)
Asmens gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

HD18 BS-0

HD18 BS-402C

−
0
−
146

4.0
2
80 min
146

85 x 85

85 x 85

898.52
−
−
4933419122

898.52
4.8
Koferis
4933441415

900 MM UN 14 ZOBU COLLĀ
LENTZĀĢA ASMENS, 3 GAB.,
1,8 MM ZOBU IEDAĻA, IDEĀLI
PIEMĒROTS 5-8 MM BIEZIEM
MATERIĀLIEM
preces kods

Dziļuma bezatslēgu regulēšana
nodrošina ātru un ērtu griešanas
dziļuma pielāgošanu no 3&#160;mm

135 X 20 MM 30 ZOBU METĀLA
ZĀĢA ASMENS
preces kods

48404070

+
Iebūvēts LED apgaismojums izgaismo
darba virsmu

ºº Kompakta

ºº Instrumenta

Kompaktā, ergonomiskā konstrukcija
nodrošina izcilu vadību standarta
metāla zāģiem

pakas noturību

gaismas diode apgaismo darba virsmu
ºº Iebūvētā
mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº Līmeņa
akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku
ºº REDLITHIUM-ION
izpildlaiku, līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora

5 soļu ātruma regulēšanas iespējas
M18 CBS125-0

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

+

KOMPAKTAS METĀLA ŠĶĒRES

ar 12
fiksācijas pozīcijām piekļuves nodrošināšanai šaurās vietās un lietotāja
ērtību palielināšanai
ºº Instrumenta un akumulatora REDLINK™ aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas laiku
ºº "In-Line" konstrukcija labākai kontrolei griešanas laikā
ºº Maināma ātruma palaidējs papildu kontrolei griešanas laikā
ºº Jostas stiprinājums drošai mobilitātei
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2x ilgāku darbības laiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20°C
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 BMS12-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. grieztsp. tēraudā (mm)
Maks. grieztsp. alumīnijā (mm)
Min. zāģēš. rād. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

48390519

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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M18 BMS20 | M18

™

19 MM GREMDGRIEŠANAS ASMENS.
GREMDGRIEŠANA / DOBŠANA / LĪDZENA
GRIEŠANA LĪDZ AR KOKMATERIĀLA UN PVC
VIRSMU

KOMPAKTAS METĀLA ŠĶĒRES

ºº Precīzi griezumi ar maksimālo griešanas dziļumu tēraudā 2,0 mm
ºº Unikāla 360° rotējošā galva (apkalpošanai nav vajadzīgi instrumenti)

ar 12
fiksācijas pozīcijām piekļuves nodrošināšanai šaurās vietās un lietotāja
ērtību palielināšanai
ºº Instrumenta un akumulatora REDLINK™ aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas laiku
ºº "In-Line" konstrukcija labākai kontrolei griešanas laikā
ºº Maināma ātruma palaidējs papildu kontrolei griešanas laikā
ºº Jostas stiprinājums drošai mobilitātei
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2x ilgāku darbības laiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20°C
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 BMS20-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. grieztsp. tēraudā (mm)
Maks. grieztsp. alumīnijā (mm)
Min. zāģēš. rād. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

Preces kods

32 MM GREMDGRIEŠANAS ASMENS.
GREMDGRIEŠANA / DOBŠANA / LĪDZENA
GRIEŠANA LĪDZ AR KOKMATERIĀLA UN PVC
VIRSMU

Preces kods

HD18 SG | M18 LIELAS SLODZES TAISNĀ SLĪPMAŠĪNA
ºº Garš un slaiks ass sašaurinājums, lai labāk piekļūtu šaurām vietām
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi

elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Digitālā elektronika, 2 ātrumi, lai optimāli izmantotu izlietojamos materiālus
ºº Akumulatora atslēgšanas funkcija, lai novērstu netīšu iedarbināšanu
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba nodrošina maksimālu izturību
ºº Maksimāla gaisa plūsma, lai ierīce nepārkarstu, darbinot ilgāku laiku
ºº 6 mm ietvars izmantošanai ar parastajiem piederumiem
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Spīļpatr. ievietotā izstr. liel.
diam. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

HD18 SG-0

HD18 SG-401C

−
0
−
17,500
21,500

4.0
1
80 min
17,500
21,500

6

6

−
−
4933417820

3.0
Koferis
4933426665

M18 BMT | M18

™

Preces kods

96

Bat. pak. jauda (īpašs)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Svārst. leņķ. uz lab. un kreis.
pusi
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M18 BMT-0

M18 BMT-421C

−
0
−

1 x 2.0 & 1 x 4.0
2
80 min

1.7

1.7

12,000 - 18,000
−
−
4933446203

12,000 - 18,000
1.7
Koferis
4933446210

MULTIINSTRUMENTU ASMEŅU
KOMPLEKTS 9 GAB
Preces kods

48901009

48900055

64 MM DIVMETĀLA PLATAIS ASMENS.
LOKŠŅU METĀLA, NAGLAINA KOKMATERIĀLA,
PLASTMASAS UN STIKLA ŠĶIEDRAS GRIEŠANAI

MULTIFUNKCIONĀLS INSTRUMENTS

50% ātrāks un daudzpusīgs bezvadu risinājums griešanas un
noņemšanas darbiem ar vada pieslēguma iespēju
ºº REDLINK™ instrumenta un akumulatora pakas pārslodzes aizsardzības
elektronika nodrošina labāko noturību savā klasē
ºº 12 dažādu ātrumu iestatījumi no 12 000 līdz 18 000 apgriezieniem minūtē
un 3,4° svārstību kustība ļauj profesionāli izmantot tādus materiālus kā
metālu, koku un plastmasu
ºº Produktivitāti uzlabojoša FIXTEC asmeņu nomaiņa bez instrumentu
palīdzības ar komplektā iekļautu universālu asmeņu nomaiņas adapteru,
kas ļauj pievienot visus citu ražotāju asmeņus
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Unikāls griešanas dziļuma ierobežošanas adapteris, lai novērstu materiāla
pārlieku sagriešanu
ºº Unikāls putekļu savākšanas komplekts, kas nodrošina darba vidi bez
putekļiem, kad ir savienots ar maiņstrāvas vai līdzstrāvas savākšanas
sistēmu
ºº Spilgtākais darba vietas apgaismojums ar gaismas diodēm
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

48900030

32 MM ĀTRAS GRIEŠANAS JAPĀNAS ASMENS
AR ZOBIEM. ĀTRIEM, TĪRIEM GRIEZUMIEM
MĪKSTĀ UN CIETĀ KOKMATERIĀLĀ

Preces kods

ºº Līdz

48900015

48900050

80 MM LĪDZENAS GRIEŠANAS ASMEŅI
GRIEŠANAI LĪDZ AR MATERIĀLA VIRSMU.
PRECĪZAI UN LĪDZENAI KOKMATERIĀLA UN
PLASTMASAS GRIEŠANAI LĪDZ AR MATERIĀLA
VIRSMU

Preces kods

+

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

48900045

JAVAS NOŅEMŠANAS ASMENS. BOJĀTAS JAVAS
NOŅEMŠANAI NO SIENAS UN GRĪDAS FLĪŽU
STARPĀM. PIEMĒROTS ARĪ RIEVU VEIDOŠANAI
ĢIPŠKARTONĀ

Preces kods

48900100

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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19 MM GREMDGRIEŠANAS ASMENS IEPAK. 10
GAB.

Preces kods

48904015

32 MM GREMDGRIEŠANAS ASMENS IEPAK. 10
GAB.

Preces kods

48904030

32 MM ĀTRAS GRIEŠANAS ASMENS AR
JAPĀNAS METĀLA ZOBIEM IEPAK. 10 GAB.

Preces kods

48904055

64 MM BI-METĀLA PLATAIS ASMENES IEPAK. 10
GAB.

Preces kods

48904050

80 MM TITĀNA LĪDZENAS GRIEŠANAS ASMEŅI
GRIEŠANAI LĪDZ AR MATERIĀLA VIRSMU. TITĀNA
PĀRKLĀJUMS LABĀKAJAI NODILUMIZTURĪBAI UN
DUBULTAM DARBMŪŽAM. PRECĪZAI UN LĪDZENAI
LOKŠŅU METĀLA, NAGLAINA KOKMATERIĀLA,
PLASTMASAS UN STIKLA ŠĶIEDRAS GRIEŠANAI
LĪDZ AR MATERIĀLA VIRSMU
Preces kods

48900035

LĪDZENAS GRIEŠANAS LĪDZ AR MATERIĀLA
VIRSMU KARBĪDA GRAUDU ASMENS. RIEVU
UN ATVERU VEIDOŠANAI APMETUMĀ,
ĢIPŠKARTONĀ UN SACIETĒJUŠĀ JAVĀ

Preces kods

48900110
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M18 FMS254

M18 SMS216

M18 FUEL™ LEŅĶZĀĢIS

M18™ LIELJAUDAS LEŅĶZĀĢIS

izstrādātais un izgatavotais bezsuku POWERSTATE
ºº Milwaukee
motors nodrošina 2 reizes ilgāku motora darbmūžu un līdz pat 25%
®

jaudīgs bezkarkasa motors nodrošina 2700 apgr./min
ºº Milwaukee
ātrumu ātrai griešanai

™

®

Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret
ºº pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē

lielāku jaudu

™

PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
ºº REDLINK
digitālo aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

un izturība tiek sasniegti, pateicoties divkāršai vertikālajai
ºº Precizitāte
tērauda sliedei ar lineārajiem gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu

akumulatoram un unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes
apstākļos
REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku
darbības laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku
akumulatora darbmūžu un temperatūrā līdz pat -20°C darbojas
labāk, salīdzinot ar citām litija jonu tehnoloģijām
254 mm asmens nodrošina lielus un precīzus griezumus
Ātri atvienojams slīpuma regulētājs ar aizturi nodrošina vienkāršu
slīpuma leņķu iestatīšanu pa kreisi un labi
Lielas slīdbarjeras maksimāli balsta griežamo materiālu, nodrošinot
stabilitāti un precizitāti
Gropēšanas aizturis ar dziļuma regulēšanu nodrošina gropēšanas
veikšanu
Līdz pat 93 griezumiem 200 mm x 60 mm mīkstā kokmateriālā ar
9.0 Ah akumulatoru ļauj veikt darbu visu dienu bez akumulatora
atkārtotas uzlādes
Integrēts pārvietošanas rokturis nodrošina pārvietošanu uz/no darba
vietu
Tērauda aiztura plāksne ar iepriekš uzstādītiem leņķiem nodrošina
atkārtotus precīzus griezumus

slīdēšanu

bloķētājs — zāģa galva automātiski bloķējas aizmugurējā
ºº Sliedes
pozīcijā
lāzers nevainojamai un ātrai salāgošanai, lai līniju
ºº Noregulējams
nogrieztu pilnīgi precīzi

aizturēšanas plāksne ar iepriekš iestatītiem leņķiem, kas
ºº Tērauda
nodrošina atkārtoti precīzus griezumus
svira/rokturis ar virsējo lējumu ļauj lietotājam ērti un
ºº Bloķēšanas
nenogurstot veikt atkārtotus griezumus

atlaišanas sistēma — ātrai un vienmērīgai griešanas pozīcijas
ºº Leņķa
nomaiņai
gaismas diode apgaismo darba zonu
ºº Iebūvēta
bloķētājs — ātrai un vienkāršai asmens nomaiņai
ºº Ass
slodzei paredzēta lietā pamatne un barjera
ºº Lielai
slīpuma iespēja
ºº 48°/-2°
Komplektā
iekļauts zāģa asmens (48 zobi), asmens uzgriežņu
ºº atslēga un darba
skava

M18 SMS216-0

M18 FMS254-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Asmens diam. (mm)
Šķautņ. zāģa jauda kreis. pusē (°)
Šķautņ. zāģa jauda lab. pusē (°)
Leņķz. jauda kreis. pusē (°)
Leņķz. jauda lab. pusē (°)
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 45 gr. leņķī (mm)
Max. griešanas jauda 45 ° un 90 slīpumā ° [mm]
Maksimālā griešanas kapacitāte: 90° slīpais griezums, 45°
noslīpinājums (mm)
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 90 gr. leņķī (mm)
Urbuma izm. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Ātri atvienojams slīpuma regulētājs ar aizturi nodrošina
vienkāršu slīpuma leņķu iestatīšanu pa kreisi un labi
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−
0
−
4000
254
48
48
50
60
205.23 x 51.3
205.23 x 91.2
289.3 x 51.3
289.3 x 91.2
30
20.0
−
4933451729

AUGSTAS NOSLODZES PIELIETOJUMS
GRIEZUMI 38 X 89 MM KOKSNĒ AR
VIENU AKUMULATORA UZLĀDI

254 X 30 MM 60 ZOBU
ZĀĢRIPA AR 3.2 MM BIEZUMU,
PRIEKŠ KOKA ZĀĢĒŠANAS
Preces kods

4932451728

Gropēšanas aizturis ar dziļuma regulēšanu nodrošina
gropēšanas veikšanu

+

Integrēts pārvietošanas rokturis nodrošina
pārvietošanu uz/no darba vietu

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Asmens diam. (mm)
Šķautņ. zāģa jauda kreis. pusē (°)
Šķautņ. zāģa jauda lab. pusē (°)
Leņķz. jauda kreis. pusē (°)
Leņķz. jauda lab. pusē (°)
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 45 gr. leņķī (mm)
Max. griešanas jauda 45 ° un 90 slīpumā ° [mm]
Maksimālā griešanas kapacitāte: 90° slīpais griezums, 45° noslīpinājums (mm)
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 90 gr. leņķī (mm)
Urbuma izm. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Pirmais 18 V leņķzāģis ar integrētu 216 mm asmeni

−
0
−
2700
216
48
-2
50
50
190 x 48
190 x 60
270 x 48
270 x 60
30
14.5
−
4933446780

216 X 30 MM 48 ZOBU ASMENS
AR 2,8 MM GRIEŠANAS PLATUMU,
TĪRS/PRECĪZS GRIEZUMS
preces kods

Iekšējas bīdsliedes

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

4932352840

+

Griešanas līnijas redzamība
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M18 CCS66 | M18 FUEL

™

M18 ONESX

IZTURĪGS RIPZĀĢIS

izstrādātais un ražotais POWERSTATE™ bez oglīšu motors
nodrošina līdz 3x ilgāku motora kalpošanas laiku un līdz 2x vairāk
griezumu vienā uzlādes reizē
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulatora bloks nodrošina līdz 2,5x ilgāku
izpildlaiku, līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un
labāk nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora bloka noturību
ºº 190 mm asmens, kas nodrošina 66 mm dziļu griezumu, ļauj zāģim
pārgriezt trīs kopā saliktus OSB dēļus
ºº Zāģa asmens ir uzstādīts zāģa labajā pusē, lai putekļi netiktu izpūsti
lietotāja tuvumā
ºº 50° slīpums
ºº Magnija augšējie un apakšējie aizsargi nodrošina savā klasē labāko
izturību pret triecieniem
ºº Magnija sliede samazina svaru un maksimāli paaugstina izturību
ºº Iebūvēts putekļu pūtējs uztur griezuma līnijas tīrību
ºº Spāru āķis ļauj droši uzglabāt instrumentu

ºº Milwaukee®

M18 CCS55 | M18 FUEL

™

M18 CCS66-0X M18 CCS66-502X M18 CCS66-902X
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce −
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
5000
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm) 66
Maks. zāģ. dziļ. 45 grād. (mm) 48
Asmens diam. (mm)
190
Urbuma izm. (mm)
30
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
HD kaste
Preces kods
4933459395

5.0
2
59 min
5000
66
48
190
30
4.2
HD kaste
4933451384

9.0
2
95 min
5000
66
48
190
30
4.5
HD kaste
4933459221

190 X 30 MM 24 ZOBU
ASMENS ĪPAŠI PLĀNAM
GRIEZUMAM UN ILGĀKAM
DARBĪBAS LAIKAM
preces kods

+

4932430430

ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL® ZOBENZĀĢIS
CSX ar ONE-KEY tehnoloģiju
ºº M18
Savienojiet ar Bluetooth starpniecību, izmantojot Milwaukee
ºº KEY
lietojumprogrammu
™

®

®

ONE-

™

Pilnīga instrumenta pielāgošana, izmantojot ONE-KEY
ºº ļauj
pielāgot instrumentu ikvienai vajadzībai

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

lietotni, kas

Pielāgota griešanas vadība nodrošina uzlabotu griešanas ātruma
kontroli
Pielāgojama laidenā palaide nodrošina akurātāku griešanas sākšanu
dažādos materiālos, samazinot asmens vibrēšanu un atvieglojot
tīrāku, precīzāku griešanas veikšanu
Griešanas procesa uzlabošana nodrošina ilgāku asmens darbmūžu
un atvieglotāku daudz un dažādu materiālu veidu griešanu
Automātiskā bremze ļauj zāģim apstādināt asmeni uzreiz pēc tā
lūšanas zāģēšanas laikā, novēršot blakusesošu materiālu bojāšanas
iespējamību
Gremdgriešana ļauj asmenim iekļūt materiālā ar lēnāku ātrumu, un
pēc tam automātiski pāriet uz pilnu ātrumu, konstatējot lietotāja
pielietotā spēka pieaugumu

IZTURĪGS RIPZĀĢIS

ºº Milwaukee

izstrādātais un ražotais POWERSTATE™ bez oglīšu motors
nodrošina līdz 3x ilgāku motora kalpošanas laiku, līdz 2x vairāk griezumu
vienā uzlādes reizē un līdz pat 25% vairāk jaudas
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
REDLITHIUM-ION
akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
ºº
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº 50° slīpums
ºº Magnija augšējie un apakšējie aizsargi nodrošina savā klasē labāko
izturību pret triecieniem
ºº Magnija sliede samazina svaru un maksimāli paaugstina izturību
ºº Iebūvēts putekļu pūtējs uztur griezuma līnijas tīrību
ºº Spāru āķis ļauj droši uzglabāt instrumentu
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem
®

M18 CCS55-0X M18 CCS55-502X M18 CCS55-902X
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)
Maks. zāģ. dziļ. 45 grād. (mm)
Asmens diam. (mm)
Urbuma izm. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
5000
55
41
165
15.87
−
HD kaste
4933451429

5.0
2
59 min
5000
55
41
165
15.87
3.2
HD kaste
4933451376

9.0
2
95 min
5000
55
41
165
15.87
3.5
HD kaste
4933451468

165 X 15,87 MM 24 ZOBU
ASMENS ĪPAŠI PLĀNAM
GRIEZUMAM UN ILGĀKAM
DARBĪBAS LAIKAM
preces kods

+

4932352313

M18 ONESX-0X M18 ONESX-502X M18 ONESX-902X
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maks. dziļums mīkstā kokā
(mm)

−
0
−

5.0
2
59 min

9.0
2
95 min

300

300

300

Maks. dziļums tēraudā (mm) 20

20

20

Maks. dziļums alumīnijā (mm) 25

25

25

25

25

Maks. dziļums krāsainajā
metālā (mm)
Maks. dziļums metāla
caurulēm (mm)
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Gājiena gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

25
150

150

150

0 - 3000
28.6
−
HD kaste
4933459203

0 - 3000
28.6
4.0
HD kaste
4933451666

0 - 3000
28.6
4.3
HD kaste
4933459220

HD18 CS | M18 LIELJAUDAS RIPZĀĢIS KOKAM UN PLASTMASAI

M18 CSX | M18 FUEL

ºº Milwaukee

ºº Milwaukee®

jaudīgais motors (3500 apgr./min) viegli sagriež lielāko daļu no
būvniecības kokmateriāliem
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Liela iekārta ar 50 grādu slīpumu
ºº Magnija augšējie un apakšējie aizsargi nodrošina labāko izturību savā
klasē, gādājot par triecienizturību
ºº Izcila griezuma līnijas redzamība
ºº Elektroniskā motora bremze, zāģa asmens apstājas dažu sekunžu laikā
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem
ºº Komplektā iekļauts 24 zobu zāģa asmens, paralēlā vadīkla, putekļu ports
un Allen atslēga

100

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

™

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)
Maks. zāģ. dziļ. 45 grād. (mm)
Asmens diam. (mm)
Urbuma izm. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

HD18 CS-0

HD18 CS-402B

−
0
−
3500
55
39
165
15.87
−
−
4933419134

4.0
2
80 min
3500
55
39
165
15.87
3.8
Soma
4933441400

165 X 15,87 MM 40 ZOBU
ASMENS ĪPAŠI PLĀNAM
GRIEZUMAM UN ILGĀKAM
DARBĪBAS LAIKAM
preces kods

+

4932352314

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Pilnīga instrumenta pielāgošana,
izmantojot ONE-KEY™ lietotni, kas ļauj
pielāgot instrumentu ikvienai vajadzībai

Inventāra pārvaldības funkcija pilnīgai
visa aprīkojuma pārvaldībai

Saglabā pielietojumu profilus precīzi
atkārtojamai veicamajai darbībai

SAWZALL® ZOBENZĀĢIS

izstrādātais un ražotais POWERSTATE™ bez oglīšu motors
nodrošina līdz 5x ilgāku motora kalpošanas laiku, līdz pat 30% ātrāku
griešanu un līdz pat 25% vairāk jaudas
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un
unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Patentēta zobpārvada aizsardzības uzmava – pagarina zobpārvada un
motora kalpošanas laiku, absorbējot spēcīgu triecienu spēku, ko rada
pēkšņa asmens nobloķēšanās
ºº FIXTEC asmens fiksācija ātrai un ērtai asmens nomaiņai, neizmantojot
nekāda veida atslēgas
ºº Regulējama sliede optimizētai zāģa asmeņu izmantošanai
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº Izturīgs metāla pakaramais āķis darba vides pārvaldīšanai un drošībai

M18 CSX-0X

M18 CSX-502X M18 CSX-902X

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce

−
0
−

5.0
2
59 min

9.0
2
95 min

Maks. dziļums mīkstā kokā (mm)

300

300

300

Maks. dziļums tēraudā (mm)

20

20

20

Maks. dziļums alumīnijā (mm)
Maks. dziļums krāsainajā metālā
(mm)
Maks. dziļums metāla caurulēm
(mm)
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Gājiena gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

25

25

25

25

25

25

150

150

150

0 - 3000
28.6
−
HD kaste
4933451428

0 - 3000
28.6
4.1
HD kaste
4933451378

0 - 3000
28.6
4.4
HD kaste
4933451470

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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#MILWAUKEETOOL

M18 BSX | M18

™

LIELJAUDAS SAWZALL® ZOBENZĀĢIS

ºº Milwaukee®

augstas veiktspējas 4 polu motors nodrošina maksimālu
jaudu, vienlaikus optimizējot jaudas un svara attiecību
ºº Instrumenta un akumulatora REDLINK™ aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Milwaukee® patentētā FIXTEC skava ātrai un vienkāršai asmens nomaiņai
bez atslēgas
ºº Pretsvara mehānisms vibrāciju 15,2 m/s² samazināšanai koka sijās
ºº 28,6 mm gājiena garums un 3000 gājieni minūtē īpaši ātrai griešanai
ºº Akumulatora uzlādes līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2x ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2x ilgāku akumulatora darbmūžu un
darbojas labāk temperatūrā līdz pat -20°C, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maks. dziļums mīkstā kokā (mm)
Maks. dziļums tēraudā (mm)
Maks. dziļums alumīnijā (mm)
Maks. dziļums krāsainajā metālā (mm)
Maks. dziļums metāla caurulēm (mm)
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Gājiena gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M18 BSX-0

M18 BSX-402C

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

4.0
2
80 min
300
20
25
25
150
3000
28.6
4.0
Koferis
4933447285

SAWZALL® ASMEŅU KOMPLEKTS, 12 GAB, 48005021 X 2,
48005026 X 2, 48005701 X 2,
48005787 X 2, 48005784 X 4

+

49221129

preces kods

M18 CN16GA
M18 FUEL™ 16 GA TAISNLEŅĶA NAGLU PISTOLE
klasē labākā jauda, lai secīgi iedzītu naglas vienā līmenī ar
ºº Savā
virsmu cietās koksnēs

naglu tehnoloģija novērš sagatavošanās darbam
ºº Darbgatavības
laiku starp naglu iedzīšanu
nepieciešami gāzes baloniņi un tīrīšana, izstrādāta, lai
ºº Nav
nodrošinātu izturību un visprasīgāko lietotāju uzticamību, jo ir
nepieciešams veikt minimālu tehnisko apkopi

režīmi ļauj veikt secīgu iedzīšanu precizitātei vai kontaktpalaidi
ºº Divi
ātrumam
un ērta dziļuma regulēšana bez instrumentu palīdzības
ºº Ātra
nodrošina naglu iedzīšanu vienā līmenī ar virsmu

ºº Milwaukee

Izmantojot REDLITHIUM-ION 2.0 Ah akumulatoru, vienā uzlādes
ºº reizē
ir iespējams iedzīt līdz pat 800 naglām, nodrošinot maksimālu
™

produktivitāti

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Gājiena gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

C18 HZ-0

C18 HZ-402B

−
0
−
0 - 3000
20
−
−
4933416785

4.0
2
80 min
0 - 3000
20
2.5
Soma
4933441340

10 GAB. KOMPLEKTS, 2 X
49005460, 3 X 49005614, 3 X
49005424, 2 X 49005418.
preces kods

Bezatslēgas iesprūdumu novēršana
M18 CN16GA-0

+

49220220

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Naglu leņķis (grādi)
Naglu diametrs (mm)
Naglas veids (mm)
Naglu aptv. ietilp.
Ciklu skaits
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
20
1.6
32 / 63
110
900
−
−
4933451569

M18 CN16GA-202X
2.0
2
40 min
20
1.6
32 / 63
110
900
3.3
HD kaste
4933451571

M18 CN16GA-502X
5.0
2
80 min
20
1.6
32 / 63
110
900
3.3
HD kaste
4933451888

HD18 JSB | M18 LIELJAUDAS FIGŪRZĀĢIS

M18 CN18GS | M18 FUEL

ºº Milwaukee

ºº Savā

4 polu bezkarkasa motors nodrošina 2700 apgr./min ātrumu
ātrai griešanai
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Pakāpeniska iedarbināšana & 2 ātrumu selektora slēdzis ideāla ātruma
nodrošināšanai dažādiem materiāliem
ºº Patentēta FIXTEC sistēma ātrai asmens nomaiņai bez atslēgas un leņķa
regulēšanai ar saķeri 0° un 45° leņķī
ºº Svārsta darbības regulēšana četros posmos, lai palielinātu griešanas
veiktspēju un pagarinātu zāģa asmens darbmūžu
ºº Regulējams zāģa skaidu pūtējs
ºº Precīza zāģa asmens vadība ar lielu asmens atbalsta veltni uz adatveida
gultņiem, kas uzstādīti ļoti zemā pozīcijā
ºº Lieta pamatplāksne lielai izturībai
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
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Bezatslēgas dziļuma regulēšana

palaides bloķēšana neļauj veikt instrumenta palaidi, kad
ºº Tukšās
kasetē nav naglu

piekļuve un viegla iesprūdumu novēršana
ºº Ātra
darba apgaismojums izgaismo darba virsmu labākai naglu
ºº LED
novietošanai

C18 HZ | M18 KOMPAKTAIS HACKZALL ZOBENZĀĢIS
augstas veiktspējas kompakto, ar vienu roku izmantojamo
zobenzāģi, kura garums ir tikai 375 mm, var ideāli izmantot darbam šaurās
vietās
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Divu pārvadu pretbalanss samazina vibrāciju un pagarina instrumenta
darbmūžu
ºº Milwaukee patentētā FIXTEC skava ātrai asmens nomaiņai bez atslēgas
ºº Gājiena garums 20 mm kontrolētam griezumam ar bezslodzes gājiena
ātrumu 3000 gājienu minūtē
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº Iebūvētā gaismas diode apgaismo darba virsmu
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

™

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Maks. grieztsp. kokā (mm)
Maks. grieztsp. tēraudā (mm)
Leņķz. jauda (°)
Gājiena gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

HD18 JSB-0

HD18 JSB-402C

−
0
−
2050 / 2700
120
10
45
26
−
−
4933417845

4.0
2
80 min
2050 / 2700
120
10
45
26
2.9
Koferis
4933426660

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

NAGLAS PRIEKŠ 16G/ 32 MM /
20° - 2000 GAB.
Preces kods

4932459140

+
Līdz pat 110 naglu kasete

18 GA BEZGALVAS NAGLU PISTOLE

klasē labākā jauda, lai secīgi iedzītu naglas vienā līmenī ar virsmu
cietās koksnēs
ºº Darbgatavības naglu tehnoloģija novērš sagatavošanās darbam laiku starp
naglu iedzīšanu
ºº Nav nepieciešami gāzes baloniņi un tīrīšana, izstrādāta, lai nodrošinātu
izturību un visprasīgāko lietotāju uzticamību, jo ir nepieciešams veikt
minimālu tehnisko apkopi
ºº Divi režīmi ļauj veikt secīgu iedzīšanu precizitātei vai kontaktpalaidi
ātrumam
ºº Ātra un ērta dziļuma bezatslēgu regulēšana nodrošina naglu iedzīšanu
vienā līmenī ar virsmu
ºº Tukšās palaides bloķēšana neļauj veikt instrumenta palaidi, kad kasetē
nav naglu
ºº Izmantojot REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah akumulatoru, vienā uzlādes reizē ir
iespējams iedzīt līdz pat 1200 naglām, nodrošinot maksimālu produktivitāti
ºº Ātra piekļuve un viegla iesprūdumu novēršana
ºº LED darba apgaismojums izgaismo darba virsmu labākai naglu
novietošanai

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Naglu leņķis (grādi)
Naglu diametrs (mm)
Naglas veids (mm)
Naglu aptv. ietilp.
Ciklu skaits
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

M18 CN18GS-0

M18 CN18GS-202X

−
0
−
0
1.2
16 / 54
110
900
−
−
4933451572

2.0
2
40 min
0
1.2
16 / 54
110
900
3.1
HD kaste
4933451574

NAGLAS PRIEKŠ 18G / 16 MM 10,000 GAB.
Preces kods

4932459124

+
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#MILWAUKEETOOL

M18 BJS | M18

™

ºº Milwaukee®

M18 CV | M18

AIZ AUGŠĒJĀ ROKTURA SATVERAMS FIGŪRZĀĢIS

™

augstas veiktspējas motors nodrošina 2800 apgr./min. ātrai

griešanai

ºº REDLINK™

integrētā pārslodzes aizsardzības elektronika gan instrumentā,
gan akumulatorā nodrošina savā klasē ilgāko sistēmas darbmūžu
ºº Milwaukee® patentētais FIXTEC asmens stiprinājums ātrai un vienkāršai
asmens nomaiņai
ºº Bezatslēgas pamatplāksnes slīpuma regulētājs nodrošina pielāgošanu
0 - 45° leņķī
ºº Piecu līmeņu svārstveida darbība lielākai zāģēšanas veiktspējai
ºº Materiāla virsmas izgaismošanas LED
ºº Putekļu pūtējs uztur griezuma līnijas tīrību no koksnes putekļiem
ºº Atvienojama neskrāpējoša slīdošā pamatne nerada rievas vai skrāpējumus,
griežot materiālus ar delikātām virsmām
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2 reizes ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu
un temperatūrā līdz pat -20°C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Maks. grieztsp. kokā (mm)
Maks. grieztsp. tēraudā (mm)
Gājiena gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M18 BJS-0

M18 BJS-402C

−
0
−
0 - 2800
135
10
25
−
−
4933451391

4.0
2
80 min
0 - 2800
135
10
25
2.5
Koferis
4933451389

KOMPAKTA ROKAS ATLIEKU UZSŪKŠANAS IERĪCE

ºº Lieliska

sūkšanas jauda koksnei, metālam un citiem izplatītākajiem
atkritumiem
ºº HEPA filtrs savāks 99,97% gaisā esošas līdz pat 0,3 mikronu lielas daļiņas
ºº Slēdža bloķēšanas funkcija ilgstošas izmantošanas laikā samazina
nogurumu
ºº Universāli piederumi mazām un lielām uzkopjamajām zonām
ºº Drošs tvertnes aizslēgs nodrošina nejaušu atkritumu izbiršanu
ºº Atkritumu līmeņa indikatorlodziņš nodrošina iespēju lietotājam uzraudzīt
uzpildes līmeni
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 BP | M18 AKUMULATORA ĒVELE

M18 CBL | M18 FUEL

ºº Milwaukee

ºº Milwaukee

™

augstas veiktspējas 4 polu motors nodrošina 14 000
apgriezienus minūtē, lai sasniegtu optimālāko virsmas apstrādi
™
Ierīces
REDLINK
pārslodzes aizsardzības un konstanta ātruma
ºº
elektroniskā sistēma nodrošina savā klasē labāko izturību un veiktspēju
®
ºº REDLITHIUM-ION akumulators nodrošina līdz 2 reizes ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu
un temperatūrā līdz pat -20 °C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām
ºº Ātrāku materiāla kārtiņas noēvelēšanu un vairāk nekā 82 mm ēvelēšanas
biezumu nodrošina divi abpusgriezīgi karbīda asmeņi
ºº Pielāgojams ēvelēšanas dziļums 0 līdz 2 mm diapazonā un divdesmit
fiksēšanas pozīcijas lietotājam ļauj precīzi iestatīt vienā gājienā
noēvelējamās materiāla kārtiņas biezumu
ºº Gropes dziļums — līdz pat 10,7 mm
ºº Skaidu novadīšanas iespēja pa kreiso vai labo pusi, ēvelēšanas laikā
pasargā lietotāja seju no skaidām
ºº Paplašināta priekšējā pamatne ļauj instrumentu uz sagataves novietot
precīzi un ātri
ºº Aizturis atsitiena novēršanai, kas atrodas uz pamatnes, aizsargā sagatavi
no nejaušiem bojājumiem
®

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Zāģ. plat. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Gropes dziļ. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M18 BP-0

M18 BP-402C

−
0
−
14,000
82
2
10.7
−
−
4933451113

4.0
2
80 min
14,000
82
2
10.7
2.7
Koferis
4933451114

2 X VOLFRAMA KARBĪDA
REVERSĪVIE ASMEŅI
preces kods

4932273484

M18 CBL-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Gaisa jauda 1 (m³ minūtē)
Gaisa jauda 2 (m³ minūtē)
Gaisa plūsmas ātrums 1 [km h]
Gaisa plūsmas ātrums 2 [km h]
Ventilatora ātrums (apgr./min)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
9.57
12.74
121
161
13,350
3.7
−
4933451794

+
M18 BBL | M18

ºº Kompakts korpuss – iztīra dubļus un netīrumus šaurās vietās.
ºº Jaudas regulēšana – 3 ātrumu iestatījumi ar ātrumu pārslēgšanas slēdzi.
ºº Daudzpusīgi piederumi – pagarināma sprausla (228,6 mm), universāls

104

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

PŪTĒJS

izstrādātais un izgatavotais bezsuku POWERSTATE™ motors
nodrošina ilgāku motora darbmūžu un līdz pat 20% lielāku jaudu
ºº REDLINK PLUS™ inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko digitālo
aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan akumulatoram un unikāli
uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes apstākļos
ºº Ergonomiska konstrukcija ļauj likvidēt atliekas un netīrumus šaurās vietās
Gaisa
plūsma atlieku likvidēšanai pie 100 jūdzēm stundā ir līdz pat 12,74
ºº
m³/min
ºº Regulējams palaidējslēdzis un ātruma iestatītājs pilnīgai jaudas vadībai
ºº Bloķēšanas slēdzis
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 VC | M18 BEZVADU 7,5 L MITRAIS/SAUSAIS PUTEKĻSŪCĒJS

™

M18 VC-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Cietu ķerm. Ietilp. (l)
Šķ. ietilp. (l)
Šļūt. diam. (mm)
Šļūt. gar. (m)
Maks. vakuuma spied. (mbar)
Gaisa daudz. (l/min.)
Filt. veids
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M18 CV-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Cietu ķerm. Ietilp. (l)
Šļūt. diam. (mm)
Šļūt. gar. (m)
Maks. vakuuma spied. (mbar)
Gaisa daudz. (l/min.)
Filt. veids
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

®

ºº Jaudīgais

18 V motors ar maksimālo gaisa plūsmu 1246 l/min / 80 bāru
iesūkšanas jaudu
ºº HEPA kategorijas 99,7% augstas efektivitātes mitrais/sausais filtrs: smalku
putekļu savākšanai
ºº Iebūvēts pūtējs: maksimālas efektivitātes nolūkos nodrošina gaisa plūsmu
21 l/s
ºº 7,5 l tilpums: samazina dīkstāvi līdz iztukšošanai
ºº Kaudzē saliekamas instrumentu kastes konstrukcija: labākai
pārvietojamībai un vienkāršākai uzglabāšanai
ºº Iebūvēta piederumu un šļūtenes glabātuve: ātra piekļuve piederumiem
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem
ºº Komplektā iekļauts mazgājams filtrs, šļūtene, instruments spraugām un
sprausla

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

−
0
−
9.65
7.5
31.5 / 41.7
1.8
80
1246
Mitrs/sauss
5.4
−
4933433601

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

AKUMULATORA PUTEKĻU PŪTĒJS

sūkšanas/pūšanas piederums.
ºº Atvienojama sprausla vienkāršai, ērtai uzglabāšanai.
ºº Bloķēšanas slēdzis.
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem.

M18 BBL-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Gaisa daudz. (m³/min.)
Gaisa plūsm. ātr. (km/h)
Ventilatora ātrums (apgr./min)
Garums bez sprauslas (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

−
0
−
0 - 2.9
0 - 42.8
0 - 18,700
375
1.2
−
4933446216
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M12-18 JSSP

M18 AF | M18 VENTILATORS
ºº Maiņstrāvas/līdzstrāvas

barošana — lietotājam nodrošina iespēju ierīci
darbināt ar M18™ REDLITHIUM-ION™ akumulatoriem vai no maiņstrāvas
tīkla, kad tas ir pieejams
ºº Trīs ātrumu iestatījumi uzlabotai gaisa plūsmai, kas nodrošina 1290 metru
stundā gaisa plūsmas ātrumu
ºº Efektīvā gaisa cirkulācija nodrošina gaisa cirkulāciju 3,6 m x 4 m telpā
ºº Pielāgojamā gaisa plūsmas virziena maiņa nodrošina lietotājam iespēju
uzstādīt ventilatoru dažādos augstumos un pozīcijās vairāk nekā 120°
diapazonā
ºº Trīs stundu darbības laiks trešajā ātrumā ar M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0
Ah akumulatoru
ºº Kompakts dizains ar uzstādītu pārvietošanas rokturi uzlabotai ventilatora
pārvietošanas iespējai
ºº Gumijotā pamatne nodrošina stabilitāti un aizsargā virsmas no
skrāpējumiem
ºº Stiprinājuma vietas nodrošina iespēju ventilatoru piestiprināt pie sienas,
kad tas ir nepieciešams
ºº Komplektācijā ietilpst maiņstrāvas adapteris

M18 AF-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
1. gaisa plūsmas ātrums (metri/stundā)
2. gaisa plūsmas ātrums (metri/stundā)
3. gaisa plūsmas ātrums (metri/stundā)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
760
1000
1290
2.7
−
4933451022

M12™ - M18™ BLUETOOTH® ATSKAŅOTĀJS
tehnoloģijas Bluetooth darba vietas skanda
ºº Progresīvas
līdz pat 10 m bezvadu signāla izplatīšanās rādiuss
ºº Bluetooth
akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee M12
ºº Elastīga
M18 akumulatoriem
®

®

®

™

&

™

ºº
ºº
ºº
ºº

Atbilst IP54 aizsardzības klasei, ir ūdens un netīrumu izturīga, lai
nodrošinātu darbību skarbos vides apstākļos gan darba vietā, gan
ārpus tās
Skaļa, skaidra skaņa visos skaļuma līmeņos
2,1 A USB lādētājs, kas var uzlādēt telefonus, planšetdatorus un
multivides atskaņotājus
Augstākās kvalitātes skanda ar zemāko skaņu izeju

Bluetooth® līdz pat 10 m bezvadu
signāla izplatīšanās rādiuss

M18 RC
M18™ DARBA VIETAS RADIO/LĀDĒTĀJS
2,1 A USB lādētājs, kas var uzlādēt
telefonus, planšetdatorus un multivides
atskaņotājus

Iebūvētā lādētāja funkcija ļauj ātri un ērti uzlādēt jebkuru M18
ºº akumulatoru
vai elektronisko ierīci izmantojot USB pieslēgvietu
™

Bluetooth uztvērējs: atskaņojiet mūziku līdz pat 30,48 m
ºº Dubults
attālumā no sava viedtālruņa, datora vai planšetdatora.

M12-18 JSSP-0

izvēles iespējas: strāvas padevi nodrošina
ºº Maiņstrāvas/līdzstrāvas
Milwaukee M18 akumulatori vai maiņstrāvas kontaktligzda.
®

™

AM/FM skaņotājs ar digitālo procesoru nodrošina augstāko
ºº Īpašs
uztveršanas precizitāti un signāla skaidrību.
skaļruņi un 40 W pastiprinātājs nodrošina bagātīgu,
ºº Izsmalcināti
skaidru skaņu.

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

No laikapstākļu iedarbības izolēts papildu nodalījums aizsargā MP3
atskaņotājus un citas audioierīces.
Pastiprinātais aizsargkorpuss un metāla rokturi aizsargā pret
skarbiem darba vides apstākļiem.
Pielāgojams stabilizators un 10 staciju iepriekšiestatīšanas iespēja.
Aizsargātā 2,1 ampēra USB barošanas kontaktligzda uzlādē ierīces
gan maiņstrāvas, gan līdzstrāvas režīmā.
Aprīkots ar papildu ieejas vadu, 2 x AAA baterijām. Milwaukee®
akumulatorus iespējams iegādāties atsevišķi.

Iebūvēta lādēšanas funkcija
elektroniskajām ierīcēm

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce

−
0
−

Izm. (mm)

360 x 165 x 165

Skaļr. izvade (W)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

40
2.3
−
4933459275

Elastīga akumulatoru sistēma:
piemērota visiem Milwaukee® M12™ un
M18™ akumulatoriem

M18 JSR DAB+ | M18

™

DARBA VIETAS RADIOAPARĀTS DAB+

ºº Augstas

Iebūvēts M18™ akumulatora lādētājs

M18 RC-0
Sprieg. (līdzstr.) (V)
Sprieg. (maiņstr.) (V)
Akum. veids
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Izm. (mm)
Skaļr. izvade (W)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
300 x 307 x 370
40
7.7
−
4933446639
Iebūvēts pudeļu atvērējs
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Digitālais Bluetooth® uztvērējs

Pret laikapstākļu iedarbību drošs
glabāšanas nodalījums

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

veiktspējas audio sistēma — DAB+/FM skaņotājs ar digitālo
procesoru nodrošina augstāko uztveršanas precizitāti un signāla skaidrību
ºº DAB+ nodrošina labāko skaņas kvalitāti un papildus vēl tādu informāciju
kā: dziesmas nosaukums, izpildītājs un precīzs ilgums
ºº Divskaļruņu skanda ar pasīvo membrānu — nodrošina skaļu, skaidru
skaņu ar dziļu, dzidru basu
ºº Pielāgojams stabilizators uzlabotai skaņas kvalitātei un 10 staciju
iepriekšiestatīšanas iespēja
ºº Triecienslāpējošs pārklājums un metāla aizsargrežģis aizsargā no
kritieniem, ūdens un netīrumiem darba vietā
ºº Integrētie rokturi atvieglo transportēšanu un uzglabāšanu
ºº Elektriski darbināms ar Milwaukee® M18™ akumulatoriem vai no
maiņstrāvas tīkla. Darbības laiks līdz pat 12 stundām ar M18™
REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah akumulatoru
ºº No laikapstākļu iedarbības izolēts ierīces nodalījums aizsargā mobilās
ierīces
ºº Aizsargātā 2,1 ampēra USB barošanas kontaktligzda uzlādē elektroniskās
ierīces gan maiņstrāvas, gan līdzstrāvas režīmā
ºº Aprīkots ar papildu ieejas vadu, 2 x AAA baterijām. Milwaukee®
akumulatorus iespējams iegādāties atsevišķi

M18 JSR DAB+-0
Sprieg. (līdzstr.) (V)
Sprieg. (maiņstr.) (V)
Akum. veids
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Radio frekfence (kHz)
Radio frekfence (MHz)
DAB regulēšanas diapazons (MHz)
Izm. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
−
87.50 - 108
174.928 - 239.20
402 x 197 x 197
4.9
−
4933451251
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M18 JSR | M18

™

C18 PCG/600 | M18

DARBA VIETAS RADIOAPARĀTS

veiktspējas audio sistēma — AM/FM skaņotājs ar digitālo
procesoru nodrošina augstāko uztveršanas precizitāti un signāla skaidrību
ºº Divskaļruņu skanda ar pasīvo membrānu — nodrošina skaļu, skaidru
skaņu ar dziļu, dzidru basu
ºº Pielāgojams stabilizators uzlabotai skaņas kvalitātei un 10 staciju
iepriekšiestatīšanas iespēja
ºº Triecienslāpējošs pārklājums un metāla aizsargrežģis aizsargā no
kritieniem, ūdens un netīrumiem darba vietā
ºº Integrētie rokturi atvieglo transportēšanu un uzglabāšanu
ºº Elektriski darbināms ar Milwaukee® M18™ akumulatoriem vai no
maiņstrāvas tīkla. Darbības laiks līdz pat 12 stundām ar M18™
REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah akumulatoru
ºº No laikapstākļu iedarbības izolēts ierīces nodalījums aizsargā mobilās
ierīces
ºº Aizsargātā 2,1 ampēra USB barošanas kontaktligzda uzlādē elektroniskās
ierīces gan maiņstrāvas, gan līdzstrāvas režīmā
ºº Aprīkots ar papildu ieejas vadu, 2 x AAA baterijām. Milwaukee®
akumulatorus iespējams iegādāties atsevišķi

™

ºº Augstas

SILIKONA PISTOLE AR 600 ML KASETI

ºº Līdz

4500 N spēka. Vismaz par 40% vairāk nekā pašreizējai Milwaukee
silikona pistolei
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka RREDLINK™ aizsardzības elektronika
pret pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Optimizēta veiktspēja ar visām līmvielām un zemā temperatūrā
ºº Pretpilēšanas funkcija novērš nevēlamu pilēšanu, atlaižot slēdzi
ºº Skalas vadība ar 6 ātruma iestatījumiem ļauj maksimāli kontrolēt lodītes
ºº Lielā, robustā plunžera konstrukcija nodrošina pastāvīgu plūsmu, samazina
atpakaļgājienu un izvada visu blīvējamo materiālu no kasetnes
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 JSR-0
Sprieg. (līdzstr.) (V)
Sprieg. (maiņstr.) (V)
Akum. veids
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Radio frekfence (kHz)
Radio frekfence (MHz)
Izm. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

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

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maks. grūšanas spēks (N)
Ātr. iestat.
Stand. aprīk.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

rotējošā galva no 12 līdz 40 mm (6 bāri) un līdz 32 mm (10
bāri) nodrošina precīzu izvērsumu, izmantojot vienu roku
Instrumenta
un akumulatoru bloka REDLINK™ aizsardzības elektronika pret
ºº
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Ātrs ekscentra mehānisms — vienreiz pavelkot, ar nepārtrauktu darbību
Q&E var uzstādīt līdz 4 reizēm ātrāk
ºº Tērauda pārvadi un iebūvēts magnija rāmis
ºº Robusta D-veida roktura konstrukcija Q&E piederumu ērtai uzstādīšanai
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

C18 PCG/600T-201B

2.0
1
40 min
4500
6
600 ml alumīnija caurule
2.3
Soma
4933441305

2.0
1
40 min
4500
6
600 ml caurule
2.3
Soma
4933441808

+

4932352845

C18 PCG/400 | M18 SILIKONA PISTOLE AR 400 ML KASETI

ºº Automātiski

HD18 PXP-H06202C
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Gājiena gar. (mm)
Ātr. (gāj./min.)
Iekļautās galv.
Galv. veids
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

HD18 PXP-H10202C

2.0
2.0
2
2
40 min
40 min
14
25
45
45
16/20/25/32 mm
16/20/25/H32 mm
Automātiski rotējošā galva Automātiski rotējošā galva
3.5
3.5
Koferis
Koferis
4933441771
4933441774

ºº Līdz

4500 N spēka. Vismaz par 40% vairāk nekā pašreizējai Milwaukee
silikona pistolei
Instrumenta
un akumulatoru bloka REDLINK™ aizsardzības elektronika pret
ºº
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Optimizēta veiktspēja ar visām līmvielām un zemā temperatūrā
ºº Pretpilēšanas funkcija novērš nevēlamu pilēšanu, atlaižot slēdzi
ºº Skalas vadība ar 6 ātruma iestatījumiem ļauj maksimāli kontrolēt lodītes
ºº Lielā, robustā plunžera konstrukcija nodrošina pastāvīgu plūsmu, samazina
atpakaļgājienu un izvada visu blīvējamo materiālu no kasetnes
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

C18 PCG/400T-201B
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maks. grūšanas spēks (N)
Ātr. iestat.
Stand. aprīk.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M18 GG | M18 SMĒRVIELAS PISTOLE

2.0
1
40 min
4500
6
400 ml alumīnija caurule
2.3
Soma
4933441812

400 ML CAURSPĪDĪGS
“CĪSIŅA” TIPA TŪBIŅAS
STOBRS. NEPIECIEŠAMS
PLUNŽERA STIENIS 48091090
UN VIRZULIS 44700375
preces kods

+

4932352842

C18 PCG/310 | M18 SILIKONA PISTOLE AR 310 ML KASETI

ºº Jaudīgais

18 V motors nodrošina vairāk nekā 620 bāru maksimālo
darbības spiedienu
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK™ aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Labākais darbības laiks savā klasē — vienā uzlādes reizē var izlietot līdz
7 kasetnēm
ºº Izcils roktura līdzsvars un ergonomika — garums tikai 355 mm, sver tikai
3,6 kg
ºº Atgaisošanas vārsts — uzpildes mehānisms ātrai plūsmai
ºº Iebūvēta šļūtenes uzglabāšanas vieta, plecu siksnas cilpa un līmeņa
mērierīce ar gaismas diodi — uzlabotas lietotāja ērtības un mazāks
dīkstāves laiks
ºº Trīs veidu uzpilde — lielapjoma, kasetnes un iesūkšanas iespējas
ºº Smērvielas apjoms 400 ml (kasetne), 473 ml (lielapjoma)
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C

108

C18 PCG/600A-201B

600 ML ALUMĪNIJA “CĪSIŅA” TIPA
TŪBIŅAS STOBRS. NEPIECIEŠAMS
PLUNŽERA STIENIS 48091091 UN
VIRZULIS 44700375
preces kods

HD18 PXP | M12 Q&E BEZVADU CAURUĻU PAPLAŠINĀTĀJS

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Spied. (bāri)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M18 GG-0

M18 GG-201C

−
0
−
562
−
−
4933440493

2.0
1
40 min
562
3.9
Koferis
4933440490

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

ºº Līdz

4500 N spēka. Vismaz par 40% vairāk nekā pašreizējai Milwaukee
silikona pistolei
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK™ aizsardzības elektronika pret
pārslodzi nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Optimizēta veiktspēja ar visām līmvielām un zemā temperatūrā
ºº Pretpilēšanas funkcija novērš nevēlamu pilēšanu, atlaižot slēdzi
ºº Skalas vadība ar 6 ātruma iestatījumiem ļauj maksimāli kontrolēt lodītes
ºº Lielā, robustā plunžera konstrukcija nodrošina pastāvīgu plūsmu, samazina
atpakaļgājienu un izvada visu blīvējamo materiālu no kasetnes
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Gaišāk izgaismota darba zona ar LED
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

C18 PCG/310C-201B
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maks. grūšanas spēks (N)
Ātr. iestat.
Stand. aprīk.
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

310 ML STANDARTA ŠASIJA.
IETVER PLUNŽERA STIEŅA
BLOKU (4932352937),
VIRZULI ŠASIJAS BLOKIEM UN
PADEVES SKRŪVI (44700330)
preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

2.0
1
40 min
4500
6
310 ml kasetnes turētājs
2.3
Soma
4933441310

+

48081076
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™

FORCE LOGIC™ VADU GRIEZĒJINSTRUMENTS

ºº FORCE

LOGIC™ vadu griezējinstruments ar 53 kN spēku pārgriež vadus
mazāk nekā 4 sekundēs
ºº Milwaukee® izstrādātais un izgatavotais POWERSTATE™ bezsuku motors
nodrošina līdz pat 4 reizes ilgāku motora kalpošanas laiku
ºº Spēj pārgriezt līdz pat 22,5 mm ACSR un ACSS vadus
ºº Visizbalansētākais un vieglāk vadāmais instruments, pateicoties
darbināšanas iespējai ar vienu roku
ºº Optimāla asmeņu ģeometrija un patentēta šaurā atvēruma žokļu
konstrukcija nodrošina nokniebšanu, pēc kuras iespējama materiāla tūlītēja
uzstādīšana
ºº Kompakts taisnas konstrukcijas dizains un šauru žokļu konstrukcija ar
350° pagriežamu galvu, nodrošina vieglu nokniebšanu pat šaurās vietās
ºº Žokļi automātiski atveras, kad nokniebšana ir pabeigta
ºº No laikapstākļu iedarbības izolētā elektronika iztur nelabvēlīgos darba
vides apstākļus ar netīrumiem, putekļiem un mitrumu
ºº Integrēts pakaramais āķis, kas ir saderīgs ar plaukstas drošības siksnām,
uzlabotai darba vietas drošībai
ºº Iebūvēts uzlādes līmeņa mērītājs un LED
ºº REDLINK™ akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina
optimālu instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas
laiku
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2 reizes ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu
un temperatūrā līdz pat -20 °C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

FORCELOGIC™ instrumenti ir inovatīvi un vienkārši lietojami instrumenti,
kas papildus tam nodrošina augstu veiktspēju un lielisku darbības laiku.
FORCELOGIC™ instrumenti vienmēr garantē viedāku darba izpildes veidu
neatkarīgi no tā, vai runa ir par caurumošanas sistēmu, kuru iespējams
uzstādīt bez roku noslogošanas ar instrumenta svaru, lai nodrošinātu
ērtāko caurumošanas veidu, vai par knaiblēm, kas nodrošina rokas
pozīciju tuvāk spīlēm, sniedzot nepārspētu vadību un precizitāti.

M18 HCC CU/AL-SET | M18

™

M18 HCCT-201C

M18 HCC-201C
CU/AL-SET

VISUZTICAMĀKAIS UN
PRECĪZĀKAIS KNIEBŠANAS
VEIDS
Roktura izvietojums instrumenta
vidusdaļā nodrošina maksimālu
vadību, strādājot 3. klases
aizsargcimdos, uzlabotu
salāgošanu un precizitāti

110

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Grieš. spēks (kN)
Maks. zāģēš. diam. (mm)
Griešanas laiks (s)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Stand. aprīk.
Piegād.
Preces kods

M18 HKP-201C

ĀTRĀKAIS GRIEŠANAS
VEIDS

ĀTRĀKAIS CAURUMU
VEIDOŠANAS VEIDS

Šis atvērtā tipa spīļu, pilnībā
izlīdzsvarotais, taisnas
konstrukcijas instruments
nodrošina nepārspējamu
vadību un precizitāti

Ērta uzstādīšana, netraucējot
instrumenta svaram, kas
tādējādi paātrina secīgu
caurumu veidošanu

M18 BLHPT-202C

IZMAINA METĀLA UN
PLASTMASAS CAURUĻU
SAVIENOŠANAS VEIDU
Pateicoties izlīdzsvarotajai, taisnajai
konstrukcijai, kas paredzēta
turēšanai vienā rokā, jaunais
cauruļu savienotājs nodrošina ne
vien visergonomiskāko risinājumu
darbam ap uzstādītajām caurulēm,
bet sniedz arī visaugstākā līmeņa
cauruļu savienošanas precizitāti un
uzticamību

M18 BLPXPL-502C

INSTRUMENTU IR IESPĒJAMS
APVIENOT AR M12™ UN M18™
PROPEX® PAPLAŠINĀŠANAS
INSTRUMENTU, LAI
NODROŠINĀTU NOZARĒ
KONSEKVENTĀKĀS
KOMERCIĀLĀS INSTALĀCIJAS
Tā viedā konstrukcija nodrošina lietotājam
optimālu līdzsvaru, veidojot savienojumus,
kas atrodas virs galvas, un to iespējams
arī apgriezt, lai novietotu horizontālā veidā
uz galda virsmas un izmantotu ilglaicīgiem
mērķiem darba vietā vai darbnīcā

M18 HCC-0 ACSR-SET

M18 HCC-201C ACSR-SET

−
0
−
53
22.5
<3
−
ACSR pārkniebšanas žoklis
Koferis
4933451198

2.0
1
40 min
53
22.5
<3
3.7
ACSR pārkniebšanas žoklis
Koferis
4933451196

preces kods
Vadu griezējinstrumenta spīļu
un asmeņu komplekts tērauda
griešanai. ACSS alumīnija
dzīslas tērauda balsta vads un
ACSR alumīnija dzīslas tērauda
pastiprināts vads, piem., 477 ACSR.
Atsaites / nospriegošanas vants
biezuma kvalitātes klase Ø 9,5 mm.
Nav piemērots armētiem vadiem.

49162773

Vadu griezējinstrumenta nomaiņas
asmeņi tēraudam. Atsaites /
nospriegošanas vants biezuma
kvalitātes klase Ø 9,5 mm. Nav
piemērots armētiem vadiem.

48440412

+

FORCE LOGIC™ VADU GRIEZĒJINSTRUMENTS

ºº FORCE

M18 HCC-201C
ACSR-SET

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

LOGIC™ vadu griezējinstruments ar 53 kN spēku pārgriež vadus
mazāk nekā 4 sekundēs
ºº Milwaukee® izstrādātais un izgatavotais POWERSTATE™ bezsuku motors
nodrošina līdz pat 4 reizes ilgāku motora kalpošanas laiku
ºº Spēj pārgriezt līdz pat 35 mm vara un alumīnija vadus
ºº Visizbalansētākais un vieglāk vadāmais instruments, pateicoties
darbināšanas iespējai ar vienu roku
ºº Optimāla asmeņu ģeometrija un patentēta šaurā atvēruma žokļu
konstrukcija nodrošina nokniebšanu, pēc kuras iespējama materiāla tūlītēja
uzstādīšana
ºº Kompakts taisnas konstrukcijas dizains un šauru žokļu konstrukcija ar
350° pagriežamu galvu, nodrošina vieglu nokniebšanu pat šaurās vietās
ºº Žokļi automātiski atveras, kad nokniebšana ir pabeigta
ºº No laikapstākļu iedarbības izolētā elektronika iztur nelabvēlīgos darba
vides apstākļus ar netīrumiem, putekļiem un mitrumu
ºº Integrēts pakaramais āķis, kas ir saderīgs ar plaukstas drošības siksnām,
uzlabotai darba vietas drošībai
ºº Iebūvēts uzlādes līmeņa mērītājs un LED
ºº REDLINK™ akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina
optimālu instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas
laiku
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2 reizes ilgāku darbības
laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku akumulatora darbmūžu
un temperatūrā līdz pat -20 °C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu
tehnoloģijām
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 HCC-0 CU/AL-SET M18 HCC-201C CU/AL-SET
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Grieš. spēks (kN)
Maks. zāģēš. diam. (mm)
Griešanas laiks (s)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Stand. aprīk.
Piegād.
Preces kods

−
0
−
53
35
<3
−
CU/AL pārkniebšanas
žoklis
Koferis
4933451201

2.0
1
40 min
53
35
<3
3.7
CU/AL pārkniebšanas žoklis
Koferis
4933451199

preces kods
Vadu griezējinstrumenta spīļu
un asmeņu komplekts vara
/ alumīnija griešanai. Vara /
alumīnija standarta vītais vads
līdz 4 x 50 mm² , 1 x 100 mm² .

4932430839

Vadu griezējinstrumenta
nomaiņas asmeņi varam un
alumīnijam.

4932430840

+
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™

M18 HKP-201C

FORCE LOGIC™ CAURUMOTĀJS

LOGIC™ caurumotājs ir kompaktākais un vieglākais tirgū
pieejamais 60 kN spēka instruments
ºº Ērtākais caurumu veidošanas veids — ātrai un precīzai apaļu caurumu
veidošanai bez grātēm
ºº Augstākā precizitāte, pateicoties precīzākajam spiedņu sistēmas
salāgojumam
ºº Visizbalansētākais un vieglāk vadāmais instruments, pateicoties
darbināšanas iespējai ar vienu roku
ºº Ātrais savienotājs ļauj viegli uzstādīt caurumotāju un spiedni bez roku
noslogošanas ar instrumenta svaru
ºº Caurumotājs izveido līdz pat &#248;100 mm caurumus 3,0 mm mazoglekļa
tēraudā vai 2,5 mm nerūsošā tēraudā
ºº Saderīgs ar tirgū visizplatītākajiem caurumotājiem un spiednēm
ºº Vieglākais, jaudīgākais un ātrākais caurumu izveidošanas veids lokšņu
metālā
ºº Iebūvēts uzlādes līmeņa mērītājs un LED
ºº REDLINK™ akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina
optimālu instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas
laiku
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2 reizes
Apraksts
Ø (mm)
ilgāku darbības laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes
Caurumotājs M16
16.2
ilgāku akumulatora darbmūžu un temperatūrā līdz pat -20
Caurumotājs PG16
22.5
°C darbojas labāk, salīdzinot ar citām litija jonu tehnoloģijām
Caurumotājs
M20
20.4
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee®
Caurumotājs
PG21
28.3
M18™ akumulatoriem
Caurumotājs M25
25.4
Caurumotājs M32
32.5
Caurumotājs M40
40.5
Caurumotājs M50
50.5
Caurumotājs M63
63.5
Savelkamā skrūve 11,1 mm (7/16 collas)
Savelkamā skrūve 19 mm (3/4 collas)

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Spiediena caurums (kN)
Maks. Spiediena caurums (mm)

ºº FORCE

M18 HCCT | M18

™

Maksimālais biezums (mm)

Stand. aprīk.

Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods
preces kods
4932430841
4932430843
4932430842
4932430845
4932430844
4932430846
4932430847
4932430848
4932430849
49162680
49162681

Apraksts
Die M16
Die PG16
Die M20
Die PG21
Die M25
Die M32
Die M40
Die M50
Die M63

2.0
1
40 min
60
100
2,5 su acciaio inox e 3,0 su
acciaio leggero
11,1mm (7/16") collas iev11,1mm (7/16") collas
ilkšanas tapskrūve, 19mm
ievilkšanas tapskrūve,
(3/4") collas ievilkšanas
19mm (3/4") collas
tapskrūve, ātrais savienoievilkšanas tapskrūve,
jums, šarnīrsavienojums,
ātrais savienojums,
adapteris, caurumotāji un
šarnīrsavienojums,
spiednes: M16, M20, M25,
adapteris
M32, M40
2.3
2.3
Koferis
Koferis
4933451202
4933451204

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

preces kods
4932430913
4932430915
4932430914
4932430917
4932430916
4932430918
4932430919
4932430920
4932430921

LOGIC™ vadu knaibles ar 53 kN spēku sakniebj vadu kontaktus
mazāk nekā 3 sekundēs
ºº Milwaukee® izstrādātais un izgatavotais POWERSTATE™ bezsuku motors
nodrošina līdz pat 4 reizes ilgāku motora kalpošanas laiku
ºº Visizbalansētākais un vieglāk vadāmais instruments, pateicoties
darbināšanas iespējai ar vienu roku
ºº Kompakts taisnas konstrukcijas dizains un šauru žokļu konstrukcija ar
350° pagriežamu galvu, nodrošina vieglu nokniebšanu pat šaurās vietās
ºº Revolucionārs žokļu savienotājs labākai vada un savienotāja salāgošanai
ºº PFM™ (prognozējamā spēka analīze): automātiski pielāgo pielietojamo
spēku uz savienojumu, tādā veidā ikreiz nodrošinot optimālu spiedienu,
kas tiek atainots ar zaļi izgaismotu indikatoru
ºº Ļauj veidot savienojumus līdz pat 300 mm&#178; ar varu un 150
mm&#178; ar alumīniju
ºº Universāls spiednes stiprinājums ir saderīgs ar tirgū visizplatītākajām 60
kN U veida spiednēm (C veida spiednēm)
ºº Instruments ieraksta un saglabā visas veiktās nokniebšanas. ONE-KEY™
nodrošina profesionālu ziņojumu izveidošanu, izmantojot ONE-KEY™
adapteri vai ONE-KEY™ lietotni
ºº FORCE LOGIC™ ilga darbmūža garantija: Kalibrēšanas pārbaužu
starplaikos veic nozarē vadošos 30 000 ciklus — ierīce turpinās darboties
pārsniedzot 30 000 ciklus
ºº No laikapstākļu iedarbības izolētā elektronika iztur nelabvēlīgos darba
vides apstākļus ar netīrumiem, putekļiem un mitrumu
ºº Akumulatora un instrumenta saziņa: nokniebšanas darbība netiek
aktivizēta gadījumā, ja ir zems akumulatora uzlādes līmenis, lai novērstu
nepilnīgu nokniebšanu
ºº REDLINK™ akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina
optimālu instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas
laiku

SPIEDNE
Veids

Forma

NF C 20-130 vara kabeļu uzgaļiem.

Hex

DIN 46235 vara kabeļu uzgaļiem un
savienotājiem (DIN 46267)

Hex

Cauruļveida kabeļu uzgaļi un
savienotāji.

Hex

Vara nelodētās spailes (DIN 46234,
DIN 46230, DIN 46341)

Pusapaļš

DIN alumīnijs alumīnija kabeļu uzgaļiem un savienotājiem (DIN 46329,
46267 1. un 2. daļa, DIN EN 50182)

Hex

Trīsstūrveida alumīnija un vara vadu
sākotnējā noapaļošana.

Apaļš

+

FORCE LOGIC™ VADU KNAIBLES

ºº FORCE

112

M18 HKP-201CA

2.0
1
40 min
60
100
2,5 su acciaio inox e
3,0 su acciaio leggero

M18 HCCT-201C
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Savienojuma spēks (kN)
Savienojuma diapozons (mm)²
Savienojuma laiks (s)
Savienojams ar vienu akumulatoru
Ciklu skaits
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

2.0
1
40 min
53
16 - 300
<3
> 250 ar 70 mm² vara savienotāju
30,000
3.7
Koferis
4933451194

M18™ ONE-KEY™ ADAPTERIS
Preces kods

4933451386

+

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

Kabeļa izmērs (mm² )
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
16
25
35
50
70
16/25
35
50
70
95/120
150
185
240
300
16
35/25
50/35
70/50
95/70
120/95
150/120
185/150
240/185
300/240

Apraksts
NF22 Cu 16
NF22 Cu 25
NF22 Cu 35
NF22 Cu 50
NF22 Cu 70
NF22 Cu 95
NF22 Cu 120
NF22 Cu 150
NF22 Cu 185
NF22 Cu 240
NF22 Cu 300
DIN22 Cu 16
DIN22 Cu 25
DIN22 Cu 35
DIN22 Cu 50
DIN22 Cu 70
DIN22 Cu 95
DIN22 Cu 120
DIN22 Cu 150
DIN22 Cu 185
DIN22 Cu 240
DIN22 Cu 300
R22 Cu 16
R22 Cu 25
R22 Cu 35
R22 Cu 50
R22 Cu 70
R22 Cu 95
R22 Cu 120
R22 Cu 150
R22 Cu 185
R22 Cu 240
R22 Cu 300
Q22 CU 16
Q22 CU 25
Q22 CU 35
Q22 CU 50
Q22 CU 70
DIN22 AL 16/25
DIN22 AL 35
DIN22 AL 50
DIN22 AL 70
DIN22 AL 95/120
DIN22 AL 150
DIN22 AL 188
DIN22 AL 240
DIN22 AL 300
RU22 Cu/Al 16
RU22 Cu35/AL25
RU22 Cu50/AL35
RU22 Cu70/AL50
RU22 Cu95/AL70
RU22 Cu120/AL95
RU22 Cu150/AL120
RU22 Cu185/AL150
RU22 Cu240/AL185
RU22 Cu300/AL240

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Preces kods
4932451733
4932451734
4932451735
4932451736
4932451737
4932451738
4932451739
4932451740
4932451741
4932451742
4932451743
4932451744
4932451745
4932451746
4932451747
4932451748
4932451749
4932451750
4932451751
4932451752
4932451753
4932451754
4932451755
4932451756
4932451757
4932451758
4932451759
4932451760
4932451761
4932451762
4932451763
4932451764
4932451765
4932451766
4932451767
4932451768
4932451769
4932451770
4932451771
4932451772
4932451773
4932451774
4932451775
4932451776
4932451777
4932451778
4932451779
4932451780
4932451781
4932451782
4932451783
4932451784
4932451785
4932451786
4932451787
4932451788
4932451789
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M18 BLPXPL

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULISKAIS CAURUĻU PAPLAŠINĀŠANAS INSTRUMENTS

M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTS BEZ OGLĪŠU CAURUĻU SAVIENOTĀJS

LOGIC hidrauliskais paplašinātājs ir pasaulē pirmais
ºº FORCE
akumulatora paplašinātājs, kas paredzēts Uponor Q&E PE-Xa

Jaunais kompaktais bez oglīšu motors FORCE LOGIC
ºº savienošanu
un 20% ilgāku darbmūžu

™

™

®

taisnas konstrukcijas dizains ar 13% mazāku svaru nodrošina ērtāku darbību
ºº Viskompaktākais
vienu roku darbināms instruments darbiem, kas pārsniedz galvas augstuma līmeni, kā arī darbiem
ºº Ar
šaurās vietās

caurulēm izmērā līdz pat DN75

izstrādātais un izgatavotais POWERSTATE
ºº Milwaukee
bezsuku motors nodrošina nepārspējamu darbības laiku un ātru
®

™

integrētā pārslodzes aizsardzības elektronika gan instrumentā, gan akumulatorā nodrošina
ºº REDLINK
savā klasē ilgāko sistēmas darbmūžu

paplašināšanu

™

tiek nodrošināta DN40, DN50, DN63 un DN75 izmēra
ºº Paplašināšana
6 un 10 bāru caurulēm

un instrumenta saziņa: cauruļu savienošanas darbība netiek aktivizēta gadījumā, ja ir zems
ºº Akumulatora
akumulatora uzlādes līmenis, lai novērstu nepilnīgu cauruļu savienošanos.

konstrukcija nodrošina optimālu līdzsvaru
ºº Pārdomātā
savienojumiem, kas atrodas virs galvas, un to ir iespējams pagriezt

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

PXPH 50I - 5606

Nodrošina optimālu līdzsvaru savienojumiem, kas atrodas virs galvas

preces kods

40

3.7 PN6 5.5
PN10

6-10

M18

4932451396

63

5.8 PN6 8.6
PN10

6-10

M18

4932451398

PXPH 75I - 5606

75

6.8 PN6 10.3
PN10

6-10

M18

4932451399

Der šādām cauruļu sistēmu
piegādātājiem

M

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

V

Viega
Comap
IBP
Sanha: Nirosan

TH

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

U

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

M18 BLPXPL-502C

Smērviela
4932352726
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Sānu rokturis un integrētais piekabināšanas punkts uzlabotai darba
vietas drošībai

4932451397

PXPH 63I - 5606

Tūbiņas saturs 50 g. Konusa un paplašināšanas uzgaļi eļļošanai.

Žokļu profils

To ir iespējams pagriezt otrādi, lai veiktu
ilglaicīgu darbu uz darbgalda

Piemērots

M18

Viskompaktākais taisnas konstrukcijas
dizains

ºº Var savienot līdz pat 108 mm vara caurules un 110 mm kompozītmateriāla caurules

Spied. caur.
(bāri)

6-10

LOGIC ilga darbmūža garantija: Kalibrēšanas pārbaužu starplaikos veic nozarē vadošos 40 000
ºº FORCE
ciklus — ierīce turpinās darboties pārsniedzot 40 000 ciklus
™

Caur. sienas
biez. (mm)

4.6 PN6 6.9
PN10

cauruļu savienošanas indikators: nodrošina vizuālu savienošanas kvalitātes

™

Tehniskās apkopes intervāli: progresīvā FORCE LOGIC elektroniskā vadība skaita ciklus un informē
ºº lietotāju,
kad instruments ir sasniedzis kalibrēšanas intervālu

Caur. diam.
(mm)

50

LOGIC
ºº FORCE
apstiprinājumu

™

otrādi, lai veiktu ilglaicīgu darbu uz darbgalda
Automātiski rotējoša galva ātri un vienmērīgi paplašina PEX caurules
Automātiskais cikls nodrošina automātisku rotēšanu, paplašināšanu
un atiestatīšanu, atvieglojot uzstādīšanas procesu
Paplašinātājs tiek automātiski atiestatīts pēc katras paplašināšanas
reizes, lai paātrinātu secīgu savienojumu izveidi
Sānu rokturis un integrētais piekabināšanas punkts uzlabotai darba
vietas drošībai
Iebūvēts uzlādes līmeņa mērītājs, kas ataino atlikušo uzlādes līmeni
LED apgaismojums labākai redzamībai vāji apgaismotās vietās
REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 2,5 reizes ilgāku
darbības laiku, līdz 20% vairāk jaudas, līdz 2 reizes ilgāku
akumulatora darbmūžu un temperatūrā līdz pat -20°C darbojas
labāk, salīdzinot ar citām litija jonu tehnoloģijām
Akumulatora elementu individuāla pārraudzība nodrošina optimālu
instrumenta darbības laiku un pagarina akumulatora kalpošanas
laiku

PXPH 40I - 5606

cauruļu savienotājā nodrošina līdz pat 10% ātrāku

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Gājiena gar. (mm)
Galv. veids
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

5.0
2
100 min
55.5
Automātiska rotācija
10.1
Koferis
4933451353

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Battery
pack capacity
Akumulatora
jauda (Ah)(Ah)
No.
of batteries
Piegādāto
akum.supplied
sk.
Charger
supplied
Komplekt.
ietilpst lād. ierīce
Press
cycles
Ciklu skaits
Press
(kN)
Presesforce
spēks
(kN)
Max.
press
size
in metal(mm)
(mm)
Maks. izmērs
metālam
Max.
press
size
in plastic (mm)
(mm)
Maks. izmērs plastmasai
Weight
battery(kg)
pack (kg)
Sv. kopāwith
ar akum.
Standard
equipment
Stand. aprīk.
Supplied
Piegād. in
Article
Number
Preces kods

Nominālais
izmērs
M12
M15
M18
M22
M28
M35
M42
M54
V12
V15
V18
V22
V28
V35
V42
V54
TH14
TH16
TH18
TH20
TH25
TH26
TH32
TH40
TH50
TH63
U14
U16
U18
U20
U25
U32
U40
U50
U63

BLHPT-202C
M18M18
BLHPT-202C
2.0 2.0
2 2
40 min
40 min
40,000
40,000
32
32
108 108
110 110
2.9 2.9
− −
Kitbox
Koferis
4933451132
4933451132

Nepieciešams
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
-

Preces kods
4932430244
4932430246
4932430248
4932430250
4932430252
4932430254
4932430255
4932430256
4932430261
4932430263
4932430265
4932430267
4932430269
4932430271
4932430272
4932430273
4932430275
4932430277
4932430279
4932430281
4932430355
4932430284
4932430286
4932430288
4932430289
4932430290
4932430292
4932430294
4932430296
4932430298
4932430300
4932430302
4932430304
4932430305
4932430306
4932430307

BLHPT-202C
M-SET
M18M18
BLHPT-202C
M-SET
2.0 2.0
2 2
40 min
40 min
40,000
40,000
32
32
108108
110110
2.9 2.9
M-profile
jaws (15/22/28
(15/22/28 mm)
mm)
3 x 3Mxprofila
knaibles
Kitbox
Koferis
4933451133
4933451133

Darbināšana ar vienu roku

FORCE LOGIC™ cauruļu savienošanas
indikators

M18
BLHPT-202C
V-SET
M18
BLHPT-202C
V-SET
2.02.0
2 2
40 40
minmin
40,000
40,000
32
32
108108
110110
2.92.9
V-profile
jaws (15/22/28
3 x3Vxprofila
knaibles
(15/22/28mm)
mm)
Kitbox
Koferis
4933451134
4933451134

M18
BLHPT-202C
TH-SET
M18
BLHPT-202C
TH-SET
2.02.0
22
min
4040
min
40,000
40,000
32
32
108
108
110
110
2.92.9
x TH-profile
jaws (16/20/32
3 x3 TH
profila knaibles
(16/20/32mm)
mm)
Kitbox
Koferis
4933451135
4933451135

M18BLHPT-202C
BLHPT-202CU-SET
U-SET
M18
2.0
2.0
22
min
4040min
40,000
40,000
32
32
108
108
110
110
2.9
2.9
jaws (16/20/25
3 3x xU U-profile
profila knaibles
(16/20/25mm)
mm)
Kitbox
Koferis
4933451136
115
4933451136
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M18 HSAL | M18

TRUEVIEW™
LIELA SPILGTUMA
APGAISMOJUMS

™

AUGSTAS VEIKTSPĒJAS LED STĀVLAMPA AR LĀDĒTĀJU

ºº TRUEVIEW™ augstas izšķirtspējas apgaismojums
ºº Divpadsmit augstas veiktspējas LED un 3 spilgtuma

MĒS PANĀKAM LABĀKO GAISMAS DARBĪBU
TRUEVIEW apgaismošanas risinājumi apvienojumā ar modernāko LED tehnoloģiju, universāla produkta konstrukcija un
REDLITHIUM-ION™ akumulatori nodrošina šībrīža iespējami labāko produktivitāti.
™

iestatījumi nodrošina
līdz pat 3000 lūmenus augstākajā gaismas plūsmas režīmā, kas ir spilgtāks
nekā 500 W halogēna spuldzes
ºº 3 triecienizturīgas, pielāgojamas stāvlampas galvas ar ļoti izturīgu
polikarbonāta lēcu var tikt pagriezta par 180° vertikālā virzienā un par 240°
horizontālā virzienā, lai nodrošinātu izcilu darba vietas izgaismošanu
ºº Integrēts M18™ lādētājs
ºº Divu veidu elektrobarošana — elektriski darbināms ar M18™ REDLITHIUMION™ akumulatoriem vai 2,5 m elektrotīkla vadu
ºº Aizsargi aizsargā galvu un lēcu, kad lukturis ir savērsts uzglabāšanai vai
pārvietošanai
ºº Pagarināms statīvs, kas pielāgojams no 1,10 m līdz vairāk nekā 2,20
m augstumam, lai nodrošinātu darba vietas apgaismošanu no augšas,
neradot ēnu
ºº Kompakta pamatne ar zemu smaguma centru un triecienizturīgas neilona
kājas nodrošina stāvlampas funkcionēšanu pat nelabvēlīgos darba vides
apstākļos
ºº Divu pozīciju pārvietošanas rokturi ar gumijas pārklājumu vieglai
pārvietošanai, izmantojot vienu roku: sakļautā stāvoklī svars ir izlīdzsvarots
ºº Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators — mirgo gaisma, kad ir zems
akumulatora uzlādes līmenis

M18 SAL | M18

™

lūmenus augstākajā
gaismas plūsmas režīmā, kas ir spilgtāks nekā 250 W halogēna spuldzes
Triecienizturīga,
pielāgojama
stāvlampas
galva
ar
ļoti
izturīgu polikarbonāta
ºº
lēcu var tikt pagriezta par 230° vertikālā virzienā un par 240° horizontālā
virzienā
ºº Aizsargi aizsargā galvu un lēcu, kad lukturis ir savērsts uzglabāšanai vai
pārvietošanai
ºº Pagarināms statīvs, kas pielāgojams no 1,10 m līdz vairāk nekā 2,20
m augstumam, lai nodrošinātu darba vietas apgaismošanu no augšas,
neradot ēnu
ºº IP54 aizsardzības klase — aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām
ºº Kompakta pamatne ar zemu smaguma centru un triecienizturīgas neilona
kājas nodrošina stāvlampas funkcionēšanu pat nelabvēlīgos darba vides
apstākļos
ºº Divu pozīciju pārvietošanas rokturi vieglai pārvietošanai, izmantojot vienu
roku: sakļautā stāvoklī svars ir izlīdzsvarots
ºº Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators — mirgo gaisma, kad ir zems
akumulatora uzlādes līmenis

PIELĀGOJAS

IZPILDA

IZTUR

Izmantojot augstas kvalitātes LED, Milwaukee®
izstrādātu optiku un REDLITHIUM-ION™ akumulatorus,
TRUEVIEW™ apgaismošanas ierīces nodrošina
spilgtāku apgaismojumu un kalpo ilgāk.

Pastiprināti, triecienizturīgi korpusi un lēcas nodrošina
darbību pat industriālas vides radītos izaicinājumos, un
labākā temperatūras pārvaldība aizsargā LED visa to
darbmūža laikā.
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Sprieg. (maiņstr.) (V)
Sprieg. (līdzstr.) (V)
Akum. veids
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Sistēma
Akum. savietoj.
Spuldzes veids

M18 HSAL-0

M18 HSAL-502B

220 - 240
18
Li-ion
−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™
akumulatori
LED

220 - 240
18
Li-ion
5.0
2
100 min
M18
Visi Milwaukee® M18™
akumulatori
LED

Maks. gaismas režīmi (Lumens) 3000 / 1700 / 900 / Maks. darbības laiks ar M18 B5
akum. (h)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

3000 / 1700 / 900 / -

2.25 / 4.25 / 8 / -

2.25 / 4.25 / 8 / -

−
−
4933451392

8.5
Soma
4933451898

M18 SAL-0

M18 SAL-502B

18
Li-ion
−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™
akumulatori
LED

18
Li-ion
5.0
2
100 min
M18
Visi Milwaukee® M18™
akumulatori
LED

LED STĀVLAMPA

ºº TRUEVIEW™ augstas izšķirtspējas apgaismojums
ºº Divpadsmit augstas veiktspējas LED nodrošina 2000

TRUEVIEW™ sniedz profesionāļiem iespēju nodrošināt
apgaismojumu atsevišķam veicamajam darbam, kā arī
vadīt gaismas stara intensitāti un virzienu, kas savukārt
nodrošina lielāku darba produktivitāti darba vietā.

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

Sprieg. (V)
Akum. veids
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Sistēma
Akum. savietoj.
Spuldzes veids

Maks. gaismas režīmi (Lumens) 2000 / 1300 / 850 / Maks. darbības laiks ar M18 B5
akum. (h)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

4 / 6 / 10 / -

−
−
4933451246

7.3
Soma
4933451896

STĀVLAMPAS SOMA
preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

2000 / 1300 / 850 / -

4 / 6 / 10 / -

4933459195

+
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M18 HAL | M18

™

iestatījumi nodrošina
līdz pat 3000 lūmenus augstākajā gaismas plūsmas režīmā, kas spožuma
ziņā par 30% pārspēj 500 W halogēna spuldzes
ºº 240° pagriežama galva un integrētas atveres pakarināšanai horizontālā un
vertikālā pozīcijā
ºº Triecienizturīga polikarbonāta lēca un izturīgs drošības karkass aizsargā
apgaismošanas ierīci pret skarbiem darba vietas vides apstākļiem
ºº Divu veidu elektrobarošana — elektriski darbināms ar M18™ REDLITHIUMION™ akumulatoriem vai komplektācijā iekļauto 2,5 m elektrotīkla vadu
ºº Ērti iebūvētie pārvietošanas rokturi ērtai pārvietošanai, turot vienā rokā
ºº Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators — mirgo gaisma, kad ir zems
akumulatora uzlādes līmenis

M18 AL | M18

™

lūmenu gaismas plūsmu,
kas spožuma ziņā par 30% pārspēj 250 W halogēna spuldzes
ºº Kompakts drošības karkass nodrošina izcilu izturību
ºº Ērti iebūvētie rokturi nodrošina pakarināšanas iespēju gan vertikāli, gan
horizontāli
ºº Plaša piestiprināšanas iespēja vertikāli uz maks. 13 mm diametra
cauruļvada, vītņota stieņa vai armatūras, kas maksimāli ļauj palielināt
brīvroku darbību
ºº Elastīga akumulatoru sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

TRUEVIEW™ PĀRBAUDES LUKTURIS

ºº Milwaukee®

TRUEVIEW™ augstas izšķirtspējas apgaismojums paaugstina
produktivitāti darba zonās un precīzi ataino patiesās krāsas un detaļas.
Samazina atspīdumu, nogurumu un acu sasprindzinājumu.
ºº Trīs gaismas diožu konstrukcija ar diviem gaismas iestatījumiem nodrošina
300 lūmenus augstākās jaudas un 130 lūmenus zemākās jaudas režīmā
ºº Uz priekšu un atpakaļ pagriežama 45° galva dara iespējamu 180° segumu
ºº Noņemamā lēcas plāksne ļauj lietotājam bojājumu gadījumā nomainīt lēcas
plāksni, nevis visu ierīci
ºº 2 regulējami metāla āķi piekāršanai vertikālā un horizontālā pozīcijā
ºº Darbības laiks līdz 15 stundām ar M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah
akumulatoru augstas jaudas apgaismojuma režīmā
ºº Pateicoties kompaktajai konstrukcijai, tas darbojas vietās, kur citi lukturi
to nespēj
ºº Aizsardzība pret ūdens šļakatām visos leņķos (IP24)

M18 SLED | M18

™

M18 AL-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Sistēma
Akum. savietoj.
Spuldzes veids
Maks. gaismas režīmi (Lumens)
Maks. darbības laiks ar M18 B5 akum. (h)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™ akumulatori
LED
1500 / - / 780 / 5 / - / 10 / 2.1
−
4932430392

ºº TRUEVIEW
ºº Pagriežama

M18 LL-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Sistēma
Akum. savietoj.
Spuldzes veids
Maks. gaismas režīmi (Lumens)
Maks. darbības laiks ar M18 B5 akum. (h)
Gaismas attālums [m]
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™ akumulatori
LED
700 / 350 / 70 / 700
10 / 20 / 100 / 16
29
1.4
−
4932430563

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™ akumulatori
LED
300 / - / 130 / 17 / - / 36 / 1.2
−
4932430564

LED PROŽEKTORA TIPA APGAISMOŠANAS IERĪCE

augstas izšķirtspējas apgaismojums
galva nodrošina 1250 lūmenu gaismas staru līdz pat 650 m

distancē
ºº 4 režīmi: koncentrētas gaismas stara prožektors, izkliedētas gaismas
stara prožektors, koncentrētas/izkliedētas gaismas stara prožektors
un stroboskopiskas gaismas izvade nodrošina dažādas darba zonas
izgaismošanas iespējas
ºº Koncentrētas gaismas stara režīms objektu atpazīšanai garā distancē —
elektrolīniju/augstsprieguma vadu pārbaudei, apjomīgu elektroinstalāciju
pārbaudei, čuguna vai vara cauruļu pārbaudei, darbam pazemes tuneļos
un uz tiltiem u.c.
ºº Izkliedētas gaismas stara režīms tuvumā esošas darba zonas
izgaismošanai
ºº IP54 aizsardzības klase — apgaismošanas ierīce ir aizsargāta pret
putekļiem un ūdens šļakatām
ºº Ergonomisks, gumijots rokturis uzlabotam lietotāja komfortam un
satveršanai lietošanas laikā
ºº Atvere pakarināšanai

™

TRUEVIEW™ augstas izšķirtspējas apgaismojums paaugstina
produktivitāti darba zonās un precīzi ataino patiesās krāsas un detaļas.
Samazina atspīdumu, nogurumu un acu sasprindzinājumu.
ºº 180° – 360° regulējams gaismas kūlis - daudzveidīga konstrukcija,
ļauj lietotājam izvēlēties starp zonas apgaismojumu un darba vietas
apgaismojumu
ºº Labākā veiktspēja savā klasē - nepārspēts 700 lūmenu gaismas spilgtums,
paredzēts lielu teritoriju izgaismošanai
ºº Jaudīgais USB lādētājs uzlādē planšetdatorus, viedtālruņus, MP3
atskaņotājus un citas elektroniskas ierīces
ºº Izturība darba vietā - robusta konstrukcija ar triecienizturīgu lēcu, lai stātos
pretī vissarežģītākajiem apstākļiem darba vietā
ºº 4 apgaismošanas režīmi - 700 lūmeni augstas jaudas un mirgošanas
(100%) režīmā, 350 lūmeni vidējas jaudas (50%) režīmā un 70 lūmeni
zemas jaudas (10%) režīmā
ºº Darbības laiks līdz 9 stundām ar M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah
akumulatoru augstas jaudas apgaismojuma režīmā
ºº 2 āķi piekāršanai
ºº Aizsardzība pret ūdens šļakatām visos leņķos (IP24)

M18 IL-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Sistēma
Akum. savietoj.
Spuldzes veids
Maks. gaismas režīmi (Lumens)
Maks. darbības laiks ar M18 B5 akum. (h)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

™

M18 TLED | M18

TRUEVIEW™ LUKTURIS

ºº Milwaukee®
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220 - 240
18
Li-ion
−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™ akumulatori
LED
3000 / 1500 / 650 / 2/4/9/3.4
−
4933451262

DARBA ZONAS LED APGAISMOŠANAS IERĪCE

ºº TRUEVIEW augstas izšķirtspējas apgaismojums
ºº Astoņas augstas veiktspējas LED nodrošina 1500

™

™

M18 HAL-0
Sprieg. (maiņstr.) (V)
Sprieg. (līdzstr.) (V)
Akum. veids
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Sistēma
Akum. savietoj.
Spuldzes veids
Maks. gaismas režīmi (Lumens)
Maks. darbības laiks ar M18 B5 akum. (h)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

™

M18 LL | M18

M18 IL | M18

AUGSTAS VEIKTSPĒJAS DARBA ZONAS LED APGAISMOŠANAS IERĪCE

ºº TRUEVIEW™ augstas izšķirtspējas apgaismojums
ºº Divpadsmit augstas veiktspējas LED un 3 spilgtuma

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

M18 SLED-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Sistēma
Akum. savietoj.
Spuldzes veids
Maks. gaismas rež. koncentrēts/ izkliedēts/ koncentrēts&izkliedēts/ stroboskopisks (Lumens)
Maks. darbības laiks ar M18 B5 akum. (h)
Gaismas attālums [m]
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™ akumulatori
LED
1250 / 1200 / 600 / 1200
4/4/7/5
650
1.4
−
4933459159

GAISMAS DIODES LUKTURIS

ºº 160

lūmenu LED apgaismojums – 2x gaišāks un baltāks, salīdzinot ar
kvēlspuldzi
ºº M18™ LED elektronika – 2x ilgāks darbības laiks un mazāka siltuma
izdalīšanās
ºº Izolēta alumīnija galva – izturīga pret triecieniem un laikapstākļu radīto
ietekmi
ºº 135° rotējoša galva – izgaismo darba zonu
ºº Integrēts āķis – lietošana bez roku palīdzības
ºº Elastīga akumulatora sistēma: piemērota visiem Milwaukee® M18™
akumulatoriem

M18 TLED-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Sistēma
Akum. savietoj.
Spuldzes veids
Maks. gaismas režīmi (Lumens)
Maks. darbības laiks ar M18 B5 akum. (h)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™ akumulatori
LED
160 / - / - / 29 / - / - / 0.7
−
4932430361
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M18 FPP2A | M18 FUEL

™

ºº M18
ºº M18

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

FPD - M18 FUEL™ triecienskrūvgriezis/urbjmašīna
FID - M18 FUEL™ 1⁄4 collas sešstūru triecienskrūvgriezis

M18 FPP2B | M18 FUEL

™

FPD - M18 FUEL™ triecienskrūvgriezis/urbjmašīna
FIWF12 - M18 FUEL™ 1⁄2 collas trieciena uzgriežņu atslēga ar
atbalstgredzenu

M18 FPP2A-502X
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

™

ºº M18
ºº M18

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

KOMPAKTS INSTRUMENTU KOMPLEKTS

BLDD - M18 kompakta bez oglīšu urbjmašīna/skrūvgriezis
BLID - M18™ kompaktais bez oglīšu triecienskrūvgriezis ar seškanta
patronu
™

120

5.0
2
100 min
Koferis
4933448720

5.0
2
59 min
HD kaste
4933451077

M18 BLPP2B | M18

™

ºº M18
ºº M18

KOMPAKTS INSTRUMENTU KOMPLEKTS

BLPD - M18 kompakta bez oglīšu triecienurbjmašīna
BLID - M18™ kompaktais bez oglīšu triecienskrūvgriezis ar seškanta
patronu
™

M18 BLPP2A-502C
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

M18 BPP2C | M18

™

ºº M18
ºº M18

5.0
2
100 min
Koferis
4933448451

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

M18 BPP2D | M18

™

4.0
2
80 min
Koferis
4933443552

M18 PP6B | M18

™

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

ºº M18 BPD - M18 kompaktais triecienskrūvgriezis/urbjmašīna
ºº M18 BIW12 -M18™ kompaktā 1⁄2 collas trieciena uzgriežņu atslēga
ºº HD18 AG-125 - M18™ lieljaudas leņķa slīpmašīna 125 mm
ºº HD18 CS - M18™ M18 lieljaudas ripzāģis kokam un plastmasai
ºº M18 BSX – M18™ lieljaudas SAWZALL® zobenzāģis
ºº M18 TLED - M18™ gaismas diodes lukturis
™

M18 BPP2D-402C
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

5.0
2
100 min
Soma
4933451038

4.0
2
80 min
Koferis
4933447126

M18 PP6D | M18

™

BAROŠANAS BLOKS

ºº M18 BPD - M18 kompaktais triecienskrūvgriezis/urbjmašīna
ºº M18 BID - M18™ kompaktais triecienskrūvgriezis
ºº HD18 JS - M18™ lieljaudas figūrzāģis
ºº HD18 CS - M18™ M18 lieljaudas ripzāģis kokam un plastmasai
ºº M18 BSX – M18™ lieljaudas SAWZALL® zobenzāģis
ºº M18 TLED - M18™ gaismas diodes lukturis
™

M18 PP6B-502B
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

INSTRUNENTU KOMPLEKTS

ºº M18™ kompaktais skrūvgriezis/urbjmašīna
ºº M18 BID -M18™ kompaktais triecienskrūvgriezis

M18 BPP2C-402C
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

M18 BLPP2B-502C
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

BPD - M18™ kompakts triecienskrūvgriezis/urbjmašīna
BID -M18™ kompaktais triecienskrūvgriezis ar seškanta patronu

M18 FPP2B-502X

5.0
2
59 min
HD kaste
4933451075

M18 BLPP2A | M18

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

ºº M18
ºº M18

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

M18 PP6D-502B
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

5.0
2
100 min
Soma
4933451039
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M18 FPP6A | M18 FUEL

™

ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

FPD - M18 FUEL™ triecienskrūvgriezis/urbjmašīna
FID - M18 FUEL™ 1⁄4 collas sešstūru triecienskrūvgriezis
CCS55 - M18 FUEL™ ripzāģis
CSX - M18 FUEL™ SAWZALL®
CAG115XPD - M18 FUEL™ 115 mm angle grinder
TLED - M18™ LED lukturis

M18 NRG-902 | M18

™

ºº M18 B9
ºº M12-18

NRG KOMPLEKTS

- M18™ 9.0 Ah akumulators
FC - M12™-M18™ dažāda sprieguma akumulatoru ātrais lādētājs

M18 NRG-202 | M18

™

ºº M18 B2
ºº M12-18

NRG KOMPLEKTS

- M18™ 2.0 Ah akumulators
C - M12™-M18™ dažāda sprieguma akumulatoru lādētājs

M12 NRG-602 | M12

™

ºº M12 B6
ºº C12 C -

2.0
2
40 min
−
4933459213

M12 NRG-402 | M12

™

M18 FPP6A-502B
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

M18 NRG-502 | M18

™

ºº M18 B5
ºº M12-18

M18 NRG-902

5.0
2
59 min
Soma
4933451243

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

NRG KOMPLEKTS

- M18 5.0 Ah akumulators
FC - M12™-M18™ dažāda sprieguma akumulatoru ātrais lādētājs
™

M12 NRG-602

- M12 4.0 Ah akumulators
M12™ lādētājs

™
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5.0
2
59 min
HD kaste
4933459222

NRG KOMPLEKTS

- M12 3.0 Ah akumulators
M12™ lādētājs
™

M12 NRG-402
4.0
2
80 min
−
4933459211
™

M18 NRG-502X

™

ºº M12 B3
ºº C12 C -

M12 NRG-202 | M12

M18 NRG-502

M12 NRG-302 | M12

NRG KOMPLEKTS

- M18 4.0 Ah akumulators
FC - M12™-M18™ dažāda sprieguma akumulatoru ātrais lādētājs

ºº M12 B2
ºº C12 C -

5.0
2
59 min
−
4933459217

6.0
2
130 min
−
4933451903

™

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

9.0
2
95 min
−
4933451422

M18 NRG-402 | M18
ºº M18 B4
ºº M12-18

ºº M12 B4
ºº C12 C -

NRG KOMPLEKTS

™

NRG KOMPLEKTS

- M12™ 6.0 Ah akumulators
M12™ lādētājs

M18 NRG-202
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

M18 NRG-402
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

4.0
2
47 min
−
4933459215

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

NRG KOMPLEKTS

- M12™ 2.0 Ah akumulators
M12™ lādētājs

M12 NRG-302
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

M12 NRG-201 | M12

™

ºº M12 B2
ºº C12 C -

2.0
2
40 min
−
4933459209

NRG KOMPLEKTS

- M12™ 2.0 Ah akumulators
M12™ lādētājs

M12 NRG-201

M12 NRG-202
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

3.0
2
70 min
−
4933451902

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

2.0
1
40 min
−
4933451900
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M28 CHPX
M28 FUEL™ LIELJAUDAS SDS-PLUS PERFORATORS
ºº Milwaukee
motors

®

izstrādātais un ražotais POWERSTATE™ bez oglīšu

PLUS inteliģentā sistēma nodrošina visprogresīvāko
ºº REDLINK
digitālo aizsardzību pret pārslodzi gan instrumentam, gan
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

akumulatoram un unikāli uzlabo instrumenta veiktspēju slodzes
apstākļos
REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 65% ilgāku
darbmūžu, līdz 20% lielāku jaudu un labāk nekā citas litija-jonu
tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20°C
Lielas jaudas motors nodrošina instrumenta veiktspēju, kas
līdzvērtīga strāvas tīkla nodrošinātajai jaudai
Visjaudīgākā bezvadu SDS-Plus perforators savā klasē. Pateicoties
jaunajai divkāršas sliedes pretvibrāciju sistēmai*, jaudīgs
triecienmehānisms nodrošina 4,7 J triecienenerģiju pie zemām 8,1
m/s² vibrācijām
Pilnmetāla pārnesumkārba, kas ir optimāli piemērota pārnesumiem,
lai uzlabotu darbmūžu
4 darba režīmi: rotācijas perforācija, vienkāršā perforācija, tikai
rotācija un Variolock maksimālai daudzpusībai
FIXTEC sistēma — patronas nomaiņa bez atslēgas

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Instrum. turētājs
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

M28 CHPX-0X

M28 CHPX-502X

−
0
−
SDS-Plus
4.1
30
13
28
0 - 5000
8.1
8.1
−
HD kaste
4933451029

5.0
2
90 min
SDS-Plus
4.1
30
13
28
0 - 5000
8.1
8.1
4.7
HD kaste
4933451025

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL

™

Jaudīgākais bezvadu perforators savā
klasē – 4,7 J

Zems 8,1 m/s² vibrāciju līmenis,
pateicoties jaunajai dubultsliedes
pretvibrāciju sistēmai*

7 SDS-PLUS TRIECIENURBJU
KOMPLEKTS
preces kods

4932352339

+
Pilnmetāla pārnesumu karteris

LIELJAUDAS PUTEKĻU NOSŪCĒJS

ºº Paredzēts

efektīvai putekļu savākšanai, kas tiek automātiski veikta, kad
tiek piespiests instrumenta ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
ºº HEPA filtrs: tiek uzskatīts par filtru, kas savāc visu izmēru daļiņas un
nodrošina 99,75% efektivitāti
ºº Liela putekļu savākšanas kārba
ºº Alumīnija caurule putekļu ekstrakcijai tiek regulēta atbilstoši urbja uzgaļa
izmēram, maks. garums ir 16 mm, bet maks. dziļums 90 mm
ºº Saderīgs ar M18 CHPX & M28 CHPX

124

M18-28 CPDEX-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maksimālais urbja uzgaļa diametrs (mm)
Maksimālais urbšanas dziļums (mm)
Maksimālais urbja garums (mm)
Gājiena gar. (mm)
Sv. bez bat. paketes (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

−
0
−
16
90
160
100
1.6
−
4933446810
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M28 CHPXDE
M28 FUEL™ LIELJAUDAS SDS-PLUS PERFORATORS AR SPECIĀLU PUTEKĻU NOSŪCĒJU
CHPX - M28 FUEL lieljaudas SDS-Plus perforators
ºº M28
ºº M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel lieljaudas putekļu nosūcējs
™

™

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

LABĀKA IZTURĪBA UN
STINGRĪBA, NODROŠINA
LĪDZ PAT 10 REIZES
ILGĀKU DARBMŪŽU
Dimanta Plus™ urbji sausajai un mitrajai urbšanai

Dimanta graudu šķautnes urbji un caurumzāģi ir īpaši izstrādāti
profesionāļiem - ļoti cietu materiālu, piemēram, porcelāna/smilšakmens/
akmens flīžu, čuguna vai stikla šķiedras urbšanai - darbā, ko grūti veikt ar
parastajiem caurumzāģiem. Šie caurumzāģi garantē izcilu sniegumu un
ilgu kalpošanas mūžu, pat strādājot ar viscietākajiem materiāliem.

AUGSTĀKAS KLASES DIMANTI UN
UZLABOTS LODĒJUMS NODROŠINA SAVĀ
KLASĒ LABĀKO VEIKTSPĒJU

M28 CHPXDE-502C
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

5.0
2
90 min
Koferis
4933448015
HEPA filtrs savāc visu izmēru daļiņas ar
99,75% efektivitāti

HD28 PD | M28

™

ºº Tā

HEAVY DUTY TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

kā ierīce ir aprīkota ar Milwaukee bezkarkasa motoru, tā nodrošina
satriecošu griezes momentu 90 Nm apmērā un ir ideāli piemērota
vissarežģītāko darbu veikšanai
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba nodrošina maksimālu izturību
ºº Kompakts izmērs (kopējais garums tikai 237 mm)
ºº 13 mm patrona nodrošina maksimālu izturību
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº Iebūvēts LED apgaismojums izgaismo darba virsmu
ºº REDLITHIUM-ION™ akumulators nodrošina līdz 65% ilgāku darbības laiku
un līdz 20% ilgāku darbmūžu un labāk nekā citas litija-jonu tehnoloģijas
darbojas temperatūrā līdz -20°C

126

Pilnmetāla zobpārvada korpuss

HD28 PD-0
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 450
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 1800
Urbja liel. diam. (mm)
13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
65
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm) 16
Maks. urbš. jauda betonā (mm) 20
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 90
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
−
Preces kods
4933416840

HD28 PD-502C
5.0
2
90 min
0 - 450
0 - 1800
13
65
16
20
90
2.5
Koferis
4933448543

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Ūdens trūkums: šiem caurumzāģiem nepieciešams tikai ierobežots ūdens
daudzums, savukārt parastajiem dimanta urbjiem nepieciešama pastāvīga
ūdens plūsma. Iegremdējiet urbi vai caurumzāģi ūdenī, pirms sākt darbu pie
kārtējās atveres un atkārtoti samitriniet ik pēc 5 sekundēm iekārtas darbības.
Tīras atveres: iekārta izurbj tīrus, precīzus caurumus, neatstājot
skrāpējumus perimetrā.
Ekspluatācijas periods: lai paildzinātu iekārtas ekspluatācijas laiku, mēs
lietojam teicamas kvalitātes dimantu ātrai griešanai un teicamo salodētu
matricas stiprinājumu, tādējādi palielinot iekārtas izturību.
Izturība: izturīga sakausējuma korpuss, ko nav iespējams viegli deformēt.
Iespēja viegli izņemt urbi: urbja izņemšanai paredzēti sloti, kas atvieglo
stigri iestiprinātu urbju izņemšanu.
Daudzpusīgs: iespējams izmantot arī ar leņķa slīpmašīnām ar atbilstošu
adapteri vai urbi.

Ø (mm)
5
6
8
10
12
15
20
25

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Sader ar
1
⁄4˝ Hex
1
⁄4˝ Hex
1
⁄4˝ Hex
1
⁄4˝ Hex
1
⁄4˝ Hex
1
⁄4˝ Hex
1
⁄4˝ Hex
1
⁄4˝ Hex

preces kods
49560503
49560505
49560507
49560509
49560511
49560513
49560515
49560517
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HD28 AG125 | M28

™

HD28 MS | M28 METĀLA RIPZĀĢIS

LIELJAUDAS 125 MM LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA

augstas veiktspējas motors nodrošina maksimālu jaudu,
vienlaikus maksimāli palielinot (optimizējot) jaudas un svara attiecību
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba nodrošina ārkārtīgi lielu izturību
ºº Samazināts pārnesumkārbas augstums un plāna konstrukcija nodrošina
optimālu ergonomiku
ºº Ātra un vienkārša ritenīša nomaiņa, izmantojot patentēto FIXTEC uzgriezni
ºº Sprādzienizturīgs ātrsavienojuma drošības aizsargs, kas noņemams bez
instrumentiem, nodrošina labāku lietotāja aizsardzību un ātru regulāciju
ºº AVS sānu rokturi piemēroti vairumam saderīgo darbu un samazina lietotāja
sasprindzinājumu
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

ºº Milwaukee

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. kopā ar akum. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Līnijas atslēgš. funkc.
AVS sānu rokt.
Piegād.
Preces kods

HD28 AG125-0X

HD28 AG125-502X

−
0
−
9000
125
36
M 14
−
Jā
Jā
Jā
HD kaste
4933432225

5.0
2
90 min
9000
125
36
M 14
2.8
Jā
Jā
Jā
HD kaste
4933448541

ºº Milwaukee

augstas veiktspējas motors nodrošina 3200 apgr./min ātrumu
ātrai griešanai
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Liels griešanas dziļums (61 mm)
ºº Kompaktā, ergonomiskā konstrukcija nodrošina izcilu vadību standarta
metāla zāģiem, turp-atpakaļ kustības zāģiem un lentes zāģiem
ºº Ergonomiska, ērti satverama roktura konstrukcija ērtākai lietošanai
ºº Elektroniskā motora bremze, zāģa asmens apstājas dažu sekunžu laikā
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Iebūvētā gaismas diode apgaismo darba virsmu
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Premium klases 174 mm karbīda asmens
ºº Komplektā iekļauts 36 zobu asmens

HD28 MS-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Asmens diam. (mm)
Urbuma izm. (mm)
Maks. grieztsp. tērauda plāksnē (mm)
Maks. grieztsp. metāla caur. (mm)
Maks. grieztsp. sekt. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

174 X 20 MM 50 ZOBU
METĀLA ZĀĢA ASMENS AR
1,65 MM GRIEŠANAS PLATUMU
(GRIEZUMS)
preces kods

HD28 AG115 | M28

™

ºº Milwaukee

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. kopā ar akum. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Līnijas atslēgš. funkc.
AVS sānu rokt.
Piegād.
Preces kods

HD28 AG115-0X

HD28 AG115-502X

−
0
−
9000
115
28
M 14
−
Jā
Jā
Jā
HD kaste
4933432146

5.0
2
90 min
9000
115
28
M 14
2.8
Jā
Jā
Jā
HD kaste
4933448540

ºº Garš un slaiks ass sašaurinājums, lai labāk piekļūtu šaurām vietām
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi

elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Digitālā elektronika, 2 ātrumi, lai optimāli izmantotu izlietojamos materiālus
ºº Akumulatora atslēgšanas funkcija, lai novērstu netīšu iedarbināšanu
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba nodrošina maksimālu izturību
ºº Maksimāla gaisa plūsma, lai ierīce nepārkarstu, darbinot ilgāku laiku
ºº 6 mm ietvars izmantošanai ar parastajiem piederumiem
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C

HD28 IW | M28 ½ COLLAS TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA
kā ierīce ir aprīkota ar Milwaukee 4 polu bezkarkasa motoru, tā
nodrošina satriecošu griezes momentu 440 Nm apmērā un ir ideāli
piemērota vissarežģītāko darbu veikšanai
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Izturīga, viegla magnija pārnesumkārba ilgākam darbmūžam un komfortam
ºº Mainīga ātruma slēdzis uzlabotai vadībai un precizitātei
ºº ½˝ kvadrātveida piedziņa ar aizturēšanas tapu drošai ligzdas aizturēšanai
ºº Neslīdošas satveršanas virsmas maksimālam komfortam un vadībai
ºº Ekskluzīva reversējamā akumulatora bloka konstrukcija optimālam
instrumenta līdzsvaram
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C

HD28 SG-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Spīļpatr. ievietotā izstr. liel. diam. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
22,500 / 19,500
6
3.1
−
4933415615

HD28 CS | M28 RIPZĀĢIS

ºº Tā

128

+

48404017

HD28 SG | M28 TAISNĀ SLĪPMAŠĪNA

LIELJAUDAS 115 MM LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA

augstas veiktspējas motors nodrošina maksimālu jaudu,
vienlaikus maksimāli palielinot (optimizējot) jaudas un svara attiecību
Instrumenta
un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
ºº
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba nodrošina ārkārtīgi lielu izturību
ºº Samazināts pārnesumkārbas augstums un plāna konstrukcija nodrošina
optimālu ergonomiku
ºº Ātra un vienkārša ritenīša nomaiņa, izmantojot patentēto FIXTEC uzgriezni
ºº Sprādzienizturīgs ātrsavienojuma drošības aizsargs, kas noņemams bez
instrumentiem, nodrošina labāku lietotāja aizsardzību un ātru regulāciju
ºº AVS sānu rokturi piemēroti vairumam saderīgo darbu un samazina lietotāja
sasprindzinājumu
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C

−
0
−
3200
174
20
5
61
61
4.2
−
4933416880

HD28 IW-0X
Akumulatora jauda (Ah)
−
Piegādāto akum. sk.
0
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
−
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
0 - 1450
Triec. param. (collas/min.)
0 - 2450
1
Instrum. turētājs
/2˝ četrstūra
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm) 440
Sv. kopā ar akum. (kg)
−
Piegād.
HD kaste
Preces kods
4933431642
10 GAB. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1⁄2˝ MUCIŅU KOMPLEKTS
preces kods

4932352861

ºº Milwaukee

HD28 IW-502X
5.0
2
90 min
0 - 1450
0 - 2450
1
/2˝ četrstūra
440
4.1
HD kaste
4933448545

+

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

jaudīgais motors (4200 apgr./min) viegli sagriež lielāko daļu
būvniecības kokmateriālu
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Daudzpusīgs 54 mm griešanas dziļums, 50° slīpā griezuma iespēja
ºº Lieljaudas konstrukcija ar pilnmetāla augšējiem/apakšējiem asmeņu
aizsargiem un alumīnija sliedi
ºº Kreisā asmeņa konstrukcija nodrošina optimālu griezuma līnijas redzamību
un vadību
ºº Elektroniskā motora bremze, zāģa asmens apstājas dažu sekunžu laikā
ºº Ergonomiska, ērti satverama roktura konstrukcija ērtākai lietošanai
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk
nekā citas litija-jonu tehnoloģijas darbojas temperatūrā līdz -20 °C
ºº Komplektā iekļauts 24 zobu zāģa asmens, paralēlā vadīkla, putekļu ports
un Allen atslēga

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)
Maks. zāģ. dziļ. 45 grād. (mm)
Asmens diam. (mm)
Vārpstas izm. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

HD28 CS-0

HD28 CS-502C

−
0
−
4200
54
39
165
15.87
−
−
4933419022

5.0
2
90 min
4200
54
39
165
15.87
3.6
Koferis
4933448538

165 X 15,87 MM 24 ZOBU
ASMENS ĪPAŠI PLĀNAM
GRIEZUMAM UN ILGĀKAM
DARBĪBAS LAIKAM
preces kods

+

4932352313

129

#MILWAUKEETOOL

HD28 SX | M28 SAWZALL ZOBENZĢIS
ºº Milwaukee

augstas veiktspējas motors nodrošina maksimālu jaudu,
vienlaikus maksimāli palielinot (optimizējot) jaudas un svara attiecību
ºº Instrumenta un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Milwaukee patentētā FIXTEC skava ātrai un vienkāršai asmens nomaiņai
bez atslēgas
ºº Pārvada aizsardzības sajūgs pasargā pārnesumkārbu asmens bloķēšanās
gadījumos
ºº Līdzsvara mehānisms, lai samazinātu vibrācijas
ºº Gājiena garums 29 mm un ātrums — 3000 gājieni minūtē īpaši ātrai
griešanai
ºº Ar sliedi, kas regulējama bez instrumentiem, var ātri noregulēt asmens
dziļumu
ºº Ērta divu ātrumu izvēle, lai pēc iespējas labāk kontrolētu dažādu materiālu
griešanu
ºº Viegli satveramas virsmas maksimālam komfortam un vadībai
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,

M28 PACK B | M28

™

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Maks. dziļums mīkstā kokā (mm)
Maks. dziļums tēraudā (mm)
Maks. dziļums alumīnijā (mm)
Maks. dziļums krāsainajā metālā (mm)
Maks. dziļums metāla caurulēm (mm)
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Gājiena gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

HD28 SX-0

HD28 SX-502C

−
0
−
300
25
25
25
150
0-2000/0-3000
28.6
−
−
4933416860

5.0
2
90 min
300
25
25
25
150
0-2000/0-3000
28.6
4.1
Koferis
4933448537

SAWZALL® ASMEŅU
KOMPLEKTS, 9 GAB;
48005035 X 2, 48005036 X 1,
48005182 X 3, 48005186 X 3
preces kods

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

ºº HD28 PD - M28™ triecienurbis
ºº HD28 CS - M28™ ripzāģis kokam
ºº HD28 SX - M28™ SAWZALL®
ºº M28 WL - M28™ lampa

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

M28 PACK D | M28

™

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

ºº HD28 PD – M28™ lieljaudas triecienurbjmašīna
ºº HD28 SX – M28™ lieljaudas SAWZALL® zobenzāģis
ºº M28 WL – M28™ lampa

+

49221145

HD28 JSB | M28 AIZ KORPUSA SATVERAMS FIGŪRZĀĢIS
ºº Milwaukee

augstas veiktspējas motors nodrošina 2800 apgr./min ātrumu
ātrai griešanai
Instrumenta
un akumulatoru bloka REDLINK aizsardzības pret pārslodzi
ºº
elektronika nodrošina labāko izturību savā klasē
ºº Pakāpeniska iedarbināšana
ºº 2 ātrumu selektora slēdzis ideāla ātruma nodrošināšanai dažādiem
materiāliem
ºº Patentēta FIXTEC sistēma ātrai asmens nomaiņai bez atslēgas un leņķa
regulēšanai ar saķeri 0° un 45° leņķī
ºº Svārsta darbības regulēšana četros posmos, lai palielinātu griešanas
veiktspēju un pagarinātu zāģa asmens darbmūžu
ºº Regulējams zāģa skaidu pūtējs
ºº Precīza zāģa asmens vadība ar lielu asmens atbalsta veltni uz adatveida
gultņiem, kas uzstādīti ļoti zemā pozīcijā
ºº Lieta pamatplāksne lielai izturībai
ºº Atsevišķa akumulatora elementa uzraudzība, lai uzlabotu instrumenta
darbības laiku un nodrošinātu ilgstošu akumulatora pakas noturību
ºº Līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi
ºº REDLITHIUM-ION akumulatora bloks nodrošina līdz 2x ilgāku izpildlaiku,
līdz 20% lielāku jaudu, līdz 2x garāku akumulatora darbmūžu un labāk

Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Maks. grieztsp. kokā (mm)
Maks. grieztsp. tēraudā (mm)
Gājiena gar. (mm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

HD28 JSB-0X

HD28 JSB-502X

−
0
−
2100 / 2800
135
10
26
−
HD kaste
4933432090

5.0
2
90 min
2100 / 2800
135
10
26
3.5
HD kaste
4933448542

M28 Pack B-502B
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

5.0
2
90 min
Soma
4933448546

M28 PACK G | M28

™

ºº HD28 PD - M28 triecienurbis
ºº HD28 HX - M28™ SDS 3 režīmu
ºº M28 WL - M28™ lampa

M28 Pack D-502B
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

™

M28 PACK H | M28

™

ºº HD28 PD - M28
ºº HD28 AG - M28™

™

urbis

5.0
2
90 min
Soma
4933448547

INSTRUMENTU KOMPLEKTS

triecienurbis
115 mm leņķa slīpmašīna

M28 VC | M28 MITRAIS/SAUSAIS PUTEKĻSŪCĒJS
ºº 28 V Milwaukee lielas jaudas motors nodrošina lielu iesūkšanas jaudu
ºº 99,7% efektivitātes filtrs smalko putekļu savākšanai
ºº Iebūvēta pūtēja pieslēgvieta
ºº Mazgājams mitrais/sausais filtrs
ºº Instrumentu kastes stils, lai atvieglotu pārvadāšanu un uzglabāšanu
ºº Iebūvēta piederumu un šļūtenes glabātuve
ºº Komplektā iekļauts mazgājams mitrais/sausais filtrs, sprausla spraugām,

šļūtene un platā sprausla

M28 VC-0
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Cietu ķerm. Ietilp. (l)
Šķ. ietilp. (l)
Šļūt. diam. (mm)
Šļūt. gar. (m)
Maks. vakuuma spied. (mbar)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

−
0
−
9.6
7.5
32
1.6
80
5.4
−
4933404620
M28 PACK G-502X
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

130

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

5.0
2
90 min
HD kaste
4933448970

M28 Pack H-502X
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

5.0
2
90 min
HD kaste
4933448548
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M12™ AKUMULATORI


①



④

Visi Milwaukee® bezvadu instrumenti darbojas ar REDLITHIUM-ION ™

1.
2.
3.
4.

M12 B2
M12 B3
M12 B4
M12 B6

Sistēma

Akum. veids

Akumulatora jauda (Ah)

Sprieg. (V)

Preces kods

M12
M12
M12
M12

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

2.0
3.0
4.0
6.0

12
12
12
12

4932430064
4932451388
4932430065
4932451395

M18™ AKUMULATORI


①



④

⑤
2.0 Ah akumulators
4932430064

1.
2.
3.
4.
5.

M18 B2
M18 B4
M18 B5
M18 B6
M18 B9

Sistēma

Akum. veids

Akumulatora jauda (Ah)

Sprieg. (V)

Preces kods

M18
M18
M18
M18
M18

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

2.0
4.0
5.0
6.0
9.0

18
18
18
18
18

4932430062
4932430063
4932430483
4932451244
4932451245

CITI AKUMULATORI


①

1.
2.
3.
4.
5.
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M4 B2
M14 B
M14 B4
M28 BX
M28 B5



④

2.0 Ah akumulators
4932430062

⑤

Sistēma

Akum. veids

Akumulatora jauda (Ah)

Sprieg. (V)

Preces kods

M4
M14
M14
M28
M28

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

2.0
1.5
4.0
3.0
5.0

4
14.4
14.4
28
28

4932430098
4932352665
4932430323
4932352732
4932430484

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

3.0 Ah akumulators
4932451388

4.0 Ah akumulators
4932430063

4.0 Ah akumulators
4932430065

5.0 Ah akumulators
4932430483

6.0 Ah akumulators
4932451395

6.0 Ah akumulators
4932451244

9.0 Ah akumulators
4932451245

Tikai viens lādētājs vairāk
kā 165 risinājumiem
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M12™ LAMPAS & PROŽEKTORI


①

1.
2.
3.
4.
5.
6.

M12 TLED-0
M12 SL-0
M12 LL-0
M12 SLED-0
M12 MLED-0
M12 AL-0

LĀDĒTĀJI



④

⑤

⑥

Sprieg. (V)

Akum. veids

Sistēma

Akum. savietoj.

Spuldzes veids

Preces kods

12
12
12
12
12
12

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

M12
M12
M12
M12
M12
M12

Visi Milwaukee® M12™ akumulatori
Visi Milwaukee® M12™ akumulatori
Visi Milwaukee® M12™ akumulatori
Visi Milwaukee® M12™ akumulatori
Visi Milwaukee® M12™ akumulatori
Visi Milwaukee® M12™ akumulatori

LED
LED
LED
LED
LED
LED

4932430360
4932430178
4932430562
4933451261
4933451899
4933451394



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

M18 TLED-0
M18 IL-0
M18 LL-0
M18 SLED-0
M18 AL-0
M18 HAL-0
M18 SAL-0
M18 SAL-502B
M18 HSAL-0
M18 HSAL-502B



①

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

M18™ LAMPAS
①

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

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



④

⑤

⑥

⑧

⑦

Sistēma

Uzl. ampl.

Uzlādes laiks

Bat. pak. jauda (īpašs)

NiCd akum. veidam

NiMH akum. veidam

Litija jonu akum. veidam Preces kods

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

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

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

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

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Jā
Jā
Jā
Jā
Jā
Jā
Jā
Jā

4932352958
4932352000
4932430554
4932352959
4932451079
4932459205
4932430086
4932352524

M4 D | M4 URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS


④

⑤

⑥

⑦

⑧

Sprieg. (maiņstr.) (V)

Sprieg. (līdzstr.) (V)

Akum. veids

Sistēma

Akum. savietoj.

Spuldzes veids

Preces kods

−
−
−
−
−
220 - 240
−
−
220 - 240
220 - 240

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

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

M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18

Visi Milwaukee® M18™ akumulatori
Visi Milwaukee® M18™ akumulatori
Visi Milwaukee® M18™ akumulatori
Visi Milwaukee® M18™ akumulatori
Visi Milwaukee® M18™ akumulatori
Visi Milwaukee® M18™ akumulatori
Visi Milwaukee® M18™ akumulatori
Visi Milwaukee® M18™ akumulatori
Visi Milwaukee® M18™ akumulatori
Visi Milwaukee® M18™ akumulatori

LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED

4932430361
4932430564
4932430563
4933459159
4932430392
4933451262
4933451246
4933451896
4933451392
4933451898

ºº Kompakts 244 mm skrūvgriezis
ºº Savā klasē labākā augstas precizitātes

elektroniskā spīļpatrona ar 8%
pielaidi
ºº 2 ātrumu metāla pārnesumkārba skrūvju griešanai un urbšanai
ºº Elektronisks slēdzis ātruma maiņai
ºº ¼ collas sešstūrveida patrona ātrai un precīzai uzgaļu nomaiņai
ºº Griezes momenta regulēšana 19 režīmos un papildu urbšanas posms
ºº Rokturis ar mīkstu pārklājumu

M4 D-202B
Akumulatora jauda (Ah)
Piegādāto akum. sk.
Komplekt. ietilpst lād. ierīce
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Instrum. turētājs
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Sv. kopā ar akum. (kg)
Piegād.
Preces kods

2.0
2
30 min
0 - 200
0 - 600
1
/4˝ Hex
5
0.5
Kaste
4933440475

M28™ LAMPAS
①

1.

134

M28 WL-0

Sprieg. (V)

Akum. veids

Sistēma

Akum. savietoj.

Spuldzes veids

Preces kods

28

Li-ion

M28

Visi Milwaukee® M28™ akumulatori

Xeon

4932352526

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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BŪVNIECĪBA
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K 950 | 10 KG KLASES PERFORATORS UN ATSKALDĀMAIS ĀMURS
J sitiena enerģija, kas nodrošina labāko atskaldīšanas veiktspēju savā
klasē
ºº 1700 vatu motors — labākais savā klasē ar lielu rezervi smagākajiem
darbiem
ºº DIGITRONIC — divpusperiodu elektronika precīzai jaudas noregulēšanai
atbilstoši lietojumam
ºº 3 rokturi ar AVS (vibrāciju novēršanas sistēma) un mīkstu satvērienu, lai
lietošana būtu ērtāka un mazāk nogurdinoša
ºº Pilnmetāla pārnesumkārba — ir optimāla pārvadu vieta, lai uzlabotu
kalpošanas laiku
ºº Apkopes indikatora gaismiņa
ºº Automātiskās eļļošanas sistēma ilgākam darbmūžam
ºº Iekļautā motora konstrukcija nodrošina uzlabotas ērtības, izmantojot
zemāk par vidukli
ºº Ideāli piemērots izmantošanai ar ģeneratoriem
ºº Variolock (12 pozīcijas) vispiemērotākā kalšanas leņķa izvēlei
ºº Kabelis (6 m)

K 545 S | 5 KG KLASES PERFORATORS UN ATSKALDĀMAIS ĀMURS

ºº 20

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Ātr. pie pilnas slodz. (mīksts āmurs) (apgr./min.)
Maks. urbš. uzgaļa cietiem ķerm. izm. (mm)
Maks. tuneļu urbš. uzgaļa izm. (mm)
Maks. serdes urbja uzg. izm. (mm)
Instrum. turētājs
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

K 950 S

K 950 K

1700
125 - 250
20
975 - 1950
125 - 250
50
80
150
SDS-Max
12.5
11
11.8
Koferis
4933375710

1700
125 - 250
20
975 - 1950
125 - 250
50
80
150
K-Hex
12.5
11
11.8
Koferis
4933375500

K 900 | 10 KG KLASES ATSKALDĀMAIS ĀMURS
J sitiena enerģija, kas nodrošina labāko atskaldīšanas veiktspēju savā
klasē
1600
vatu motors — labākais savā klasē ar lielu rezervi smagākajiem
ºº
darbiem
ºº DIGITRONIC — divpusperiodu elektronika precīzai jaudas noregulēšanai
atbilstoši lietojumam
ºº 3 rokturi ar AVS (vibrāciju novēršanas sistēma) un mīkstu satvērienu, lai
lietošana būtu ērtāka un mazāk nogurdinoša
ºº Apkopes indikatora gaismiņa
ºº Automātiskās eļļošanas sistēma ilgākam darbmūžam
ºº Iekļautā motora konstrukcija nodrošina uzlabotas ērtības, izmantojot
zemāk par vidukli
ºº Ideāli piemērots izmantošanai ar ģeneratoriem
ºº Variolock (12 pozīcijas) vispiemērotākā kalšanas leņķa izvēlei
ºº Kabelis (6 m)

Ieejas jauda (W)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Instrum. turētājs
Vibrējošā kalšana (m/s² )
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

K 900 S

K 900 K

1600
20
975 - 1950
SDS-Max
11
11.0
Koferis
4933375720

1600
20
975 - 1950
K-Hex
11
11.0
Koferis
4933375650

SDS-MAX PLATAIS KALTS 400
MM
Preces kods

4932455145

138

siltumizkliede garantē iespējami ilgāko kalpošanas laiku
ºº Konstanta elektronika vienmērīga ātruma uzturēšanai pat slodzes
apstākļos
ºº Pakāpeniska iedarbināšana precīzai urbšanas/kalšanas uzsākšanai
ºº AVS (vibrāciju novēršanas sistēma) un mīksts satvēriens aiz priekšējā un
aizmugurējā roktura
ºº Papildu rokturi var fiksēt 3 dažādās pozīcijās
ºº Vieglā āmura režīms samazina sitiena enerģiju jutīgu materiālu urbšanai/
kalšanai
ºº Rotācijas apturēšana un vairākpozīciju kalta funkcija
ºº Apkopes indikatora gaismiņa
ºº Variolock (12 pozīcijas) vispiemērotākā kalšanas leņķa izvēlei
ºº Kabelis (6 m)

ºº Labākā jaudas un svara attiecība savā klasē – 7,5 J un 6,3 kg
ºº Lielā jauda (1100 vati) nodrošina maksimālu spēku, bet uzlabotā

siltumizkliede garantē iespējami ilgāko kalpošanas laiku
ºº Pakāpeniska iedarbināšana precīzai urbšanas/kalšanas uzsākšanai
ºº Konstrukcija ar zemu vibrāciju līmeni uzlabo lietošanas laiku dienā
ºº Robusts magnija pārvadu korpuss smagiem apstākļiem, precīzs pārvada
komponentu ievietojums un labāka dzesēšana
ºº Rotācijas aptures un vairākpozīciju kalta funkcija nodrošina 12 dažādas
pozīcijas, lai optimizētu darba leņķi
ºº Drošības sajūgs pasargā operatoru un iekārtu urbja iesprūšanas gadījumā
ºº Viegli satverams galvenais sānu rokturis
ºº Variolock (12 pozīcijas) vispiemērotākā kalšanas leņķa izvēlei
ºº Kabelis (4 m)

+

K 750 S | 7 KG KLASES PERFORATORS UN ATSKALDĀMAIS ĀMURS

K 545 S
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Ātr. pie pilnas slodz. (mīksts āmurs) (apgr./min.)
Maks. urbš. uzgaļa cietiem ķerm. izm. (mm)
Maks. tuneļu urbš. uzgaļa izm. (mm)
Maks. serdes urbja uzg. izm. (mm)
Instrum. turētājs
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1300
450
8.5
2840
350
45
65
100
SDS-Max
13
9
6.7
Koferis
4933398200

K 540 S
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Ātr. pie pilnas slodz. (mīksts āmurs) (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. tuneļu urbš. uzgaļa izm. (mm)
Maks. serdes urbja uzg. izm. (mm)
Instrum. turētājs
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1100
450
7.5
3000
430
40
65
105
SDS-Max
16.8
16.7
6.3
Koferis
4933418100

K 500 ST | 5 KG KLASES ATSKALDĀMAIS ĀMURS
K 750 S

siltumizkliede garantē iespējami ilgāko kalpošanas laiku
ºº Divpusperiodu elektronika precīzai jaudas noregulēšanai atbilstoši
pielietojumam
ºº Pakāpeniska iedarbināšana precīzai urbšanas/kalšanas uzsākšanai
ºº AVS (vibrāciju novēršanas sistēma) un mīksts satvēriens aiz priekšējā un
aizmugurējā roktura
ºº Papildu rokturi var fiksēt 3 dažādās pozīcijās
ºº Vieglā āmura režīms samazina sitiena enerģiju jutīgu materiālu kalšanai
ºº Rotācijas apturēšana un vairākpozīciju kalta funkcija
ºº Apkopes indikatora gaismiņa
ºº Variolock (12 pozīcijas) vispiemērotākā kalšanas leņķa izvēlei
ºº Kabelis (6 m)

ºº Liels un smags belznis nodrošina maksimālu 8,5 J trieciena enerģiju
ºº Lielā jauda (1300 vati) nodrošina maksimālu spēku, bet uzlabotā

K 540 S | 5 KG KLASES PERFORATORS UN ATSKALDĀMAIS ĀMURS

ºº 20

ºº Liels un smags belznis nodrošina maksimālu 11,9 J trieciena enerģiju
ºº Lielā jauda (1550 vati) nodrošina maksimālu spēku, bet uzlabotā

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Ātr. pie pilnas slodz. (mīksts āmurs) (apgr./min.)
Maks. urbš. uzgaļa cietiem ķerm. izm. (mm)
Maks. tuneļu urbš. uzgaļa izm. (mm)
Maks. serdes urbja uzg. izm. (mm)
Instrum. turētājs
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1550
300
11.9
2740
240
50
80
150
SDS-Max
9.5
9.1
8.2
Koferis
4933398600

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

ºº Labākā jaudas un svara attiecība savā klasē – 7,5 J un 5,9 kg
ºº Lielā jauda (1100 vati) nodrošina maksimālu spēku, bet uzlabotā

siltumizkliede garantē iespējami ilgāko kalpošanas laiku
ºº Pakāpeniska iedarbināšana precīzai kalšanas uzsākšanai
ºº Konstrukcija ar zemu vibrāciju līmeni uzlabo lietošanas laiku dienā
ºº Robusts magnija pārvadu korpuss smagiem apstākļiem, precīzs pārvada
komponentu ievietojums un labāka dzesēšana
ºº Rotācijas aptures un vairākpozīciju kalta funkcija nodrošina 12 dažādas
pozīcijas, lai optimizētu darba leņķi
ºº Drošības sajūgs pasargā operatoru un iekārtu urbja iesprūšanas gadījumā
ºº Viegli satverams galvenais sānu rokturis
ºº Variolock (12 pozīcijas) vispiemērotākā kalšanas leņķa izvēlei
ºº Kabelis (4 m)

K 500 ST
Ieejas jauda (W)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Instrum. turētājs
Vibrējošā kalšana (m/s² )
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

1100
7.5
3000
SDS-Max
16.7
5.9
Koferis
4933443180
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K 500 S | 5 KG KLASES ATSKALDĀMAIS ĀMURS
ºº Liels un smags belznis nodrošina maksimālu 8,5 J trieciena enerģiju
ºº Lielā jauda (1300 vati) nodrošina maksimālu spēku, bet uzlabotā

AUGSTĀKĀ KVALITĀTE,
UNIKĀLS KARBĪDA URBIS

K 500 S

siltumizkliede garantē iespējami ilgāko kalpošanas laiku
ºº Konstanta elektronika vienmērīga ātruma uzturēšanai pat slodzes
apstākļos
ºº Pakāpeniska iedarbināšana precīzai kalšanas uzsākšanai
ºº AVS (vibrāciju novēršanas sistēma) un mīksts satvēriens aiz priekšējā un
aizmugurējā roktura
ºº Papildu rokturi var fiksēt 3 dažādās pozīcijās
ºº Vieglā āmura režīms samazina sitiena enerģiju jutīgu materiālu kalšanai
ºº Rotācijas apturēšana un vairākpozīciju kalta funkcija
ºº Apkopes indikatora gaismiņa
ºº Variolock (12 pozīcijas) vispiemērotākā kalšanas leņķa izvēlei
ºº Kabelis (6 m)

Ieejas jauda (W)
1300
Pūš. jauda (EPTA)(J)
8.5
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)2840
Instrum. turētājs
SDS-Max
Vibrējošā kalšana (m/s² )
11.5
Sv. (kg)
6.3
Piegād.
Koferis
Preces kods
4933398220

SDS-MAX SPICAIS KALTS 400
MM
preces kods

4932455144

SDS-Max urbji - 4 griezējšķautnes

+

SDS-Max 4 griezējšķautņu perferatoru urbji iekļauj 4 griezējšķautņu 4 x
90° ģeometriju, kas novērš nobloķēšanos armatūrā, patentētus armatūras
griezējelementus paaugstinātai izturībai un liela tilpuma rievas ātrai
atgriezumu izvadīšanai.

PAREDZĒTS URBUMU VEIDOŠANAI ĶIEĢELĪ,
BLOKOS, BETONĀ UN DZELZSBETONĀ

PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS ATSKALDĀMAIS ĀMURS
ºº Lielāka izmēra smagais belznis nodrošina 3,6 džoulu triecienenerģiju
ºº 720 vatu motors kopā ar uzlabotu urbšanas ātrumu nodrošina

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

PCE3/K
Ieejas jauda (W)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

nepārspējamu urbšanas sniegumu
ºº Elektronika ar akseleratora slēdzi
ºº Pilnībā izolēta metāla pārnesumkārba maksimālai stabilitātei
ºº Vieglais, ergonomiskais priekšējais rokturis ir pilnībā regulējams
un to iespējams droši nofiksēt labākajā pozīcijā, kas piemērota
nepieciešamajam urbšanas leņķim
ºº AVS (vibrācijas novēršanas sistēma) un rokturis vieglam satvērienam
mazāk nogurdinošam darbam
ºº Bloķēšanas slēdzis ērtākai ilgstošai izmantošanai
ºº Variolock (35 pozīcijas) kalts plaknes iestatīšanai
ºº Kabelis (4 m)

720
3.6
0 - 3650
SDS-Plus
3.7
Koferis
4933384300

LIELS KARBĪDA URBIS AR
PATENTĒTIEM ARMATŪRU
GRIEZĒJELEMENTIEM. NODROŠINA
ZEMĀKAS VIBRĀCIJAS UN
OPTIMIZĒTU URBŠANAS
VEIKTSPĒJU, SADUROTIES AR
TĒRAUDA ARMATŪRU, TĀDĒJĀDI
PAILDZINOT DARBMŪŽU.

ĪPAŠI KONSTRUĒTA IZTURĪGA
GALVIŅAS ĢEOMETRIJA AR
OPTIMĀLU 4 X 90° KARBĪDA
URBJA SIMETRIJU. SAMAZINA
IESTRĒGŠANU PĒC SADURSMES
AR ARMĒTU TĒRAUDU.

CENTRĒŠANAS PUNKTS AR 130
° PUNKTA LEŅĶI. VIENKĀRŠA
ATVERU URBŠANA AR MAKSIMĀLU
PRECIZITĀTI, NODROŠINA
OPTIMĀLU VADĪBU URBŠANAS
LAIKĀ.

LIELS, IZTURĪGS SEKUNDĀRAIS
GRIEZNIS AR DINAMISKU, IZLIEKTU
GRIEZĒJŠĶAUTNI. ATBALSTA
PRIMĀRO GRIEZNI ĀTRĀKAI
URBŠANAI.

ĪSĀKI SPIRĀLES LOKI. ĀTRĀKAI
URBŠANAS SKAIDU AIZVADĪŠANAI
NO GALVIŅAS UZ RIEVU = MAZĀKS
URBJA NODILUMS UN UZKARŠANA.

INOVATĪVS, UNIKĀLS KARBĪDA
URBIS. LIELĀKS KARBĪDA
DAUDZUMS VISIEM DIAMETRIEM UN
PAPILDU KARBĪDS Ø > 32 MM.

NODILUMA ZĪMES ABĀS PRIMĀRĀ
GRIEZĒJA PUSĒS. NODROŠINA
DIAMETRA PRECIZITĀTI, PIEM.,
ENKURU STIPRINĀJUMIEM.
DARBMŪŽA INDIKATORS
GARANTIJAS GADĪJUMIEM.

PATENTĒTA STIPRINĀTA RIEVAS
ĢEOMETRIJA. ZEMĀKAS
VIBRĀCIJAS NODROŠINA
VIENMĒRĪGĀKU URBŠANU.
STIPRĀKA RIEVA NOZĪMĒ
MAZĀKU LŪZUMA RISKU. LABĀKA
TRIECIENA ENERĢIJAS NODOŠANA
UZ UZGALI.

DZIĻAS RIEVAS APMALES. LIELA
APJOMA PUTEKĻU IZVADĪŠANA
NODROŠINA OPTIMĀLU URBŠANAS
ĀTRUMU, MAZĀKU NODILUMU UN
UZKARŠANU.

ZEMU VIBRĀCIJU URBŠANAS
SNIEGUMS. KOMFORTABLA
URBŠANA NODROŠINA
SAMAZINĀTU STRESU GAN
STRĀDNIEKAM, GAN IEKĀRTAI.

ĪPAŠA VIRSMAS APSTRĀDE.
SKROŠU STRŪKLOŠANA VEIDO
GLUDU VIRSMU, SABIEZINA TĀS
STRUKTŪRU UN PADARA URBI
IZTURĪGĀKU PRET NODILUMU.

PGM ATBILSTĪBA. GARANTĒ
PRECĪZAS ATVERES ENKURU
MONTĒŠANAI VISĀ URBJA
DARBMŪŽA GARUMĀ.

PLH 32 | SDS-PLUS PERFORATORS 32 MM 3 REŽĪMU L-VEIDA
ºº Stiprs,

izturīgs perforators ar izcilu betona urbšanas veiktspēju, pateicoties
motoram ar augstu griezes momentu, pārvadiem un 3,8 džoulu viena
sitiena enerģijai
ºº 900 vatu motors apvienojumā ar optimizētu urbšanas ātrumu nodrošina
nepārspējamu urbšanas sniegumu
ºº Elektronika ar akseleratora slēdzi
ºº Labs līdzsvars un vienkārša izmantošana, pateicoties kompaktajai L-veida
konstrukcijai ar AVS (vibrāciju novēršanas sistēmu) un mīkstu rokturi
ºº Ātra instrumenta nomaiņa no FIXTEC sistēmas ar bezatslēgas patronu
ºº Lielai slodzei paredzēts magnija pārvada karkass optimālai pārvadu
novietošanai, lai nodrošinātu ilgāku darbmūžu
ºº Uzticams drošības sajūgs iekārtas un lietotāja aizsardzībai
ºº Rotācijas apture un variolock maksimālai vadībai, veicot vienkāršu
kalšanas darbu
ºº Kabelis (4 m)

PLH 32 XE
Ieejas jauda (W)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Ātr. pie pilnas nosl. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Instrum. turētājs
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
FIXTEC
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

900
3.8
0 - 4500
0 - 800
32
16
40
SDS-Plus
22
20
Jā
3.6
Koferis
4933400069

SDS-MAX URBJU KOMPLEKTS
(5 GAB.)
Ø 16 / 18 x 540 mm, Ø 20 / 22 / 25 x 520 mm.

Preces kods

140

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

4932352800
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PLH 28 | SDS-PLUS PERFORATORS 3 KG L FORMAS
SDS-Plus perforators ar vada pieslēgumu savā klasē.
Stiprs, izturīgs perforators ar izcilu betona urbšanas veiktspēju, pateicoties
motoram ar augstu griezes momentu, pārvadiem un 4,8 džoulu sitiena
enerģiju
ºº 800 vatu motors kopā ar uzlabotu urbšanas ātrumu nodrošina
nepārspējamu urbšanas sniegumu
ºº Zems vibrācijas līmenis — 10,6 m/s², pateicoties patentētajam dubultajam
rokturim ar aizsardzību pret vibrāciju*
ºº Labs līdzsvars un vienkārša izmantošana, pateicoties kompaktajai L-veida
konstrukcijai ar dubulto patentēto AVS (vibrāciju novēršanas sistēmu) un
mīkstu rokturi
ºº Uzticams drošības sajūgs iekārtas un lietotāja aizsardzībai
ºº Rotācijas apture un variolock maksimālai vadībai, veicot vienkāršu
kalšanas darbu
ºº XE versijas komplektā iekļauts ātri nomaināms FIXTEC adapteris un 13
mm patrona
ºº 4 m izturīgs gumijas kabelis
ºº *iesniegts patenta pieteikums

PH 27 | 26 MM SDS-PLUS 3 REŽĪMU PERFERATORS

ºº Visjaudīgākais

Ieejas jauda (W)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Ātr. pie pilnas nosl. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Instrum. turētājs
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
FIXTEC
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

PLH 28 E

PLH 28 XE

800
4.1
0 - 4000
0 - 1000
28
13
40
SDS-Plus
10.6
6.8
Nē
3.4
Koferis
4933446790

800
4.1
0 - 4000
0 - 1000
28
13
40
SDS-Plus
10.6
6.8
Jā
3.6
Koferis
4933446800

PH 30 | SDS-PLUS PERFORATORS 30 MM 3 REŽĪMU
ºº Lielāka izmēra smagais belznis nodrošina 3,6 džoulus triecienenerģijas
ºº 1030 vatu motors apvienojumā ar optimizētu urbšanas ātrumu nodrošina

nepārspējamu urbšanas sniegumu
ºº Pakāpeniska iedarbināšana precīzai urbšanas/kalšanas uzsākšanai
ºº Zems vibrāciju līmenis, pateicoties ergonomiskam un mīkstam galvenā un
sānu roktura satvērienam
ºº Mīkstā āmura režīms urbšanai jutīgos materiālos
ºº Ātra instrumenta nomaiņa no FIXTEC sistēmas ar bezatslēgas patronu
ºº Labākā izturība savā klasē, ko panāk, pārvadu mehānismā izmantojot
iebūvēto metāla bloku tehnoloģiju
ºº Oglīšu rotācijas gredzens (vienāda jauda darbībā uz priekšu un atpakaļ)
ºº Drošības sajūgs pasargā iekārtu un lietotāju urbja iesprūšanas gadījumā
ºº Kabelis (4 m)

nepārspējamu urbšanas sniegumu
ºº Pakāpeniska iedarbināšana precīzai urbšanas/kalšanas uzsākšanai
ºº Zems vibrāciju līmenis, pateicoties ergonomiskam un mīkstam galvenā un
sānu roktura satvērienam
ºº Mīkstā āmura režīms urbšanai jutīgos materiālos
ºº Labākā izturība savā klasē, ko panāk, pārvadu mehānismā izmantojot
iebūvēto metāla bloku tehnoloģiju
ºº Oglīšu rotācijas gredzens (vienāda jauda darbībā uz priekšu un atpakaļ)
ºº Drošības sajūgs pasargā iekārtu un lietotāju urbja iesprūšanas gadījumā
ºº X versijas komplektā iekļauts ātri nomaināms FIXTEC adapteris ar
bezatslēgas patronu
ºº Kabelis (4 m)
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ºº Kompaktākā, slaidākā triecienurbjmašīna savā klasē
ºº 800 vatu motors kopā ar uzlabotu urbšanas ātrumu nodrošina

nepārspējamu urbšanas veiktspēju
ºº Nepārspējama veiktspēja ar 2,8 džoulu EPTA izmērītu trieciena enerģiju un
4800 triecieniem minūtē
ºº Zemākais vibrācijas līmenis savā klasē — tikai 11,4 m/s&#178;
ºº Inovatīva un patentēta iekšējo daļu svara samazināšanas tehnoloģija
ºº Trieciendarbības apturēšanas funkcija
ºº Drošības sajūgs aizsargā instrumentu un lietotāju situācijā, kad urbis
iesprūst
ºº X versija ir aprīkota ar ātrās nomaiņas FIXTEC adapteri ar bezatslēgas
spīļpatronu
ºº 4 m gumijots kabelis

Ieejas jauda (W)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Ātr. pie pilnas slodz. (mīksts āmurs) (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Instrum. turētājs
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
FIXTEC
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

PH 27

PH 27 X

800
2.8
0 - 4800
0 - 1300
26
13
30
SDS-Plus
11.4
10.2
Nē
2.8
Koferis
4933448469

800
2.8
0 - 4800
0 - 1300
26
13
30
SDS-Plus
11.4
10.2
Jā
3.0
Koferis
4933448470

PH 26

PH 26 X

725
2.4
0 - 4500
0 - 1250
26
13
30
SDS-Plus
13.5
11.2
Nē
2.4
Koferis
4933428240

725
2.4
0 - 4500
0 - 1250
26
13
30
SDS-Plus
13.5
11.2
Jā
2.6
Koferis
4933428250

PH 26 | SDS-PLUS PERFORATORS 26 MM 3 REŽĪMU
ºº Slaiks viskompaktākais perforators savā klasē
ºº Nepārspējama veiktspēja ar 2,4 J sitiena enerģiju un 4500 sitieniem minūtē
ºº Zemākais vibrāciju līmenis (tikai 13,5 m/s²)
ºº Izcila Milwaukee izturība, pateicoties iebūvēto metāla bloku tehnoloģijai
ºº Novatoriska un patentēta iekšējā svara samazināšanas tehnoloģija
ºº Āmura apturēšanas funkcija
ºº Drošības sajūgs pasargā iekārtu un lietotāju urbja iesprūšanas gadījumā
ºº X versijas komplektā iekļauts ātri nomaināms FIXTEC adapteris ar

PH 30 POWER X
Ieejas jauda (W)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Ātr. pie pilnas nosl. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Instrum. turētājs
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
FIXTEC
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1030
3.6
0 - 3800
0 - 850
30
13
40
SDS-Plus
22
14
Jā
2.9
Koferis
4933396420

bezatslēgas patronu
(4 m)

ºº Kabelis

PH 28 | SDS-PLUS PERFORATORS 28 MM 3 REŽĪMU
ºº Lielāka izmēra smagais belznis nodrošina 3,4 džoulus triecienenerģijas
ºº 820 vatu motors apvienojumā ar optimizētu urbšanas ātrumu nodrošina

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

Ieejas jauda (W)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Ātr. pie pilnas nosl. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Instrum. turētājs
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
FIXTEC
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

PFH 26 | SDS-PLUS PERFORATORS 26 MM 2 REŽĪMU
Ieejas jauda (W)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Ātr. pie pilnas nosl. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Instrum. turētājs
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
FIXTEC
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

PH 28

PH 28 X

820
3.4
0 - 4000
0 - 900
28
13
30
SDS-Plus
22
16
Nē
2.7
Koferis
4933396396

820
3.4
0 - 4000
0 - 900
28
13
30
SDS-Plus
22
16
Jā
2.9
Koferis
4933396392

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

ºº Viskompaktākais perforators savā klasē
ºº Nepārspējama veiktspēja ar 2,4 J sitiena enerģiju un 4500 sitieniem minūtē
ºº Zemākā vibrācija, urbjot betonu: tikai 13,5 m/s²
ºº Izcila Milwaukee izturība, pateicoties iebūvēto metāla bloku tehnoloģijai
ºº Novatoriska un patentēta iekšējā svara samazināšanas tehnoloģija
ºº Āmura apturēšanas funkcija — izslēdz āmura darbību — skrūvēšanai vai

urbšanai kokā/metālā bez sitieniem
gredzens (vienāda jauda darbībā uz priekšu un atpakaļ)

ºº Oglīšu rotācijas
ºº Kabelis (4 m)

PFH 26
Ieejas jauda (W)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Ātr. pie pilnas nosl. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Instrum. turētājs
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
Vibrējošā kalšana (m/s² )
FIXTEC
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

725
2.4
0 - 4500
0 - 1250
26
13
30
SDS-Plus
13.5
8.5
Nē
2.4
Koferis
4933428230
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PFH 24 | SDS-PLUS PERFORATORS 24 MM 2-REŽĪMU

OPTIMIZĒTS
ĀTRUMAM, PRECIZITĀTEI
UN IZTURĪBAI

ºº Maināms

ātrums — precīza urbšanas uzsākšana un nevainojama
regulēšana atbilstoši lietojumam
ºº Bloķējams slēdzis ērtākai un ilgākai izmantošanai
ºº Drošības sajūgs pasargā iekārtu un lietotāju urbja iesprūšanas gadījumā
ºº Atpakaļgaitas funkcija
ºº Āmura apturēšanas funkcija — izslēdz āmura darbību — skrūvēšanai vai
urbšanai kokā/metālā bez sitieniem
ºº Apkopes lūka — piekļuves lūka apkopes veikšanai (piemēram, nodilušām
oglītēm)
ºº Dziļuma mērierīces poga
ºº Mīksts rokturis ērtākai izmantošanai
ºº Kabelis (4 m)

PFH 24 E
Ieejas jauda (W)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Ātr. pie pilnas slodz. (mīksts āmurs) (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Instrum. turētājs
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
FIXTEC
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

670
1.9
0 - 3700
0 - 850
24
13
30
SDS-Plus
15.5
Nē
2.4
Koferis
4933411470

MX4 SDS-Plus

Jaunie MX4 karbīda urbji ir izstrādāti garākam darbmūžam,
lielākam ātrumam un precīzai urbšanai.

PLH 20 | SDS-PLUS PERFERATORS 20 MM 2 REŽĪMU L-VEIDA
ºº Labākā jaudas un svara attiecība savā klasē – 2,0 J un 1,9 kg
ºº 620 vatu motors apvienojumā ar optimizētu urbšanas ātrumu nodrošina

nepārspējamu urbšanas sniegumu
ºº Motora dzesēšanas gaisa plūsma nodrošina urbšanas gružu aizpūšanu
prom no lietotāja, urbjot augstumā virs galvas
ºº AVS (vibrāciju novēršanas sistēma) ērtākai izmantošanai un lietotāja
spriedzes samazināšanai
ºº Optimizēta perforācija — 5-12 mm
ºº Drošības sajūgs pasargā lietotāju un iekārtu urbja iesprūšanas gadījumā
ºº Turpgaitas un atpakaļgaitas mehānisms
ºº Mīksts rokturis ērtākai lietošanai
ºº Kabelis (4 m)

OPTIMIZĒTA URBJA GALIŅA VEIKTSPĒJA,
NODROŠINOT LABĀKO RISINĀJUMU VISIEM
PIELIETOJUMA VEIDIEM

4 REIZES

PLH 20
Ieejas jauda (W)
Pūš. jauda (EPTA)(J)
Āmura darb. pilnas noslodz. apst. (sit./min.)
Ātr. pie pilnas slodz. (mīksts āmurs) (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Instrum. turētājs
Vibrācijas līmenis urbšanas laikā (m/s² )
FIXTEC
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

620
2.0
0 - 4400
0 - 2700
20
13
30
SDS-Plus
10.2
Nē
1.9
Koferis
4933408070

ILGĀKS DARBMŪŽS

KOMBINĒTĀ KARBĪDA
90° 4 GRIEZĒJŠĶAUTŅU
ĢEOMETRIJA (Ø5 - 8 MM)
OPTIMIZĒTA VEIKTSPĒJA

4 ŠĶĒLĒJMALAS
DAUDZ EFEKTĪVĀK SADRUPINA
MATERIĀLU

SDS-PLUS URBJU
KOMPLEKTS (5 GAB.)
Ø 5 / 6 x 110 mm, Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.

Preces kods
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4932352833

AIZSARGSTŪRI PRET
ARMATŪRU
NOVĒRŠ URBJA
NOBLOĶĒŠANOS/IESPRŪŠANU

SDS-PLUS URBJU
KOMPLEKTS (5 GAB.)
Ø 5,5 x 110 mm, Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.

Preces kods

4932352835

SB 2-35 D | TRIECIENURBJMAŠĪNA 1010 W 2 ĀTRUMU

MAINĪGAS RIEVAS
ĢEOMETRIJA
PRIEKŠ ĀTRĀKAS URBŠANAS

ºº Jaudīgs 1010 W motors
ºº Augsts griezes moments un zemāks ātrums smagiem darbiem
ºº Maināms ātrums
ºº Metāla pārnesumkārba, kas nodrošina izcilu izturību
ºº Āmura darbības apturēšana, lai veiktu tikai rotējošo urbšanu
ºº 16 mm metāla patrona, noregulējama ar atslēgu
ºº Kabelis (4 m)

SDS-PLUS URBJU
KOMPLEKTS (7 GAB.)
Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm, Ø 6 / 8 / 10 / 12 x
160 mm.

Preces kods

SB 2-35 D
Ieejas jauda (W)
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1010
0 - 800
0 - 1800
35
40
16
50
57
16
4.2
Koferis
4933380507

4932451464
Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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PD2E 24 R | TRIECIENURBJMAŠĪNA 1020 W 2 ĀTRUMU
ºº Jaudīgs 1020 W motors
ºº Elektronika ar maināmu ātruma izvēli un atpakaļgaitas funkciju
ºº AVS (vibrāciju novēršanas sistēma) un mīksts rokturis ērtākai izmantošanai
ºº Metāla pārnesumkārba, kas nodrošina izcilu izturību
ºº Tieša uzgaļu uzņemšana, pateicoties samazinātam garumam un svaram,

nodrošinot maksimālu redzamību skrūvēšanas laikā

ºº Drošības sajūgs lietotāja aizsardzībai
ºº Bezatslēgas patrona, 1,5-13 mm
ºº Kabelis (4 m)

PD2E 22 R | TRIECIENURBJMAŠĪNA 850 W 2 ĀTRUMU
PD2E 24 R
Ieejas jauda (W)
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1020
0 - 1000
0 - 3200
22
24
16
40
60
13
3.0
Koferis
4933419595

PD2E 24 RS | TRIECIENURBJMAŠĪNA 1010 W 2 ĀTRUMU
ºº Jaudīgs 1010 W motors
ºº Elektronika ar maināmu ātruma izvēli un atpakaļgaitas funkciju
ºº AVS (vibrāciju novēršanas sistēma) un mīksts rokturis ērtākai izmantošanai
ºº Metāla pārnesumkārba, kas nodrošina izcilu izturību
ºº Tieša uzgaļu uzņemšana, pateicoties samazinātam garumam un svaram,

nodrošinot maksimālu redzamību skrūvēšanas laikā

ºº Drošības sajūgs lietotāja aizsardzībai
ºº Bezatslēgas patrona, 1,5-13 mm
ºº Kabelis (4 m)

nodrošinot maksimālu redzamību skrūvēšanas laikā
ºº Drošības sajūgs lietotāja aizsardzībai
ºº Elektronika ar maināmu ātruma izvēli un atpakaļgaitu
ºº Bezatslēgas patrona, 1,5-13 mm
ºº Kabelis (4 m)
ºº Bezatslēgas spīļpatrona, 1,5-13 mm
ºº 4 m vads
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ºº Jaudīgs 850 W motors
ºº Elektronika ar maināmu ātruma izvēli un atpakaļgaitas funkciju
ºº AVS (vibrāciju novēršanas sistēma) un mīksts rokturis ērtākai izmantošanai
ºº Metāla pārnesumkārba, kas nodrošina izcilu izturību
ºº Tieša uzgaļu uzņemšana, pateicoties samazinātam garumam un svaram,

nodrošinot maksimālu redzamību skrūvēšanas laikā

ºº Drošības sajūgs lietotāja aizsardzībai
ºº Bezatslēgas patrona, 1,5-13 mm
ºº Kabelis (4 m)

PD2E 22 R
Ieejas jauda (W)
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

850
0 - 1000
0 - 3200
20
22
13
40
56
13
2.9
Koferis
4933419570

PD-705 | TRIECIENURBJMAŠĪNA 705 W
PD2E 24 RS
Ieejas jauda (W)
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1010
0 - 1450
0 - 3400
20
24
16
40
54
13
3.1
Koferis
4933380462

PD2E 24 RST | TRIECIENURBJMAŠĪNA 1200 W 2 ĀTRUMU
ºº AVS (vibrāciju novēršanas sistēma) un mīksts rokturis ērtākai izmantošanai
ºº Metāla pārnesumkārba, kas nodrošina izcilu izturību
ºº Tieša uzgaļu uzņemšana, pateicoties samazinātam garumam un svaram,
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ºº Kompakts un jaudīgs 705 W motors
ºº Kompaktā un ergonomiskā konstrukcija

ar lielām, mīkstām satveršanas
zonām piedāvā izcilu vadāmību
ºº Mainīga ātruma vadība ar turpgaitas un atpakaļgaitas mehānismu
ºº Āmura darbības apturēšana, lai veiktu rotējošo urbšanu
ºº 13 mm metāla bezatslēgas patrona
ºº 43 mm pārvada sašaurinājuma diametrs izmantošanai urbjmašīnu statīvos
ºº Kabelis (4 m)

PD-705
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

705
0 - 3000
15
16
13
30
15
13
1.9
−
4933431955

T-TEC 201 | TRIECIENURBJMAŠĪNA 750 W L-VEIDA DIVU ĀTRUMU
PD2E 24 RST
Ieejas jauda (W)
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1200
0 - 1450
0 - 3400
22
24
16
45
56
13
3.1
Koferis
4933380796

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

ºº Optimāla

vadāmība, pateicoties kompaktajai un ergonomiskajai
konstrukcijai
ºº Planetārie pārvadi ar augstu griezes momentu urbšanai un skrūvēšanai
lielā diametrā
ºº Tieša uzgaļu uztveršana asī, kas samazina instrumenta kopējo garumu
ºº Āmura darbības apturēšana, lai veiktu rotējošo urbšanu
ºº Metāla bezatslēgas patrona (1,5-13 mm)
ºº Reversīva darbība
ºº Atvienojams aizmugures rokturis
ºº Kabelis (4 m)

T-TEC 201
Ieejas jauda (W)
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

750
0 - 1200
0 - 3400
20
22
13
40
58
13
2.7
Koferis
4933380708
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PDE 16 RP | TRIECIENURBJMAŠĪNA 630 W VIENA ĀTRUMA
ºº Izcila vadāmība, pateicoties kompaktajai un ergonomiskajai konstrukcijai
ºº Planetārā pārnesumkārba darbam zemā ātrumā un ar augstu griezes

momentu
ºº Iebūvēta metāla bloka tehnoloģija labākai izturībai un stabilitātei
ºº Elektronika: mainīga ātruma izvēle optimālai urbšanai
ºº Āmura darbības apturēšana, lai veiktu rotējošo urbšanu
ºº Kabelis (4 m)

HD2E 13 R | 705 W 2 ĀTRUMU ROTĒJOŠĀ URBJMAŠĪNA
PDE 16 RP
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

630
0 - 950
16
20
13
40
59
13
2.0
Koferis
4933409206

pateicoties kompaktajai un ergonomiskajai konstrukcijai
metāla bloka tehnoloģija maksimālai izturībai un

stabilitātei

ºº Elektronika:

maināma ātruma un āmura ātruma iepriekšēja izvēle,
izmantojot slēdzī iebūvētu ritenīti
ºº Āmura darbības apturēšana
ºº Metāla Fixtec patrona (1,5-13 mm)
ºº Viegla piekļuve oglekļa oglītēm un to nomaiņa, noņemot mīksto rokturi
ºº Kabelis (4 m)

ºº Kompakts un jaudīgs 705 W motors
ºº Elektronika ar maināmu ātruma izvēli un atpakaļgaitas funkciju
ºº Metāla pārnesumkārba, kas nodrošina izcilu izturību
ºº 13 mm metāla bezatslēgas spīļpatrona
ºº Viegli satverama un ergonomiska roktura konstrukcija ērtam darbam
ºº Kabelis (4 m)

HD2E 13 R
Ieejas jauda (W)
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

705
0 - 1050
0 - 2200
13
40
60
13
1
/2˝ x 20
2.7
−
4933390186

HDE 13 RQX

PDE 13 RX | TRIECIENURBJMAŠĪNA 630 W VIENA ĀTRUMA
ºº Izcila vadāmība,
ºº IMB — iebūvēta
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PDE 13 RX
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

630
0 - 2900
15
18
13
30
21
13
1.8
Koferis
4933409200

950 W VIENA ĀTRUMA ROTĒJOŠĀ URBJMAŠĪNA
un jaudīgs 950 W motors
ºº Kompakts
ātrums
ºº Maināms
Lieliska
veiktspēja
darbam zemā ātrumā un ar augstu griezes
ºº momentu
metāla bezatslēgas patrona ar vienu uzmavu
ºº Industriāla
ass bloķētājs
ºº Automātiskais
Darbība
atpakaļgaitā
ºº 4 m QUIK-LOK kabelis
ºº

Bezatslēgas spīļpatrona no metāla

B2E 16 RLD | 900 W 2 ĀTRUMU ROTĒJOŠĀ URBJMAŠĪNA
ºº Jaudīgs 900 W motors
ºº Augsts griezes moments un zemāks ātrums smagiem
ºº Mainīga ātruma izvēle
ºº Metāla pārnesumkārba, kas nodrošina izcilu izturību
ºº 16 mm metāla patrona, noregulējama ar atslēgu
ºº Kabelis (4 m)

darbiem

B2E 16 RLD
Ieejas jauda (W)
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

900
0 - 750
0 - 1600
16
40
88
16
M18 x 2.5
4.2
−
4933380482

Reversa darbība
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

HDE 13 RQX

HDE 13 RQX KIT

950
0 - 850
13
38
94
13
1
/2˝ x 20
2.0
−
030250

950
0 - 850
13
38
94
13
1
/2˝ x 20
2.0
Koferis
4933428550

17 GAB. CAURUMZĀĢU
KOMPLEKTS
preces kods

49224102

+
QUIK-LOK kabelis

148

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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HDE 13 RQD | 825 W VIENA ĀTRUMA ROTĒJOŠĀ URBJMAŠĪNA
ºº Kompakts un jaudīgs 825 W motors
ºº Maināms ātrums
ºº Lieliska veiktspēja darbam zemā ātrumā
ºº 1,5-13 mm atslēgas patrona
ºº Darbība atpakaļgaitā
ºº 4 m QUIK-LOK kabelis

DWSE 4000 Q | SKRŪVGRIEZIS SAUSĀM SIENĀM
ºº Metāla pārnesumkārba precīzai gultņu un pārvadu ievietošanai
ºº Sajūgs ar klusu saķeres darbību
ºº Ļoti vienkārši noņemams ar klikšķi piekabināmais dziļuma iestatīšanas

HDE 13 RQD
un ar augstu griezes momentu

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

825
0 - 500
13
38
101
13
1
/2˝ x 20
3.2
−
110750

TAISNLEŅĶA URBJA PIEDERUMS.
SAVIENOJUMS, UZMAVA UN
GALVIŅA (46 MM X 95 MM)
preces kods

48062871

priekšgals

ºº Mīksts rokturis
ºº Komplektā iekļauts

ºº Metāla

48301528

+

ºº Metāla pārnesumkārba precīzai gultņu un pārvadu ievietošanai
ºº Augsta griezes momenta izvade (520 Nm)
ºº Ērti satverama un ergonomiska roktura konstrukcija
ºº Maināms ātrums, reversīvs
ºº 4 m QUIK-LOK kabelis

TKSE 2500 Q
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Kokskrūves līdz (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

preces kods

IPWE 400 R
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Triec. param. (collas/min.)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Maks. skrūves diam.
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

725
0 - 1700
1000 - 2600
400
M20
1
/2˝ četrstūra
2.7
−
4933451524

IPWE 520 R | ¾ COLLAS TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA
725
0 - 2500
6
25
1
/4˝ Hex
1.4
−
679050

SEŠSTŪRA LIGZDAS
KOMPLEKTS (3 GAB.); Ø 6 / 8 /
10 MM MAGNĒTISKĀS LIGZDAS
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preces kods

ºº Metāla pārnesumkārba precīzai gultņu un pārvadu ievietošanai
ºº Augsta griezes momenta izvade (400 Nm)
ºº Ērti satverama un ergonomiska roktura konstrukcija
ºº Maināms ātrums, reversīvs
ºº 4 m QUIK-LOK kabelis

630
0 - 950
13
40
59
13
1
/2˝ x 20
2.1
Koferis
4933409194

TKSE 2500 Q | TECH PISTOLE PAŠIESKRŪVĒJOŠĀM SKRŪVĒM TECH
pārnesumkārba precīzai gultņu un pārvadu ievietošanaiMetāla
pārnesumkārba precīzai gultņu un pārvadu ievietošanai
ºº Sajūgs ar klusu saķeres darbībuSajūgs ar klusu saķeres darbību
ºº Ļoti vienkārši noņemams ar klikšķi piekabināmais dziļuma iestatīšanas
priekšgalsĻoti vienkārši noņemams ar klikšķi piekabināmais dziļuma
iestatīšanas priekšgals
ºº Mīksts rokturisMīksts rokturis
ºº Komplektā iekļauta siksnas spaile, ligzdas komplekts — 6/8/10 mm (4966-3004) un 4 m QUIK-LOK kabelisKomplektā iekļauta siksnas spaile,
ligzdas komplekts — 6/8/10 mm (49-66-3004) un 4 m QUIK-LOK kabelis

725
0 - 4000
4.8
20
1
/4˝ Hex
1.3
−
674350

PHILLIPS KALTS. IZMANTOŠANAI
AR SHARP-FIRE KASETI
48051005. GARUMS - 140 MM

+

DE 13 RP

noņemot mīksto rokturi

DWSE 4000 Q
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Kokskrūves līdz (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

IPWE 400 R | ½ COLLAS TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

momentu

ºº Metāla bezatslēgas patrona (1,5-13 mm)
ºº Atpakaļgaitas funkcija
ºº Viegla piekļuve oglekļa sukām un to nomaiņa,
ºº Kabelis (4 m)

gala turētājs, Philips Nr. 2, siksnas spaile un 4 m

QUIK-LOK kabelis

DE 13 RP | 630 W VIENA ĀTRUMA ROTĒJOŠĀ URBJMAŠĪNA
ºº Kompakts un jaudīgs 630 W motors
ºº Elektronika: mainīga ātruma izvēle optimālai urbšanai
ºº Iebūvēta metāla bloka tehnoloģija labākai izturībai un stabilitātei
ºº Planetārā pārnesumkārba darbam zemā ātrumā un ar augstu griezes

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

49663004

IPWE 520 R
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Triec. param. (collas/min.)
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)
Maks. skrūves diam.
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

725
0 - 1700
1000 - 2500
520
M24
3
/4˝ četrstūra
2.8
−
4933451525

+

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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DD 3-152

DIMANTA URBŠANAS
KODOLI SLAPJAI URBŠANAI

3 ĀTRUMU KOMBINĒTĀ DIMANTA URBJMAŠĪNA
1900 vatu motors
ºº Jaudīgs
ātruma diapazons mazu un lielu centrālo elementu vadībai
ºº Optimāls
iedarbināšana ar bezpakāpju ātruma vadību
ºº Pakāpeniska
diodes — motora temperatūras termiskās aizsardzības
ºº Gaismas
indikators
sajūgs
ºº Drošības
savienojums — drošs motora fiksācijas savienojums
ºº Ātrais
vienkāršai izmantošanai un minimālai vibrācijai

ºº
ºº
ºº
ºº

WCHP-SB
8 - 50 mm

L formas rokturis labākam svara sadalījumam
3 ātrumu pārnesumkārba
5 m kabelis ar PRCD
Komplektā iekļauts putekļu nosūkšanas savienotājs, 32 mm un 41
mm uzgriežņu atslēga

➌

➊

➊ Standarta 1/2˝ G ligzda.
➋ Standarta 1 1/4˝ UNC ligzda.

Pielietojums mitrajā un sausajā režīmā

➌	Diametrs un tips iegravēts uz kodola ligzdas, nodrošinot
ilgstošu redzamību.
➍	Lāzera metināti segmenti garantē pret atlūšanu.

WCHP-SB
52 - 152 mm

➍	10 mm segmenta augstums paildzina ekspluatācijas
periodu.

Lēkmes DD3-152

–	Īpaši plāns 2 mm segments ļauj veikt ātru un agresīvu
urbšanu dzelzsbetonā.
–	Slēgta gredzena segments nodrošina izcilu sniegumu
augstas slodzes darbos.

3 ātrumu selektors

DD 3-152
Ieejas jauda (W)
Ātr. pie pilnas nosl. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda betonā (mm)
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

1900
550 / 1250 / 2700
152
202
1
/2˝ G + 1 1/4˝ UNC
6.5
Koferis
4933428000

➌

WCHP 52 350 mm
Lēkmes DCM2-250C
& DCM2-350C

➋

➌

➋

➍

Unikālas TURBO formas segmenti ir iepriekš uzasināti,
lai nodrošinātu teicamu atdevi jau darba sākumā.
–	Viens ārējais un divi iekšējie sloti ļauj uzlabot dzesēšanu
un materiāla izvadīšanu.
Motora temperatūras aizsardzības
termālais LED indikators

➍
➍

➍

➍

DR 152 T | DIMANTA URBJA STATĪVS, KAS PAREDZĒTS DD 3-152
ºº Lieta alumīnija pamatne vienkāršai pārvadāšanai
ºº 45° sasvēršana slīpai urbšanai
ºº Ātrais savienojums — precīzs un ātrs instrumenta un stenda savienojums
ºº Kompakta pamatne, kas neaizņem vietu, urbjot šaurās vietās
ºº 4 līmeņošanas skrūves ātrai regulēšanai
ºº Horizontālie un vertikālie spirta līmeņrāži
ºº Rokturis transportēšanai
ºº Pogu bloķētāju bloķēšana augstākajā pozīcijā, lai palīdzētu nostiprināt

iekārtu un centrālo elementu

DR 152 T
Maks. serdes urbja uzg. izm. (mm)
Pamata izm. (mm)
Leņķa liel. (°)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

152
330 x 210
45
10
−
4933428020

ºº Divu spieķu riteņu padeve darbībai kreisajā un labajā pusē
ºº Vakuuma plāksne ir pieejama kā piederums (4932352676)
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Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Ø (mm)

Apraksts

Serdes nostipr.

Darbgar. (mm)

Kop. gar. (mm)

preces kods

Ø (mm)

Apraksts

Serdes nostipr.

Darbgar. (mm)

Kop. gar. (mm)

preces kods

8

WCHP-SB 8

1

⁄2˝ Gas

70

135

4932352072

40

WCHP-SB 40

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352088

12

WCHP-SB 12

1

⁄2˝ Gas

200

265

4932352074

42

WCHP-SB 42

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352089

14

WCHP-SB 14

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352075

45

WCHP-SB 45

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352090

16

WCHP-SB 16

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352077

50

WCHP-SB 50

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352092

18

WCHP-SB 18

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352078

52

WCHP-SB 52

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352734

20

WCHP-SB 20

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352079

62

WCHP-SB 62

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352735

22

WCHP-SB 22

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352080

82

WCHP-SB 82

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352736

24

WCHP-SB 24

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352081

92

WCHP-SB 92

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352737

25

WCHP-SB 25

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352082

102

WCHP-SB 102

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352738

28

WCHP-SB 28

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352083

112

WCHP-SB 112

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352739

30

WCHP-SB 30

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352084

122

WCHP-SB 122

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352740

32

WCHP-SB 32

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352085

132

WCHP-SB 132

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352741

35

WCHP-SB 35

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352086

152

WCHP-SB 152

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352742

37

WCHP-SB 37

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352087
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DD 2-160 XE | 2 ĀTRUMU SAUSĀ URBŠANA AR DIMANTU
ºº Jaudīgs un robusts motors nodrošina konstanti augstu griezes
ºº Divkārša aizsardzība no savstarpēji saistītajiem mehāniskajiem

momentu
un
elektroniskajiem sajūgiem, lai pasargātu lietotāju un instrumentu
ºº Robusta konstrukcija ar metāla pārnesumkārbu
ºº Drošs darbs ar garo AVS sānu rokturi un D veida aizmugures rokturi
ºº Divpakāpju pārnesumkārba
ºº M16 FIXTEC adapteris ātrai centrālā elementa nomaiņai
ºº Viegla āmurveida darbība — pēc aktivizēšanas ļauj centrālajam
elementam griezt ātrāk un vienkāršāk
ºº Pakāpeniska iedarbināšana, izmantojot akseleratora slēdzi precīzai un
kontrolētai urbšanai
ºº Fixtec Cleanline rotors (papildpiederums) — labākais risinājums putekļu
ekstrakcijai
ºº Kabelis (4 m)
ºº Komplektā iekļauta 3/16 collu sešstūra atslēga, 6 mm sešstūra atslēga,
17 x 19 uzgiežņu atslēga, ātrās pievienošanas motora plāksne, M8 x
25 mm skrūves (4 gab.), centrēšanas ierīce, vakuuma gumijas blīve

DD 2-160 XE
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Ātr. pie pilnas nosl. (apgr./min.)
Āmura brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1500
0 - 1500 / 0 - 3000
0 - 890 / 0 - 1770
24,000 / 48,000
162
50
M18 x 2.5
4.2
Koferis
4933368690

SAUSĀ PIELIETOJUMA
DIMANTA KROŅURBIS AR
PUTEKĻU NOSŪCĒJU
- DCHXL

Vislabāk piemēroti ļoti cietiem, augstas izturības ķieģeļiem,
vidējas izturības ķieģeļiem, cietam kaļķakmenim/smilšakmenim.

LĀZERA METINĀTI SEGMENTI
NODROŠINA PAPILDU IZTURĪBU.

DCM 2-350 C | DIMANTA URBŠANAS MOTORS
ºº Divu ātrumu dimanta urbšanas motors
ºº Iekšējs slīdošais sajūgs
ºº Trīskāršas redukcijas pārvads
ºº Pakāpeniskas iedarbināšanas slēdzis
ºº Aizsardzība pret motora pārslodzi
ºº PRCD paliekošās strāvas ierīce
ºº Iebūvēts ūdens šarnīrsavienojums
ºº Divkāršās montāžas sadales kārba
ºº Komplektā iekļauta atvērta gala uzgriežņu

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

DCM 2-350 C

atslēga, sešstūrveida atslēgas

un siksna ar sadales kārbu

Ieejas jauda (W)
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. serdes urbja uzg. izm. (mm)
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods 240 V

2800
300
600
350
1 1/4˝ UNC
9.0
−
40044

A

B

A

Vadības stienis DD2-160 modelim. Komplektā ar fiksācijas
skrūvi (4931622432). Nepieciešama galatslēga (4931616044) un
SDS-plus priekšurbis (8 x 110 mm, 4932307070).

DR 350 T | DIMANTA URBJA STATĪVS, KAS PAREDZĒTS DD 2-350-C
ºº Viegls urbšanas statīvs, izgatavots no alumīnija
ºº Sasvēršana (0-45°)
ºº Urbšanas leņķa un dziļuma rādījums
ºº Ātri pievienojama motora plāksne
ºº Padeves ātruma precīza regulēšana
ºº Vertikāls un horizontāls ūdens līmeņrādis
ºº Urbjamā cauruma centrēšanas ierīce
ºº Līmeņošanas skrūves
ºº Padeves rokturis, kuru var pievienot abās statīva pusēs
ºº Rokturis un riteņi transportēšanai
ºº Komplektā iekļauta 3/16 collu sešstūra atslēga, 6 mm sešstūra

B

DR 350 T

atslēga,
17 x 19 uzgiežņu atslēga, ātrās pievienošanas motora plāksne, M8 x
25 mm skrūves (4 gab.), centrēšanas ierīce

Maks. serdes urbja uzg. izm. (mm)
Gājiena gar. (mm)
Augst. (mm)
Pamata izm. (mm)
Leņķa liel. (°)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods 240 V

350
610
1042
391 x 523
45
19.5
−
4933400600

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Apraksts
FIXTEC tīrās līnijas rotors (CLR).
Apraksts
DCHXL 38*
DCHXL 52
DCHXL 68
DCHXL 82
DCHXL 102
DCHXL 107
DCHXL 112
DCHXL 117
DCHXL 122
DCHXL 127
DCHXL 132
DCHXL 152
DCHXL 162

Ø

154

C

Ø (mm)
38
52
68
82
102
107
112
117
122
127
132
152
162

Instrum. turētājs
M18 x 2.5

Serdes nostipr.
1 1⁄4˝ UNC

Serdes nostipr.
Darbgar. (mm)
1 1⁄4˝ UNC
420
1 1⁄4˝ UNC
420
1 1⁄4˝ UNC
420
1 1⁄4˝ UNC
420
1
1 ⁄4˝ UNC
420
1
1 ⁄4˝ UNC
420
1
1 ⁄4˝ UNC
420
1 1⁄4˝ UNC
420
1 1⁄4˝ UNC
420
1 1⁄4˝ UNC
420
1
1 ⁄4˝ UNC
420
1
1 ⁄4˝ UNC
420
1
1 ⁄4˝ UNC
420
* Tsentreerimisjuhik pole eelpuurimisel vajalik.

Kop. gar. (mm)
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490

preces kods
4932352172
preces kods
4932399753
4932399163
4932399164
4932399165
4932399166
4932399754
4932399167
4932399755
4932399168
4932399169
4932399170
4932399171
4932399172
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AGV 12 DEC | LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA AR PUTEKĻU PĀRVALDĪBAS FUNKCIJU 1200 W

DCM 2-250 C | DIMANTA URBŠANAS MOTORS
ºº Divu ātrumu dimanta urbšanas motors
ºº Iekšējs slīdošais sajūgs
ºº Trīskāršas redukcijas pārvads
ºº Pakāpeniskas iedarbināšanas slēdzis
ºº Aizsardzība pret motora pārslodzi
ºº PRCD paliekošās strāvas ierīce
ºº Iebūvēts ūdens šarnīrsavienojums
ºº Divkāršās montāžas sadales kārba
ºº Komplektā iekļauta atvērta gala uzgriežņu

DCM 2-250 C

atslēga, sešstūrveida atslēgas

un siksna ar sadales kārbu

Ieejas jauda (W)
1. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
2. zobr. brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. serdes urbja uzg. izm. (mm)
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods 240 V

2800
450
900
250
1 1/4˝ UNC
9.0
−
40964

ºº Jaudīgs

1200 W „PROTECTOR-MOTOR” — pamatne ar epoksīda sveķu
pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas pagarina
instrumenta darbmūžu
ºº Ļoti kompakta un slaida konstrukcija ērtākam darbam
ºº Līnijas atslēgšanas funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu pēc
strāvas padeves pārtraukuma
ºº Drošības sajūgs lietotāja aizsardzībai pret atsitienu
ºº Bezatslēgas dziļuma regulēšana no 5 līdz 28 mm
ºº Atvēršana bez atslēgas ātrai un vienkāršai asmens nomaiņai
ºº Griešanas veidne ar griezuma indikācijas līniju, lai novērstu savīšanos un
labāku kontroli darba laikā
ºº Ātrsavienojuma drošības aizsargs, noņemams bez instrumentiem ātrai un
vieglai regulēšanai
ºº Putekļu korpusus var viegli uzstādīt uz Milwaukee® M klases tīrītājiem
ar unikālu „click-system” adapteru, kas iekļauts Milwaukee® EMAC
putekļsūcēja komplektā
ºº Sānu rokturis ar aizsardzību pret vibrāciju, lai mazinātu lietotāja nogurumu
ºº Komplektā ietilpst 4 m gumijas kabelis, putekļu ekstrakcijas griešanas
korpuss, dimanta griešanas disks DUH 125 mm

DR 250 TV
Maks. serdes urbja uzg. izm. (mm)
Gājiena gar. (mm)
Augst. (mm)
Pamata izm. (mm)
Leņķa liel. (°)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

250
520
834
276 x 467
45
10.0
−
4933400590

17 x 19 uzgiežņu atslēga, ātrās pievienošanas motora plāksne, M8 x
25 mm skrūves (4 gab.), centrēšanas ierīce, vakuuma gumijas blīve

1200
11,000
125
28
M 14
2.4
Jā
Jā
Jā
Slīdošais slēdzis
HD kaste
4933448020

LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA AR PUTEKĻU PĀRVALDĪBAS FUNKCIJU 1550 W
1550 W „PROTECTOR-MOTOR” — pamatne ar epoksīda
ºº Jaudīgs
sveķu pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

AGV 15 DEC | LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA AR PUTEKĻU PĀRVALDĪBAS FUNKCIJU 1550 W
1550 W „PROTECTOR-MOTOR” — pamatne ar epoksīda sveķu
pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas pagarina
instrumenta darbmūžu
ºº Ļoti kompakta un slaida konstrukcija ērtākam darbam
ºº Līnijas atslēgšanas funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu pēc
strāvas padeves pārtraukuma
ºº Drošības sajūgs lietotāja aizsardzībai pret atsitienu
ºº Bezatslēgas dziļuma regulēšana no 5 līdz 28 mm
ºº Atvēršana bez atslēgas ātrai un vienkāršai asmens nomaiņai
ºº Griešanas veidne ar griezuma indikācijas līniju, lai novērstu savīšanos un
labāku kontroli darba laikā
ºº Ātrsavienojuma drošības aizsargs, noņemams bez instrumentiem ātrai un
vieglai regulēšanai
ºº Putekļu korpusus var viegli uzstādīt uz Milwaukee® M klases tīrītājiem
ar unikālu „click-system” adapteru, kas iekļauts Milwaukee® EMAC
putekļsūcēja komplektā
ºº Sānu rokturis ar aizsardzību pret vibrāciju, lai mazinātu lietotāja nogurumu
ºº Komplektā ietilpst 4 m gumijas kabelis, putekļu ekstrakcijas griešanas
korpuss, dimanta griešanas disks DUH 125 mm

AGV 12-125 X DEC-SET
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC
Līnijas atslēgš. funkc.
AVS sānu rokt.
Slēdža veids
Piegād.
Preces kods

AGV 15 DEG

DR 250 TV | DIMANTA URBJA STATĪVS, KAS PAREDZĒTS DD 2-250-C
ºº Viegls urbšanas statīvs, izgatavots no alumīnija
ºº Sasvēršana (0-45°)
ºº Urbšanas leņķa un dziļuma rādījums
ºº Ātri pievienojama motora plāksne
ºº Iebūvēta vakuuma pamatnes plāksne (var izmantot ar vakuumu vai bez tā)
ºº Padeves ātruma precīza regulēšana
ºº Vertikāls un horizontāls ūdens līmeņrādis
ºº Urbjamā cauruma centrēšanas ierīce
ºº Līmeņošanas skrūves
ºº Padeves rokturis, kuru var pievienot abās statīva pusēs
ºº Komplektā iekļauta 3/16 collu sešstūra atslēga, 6 mm sešstūra atslēga,

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

ºº Jaudīgs

ºº
AGV 15-125 XC DEC-SET

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
Nepast. ātr.
FIXTEC
Līnijas atslēgš. funkc.
AVS sānu rokt.
Piegād.
Preces kods

1550
11,000
125
28
M 14
2.6
Nē
Jā
Jā
Jā
HD kaste
4933448025

ºº
ºº

pagarina instrumenta darbmūžu un nodrošina izcilu veiktspēju visos
lietošanas gadījumos
Ļoti kompakta un slaida konstrukcija ērtākam darbam
Līnijas atslēgšanas funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu
pēc strāvas padeves pārtraukuma
Magnētiskas kontaktvirsmas, kuru savienošanai nav nepieciešami
instrumenti, optimālam darbam stūros un sienu tuvumā
Priekšējā pārsega uzglabāšana, kad to noņem, lai veiktu darbu
šaurās vietās
Pateicoties elastīgai augstuma regulēšanai, piederumus var
izmantot ar pilnīgu segmentu.
Ātrsavienojuma drošības aizsargs, noņemams bez instrumentiem
ātrai un vieglai regulēšanai
Putekļu korpusus var viegli uzstādīt uz Milwaukee® M klases
tīrītājiem ar unikālu „click-system” adapteru, kas iekļauts
Milwaukee® EMAC putekļsūcēja komplektā
Leņķa spiediena roktura konstrukcijas visērtākam darbam, lietotājs
var vertikāli piemērot spiedienu virsmai, lai nodrošinātu vislabāko
veiktspēju
Kad sukas nodilst, tās var nomainīt
Komplektā ietilpst 4 m gumijas kabelis, spiediena rokturis, putekļu
ekstrakcijas slīpēšanas korpuss, dimanta slīpēšanas disks 125 mm

Magnētiski stiprinājumi, nav vajadzīgs
izmantot instrumentus

Putekļu korpusu var viegli uzstādīt
uz Milwaukee® M klases tīrītājiem ar
unikālu „click-system” adapteri

AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
Nepast. ātr.
FIXTEC
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

1550
11,000
125
28
M 14
2.6
Nē
Jā
Jā
HD kaste
4933448035

1550
2800 - 11,000
125
28
M 14
2.6
Jā
Jā
Jā
HD kaste
4933448830

UNIVERSĀLĀ SLĪPRIPA
SLĪPĒŠANAS UN
IZLĪDZINĀŠANAS DARBIEM.
BIEZAS KĀRTAS NOSLĪPĒŠANA
preces kods

+

4932451186
100 % bezatslēgas
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Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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AGV 12 DEG | LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA AR PUTEKĻU PĀRVALDĪBAS FUNKCIJU 1200 W
ºº Jaudīgs

1200 W „PROTECTOR-MOTOR” — pamatne ar epoksīda sveķu
pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas pagarina
instrumenta darbmūžu
ºº Ļoti kompakta un slaida konstrukcija ērtākam darbam
ºº Līnijas atslēgšanas funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu pēc
strāvas padeves pārtraukuma
ºº Magnētiskas kontaktvirsmas, kuru savienošanai nav nepieciešami
instrumenti, optimālam darbam stūros un sienu tuvumā
ºº Priekšējā pārsega uzglabāšana, kad to noņem, lai veiktu darbu šaurās
vietās
ºº Pateicoties elastīgai augstuma regulēšanai, piederumus var izmantot ar
pilnīgu segmentu.
ºº Ātrsavienojuma drošības aizsargs, noņemams bez instrumentiem ātrai un
vieglai regulēšanai
ºº Putekļu korpusus var viegli uzstādīt uz Milwaukee® M klases tīrītājiem
ar unikālu „click-system” adapteru, kas iekļauts Milwaukee® EMAC
putekļsūcēja komplektā
ºº Leņķa spiediena roktura konstrukcijas visērtākam darbam, lietotājs var
vertikāli piemērot spiedienu virsmai, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju
ºº Kad oglītes nodilst, tās var nomainīt

MAKSIMĀLS ĀTRUMS, ILGS
EKSPLUATĀCIJAS PERIODS,
ZEMAS VIBRĀCIJAS

AGV 12-125 X DEG-SET
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC
Līnijas atslēgš. funkc.
Slēdža veids
Piegād.
Preces kods
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1200
11,000
125
28
M 14
2.4
Jā
Jā
Slīdošais slēdzis
HD kaste
4933448030

Dimanta asmeņi

MILWAUKEE® SPEEDCROSS DIMANTA ASMEŅI IR PAREDZĒTI VISIEM
BŪVLAUKUMA PROFESIONĀĻIEM, KURIEM IR NEPIECIEŠAMS PATS LABĀKAIS
SNIEGUMS, STRĀDĀJOT VISAUGSTĀKAJĀ SLODZĒ.

WCS 45 | GROPJU FRĒZE 1900 W 150 MM (45 MM DOC)
ºº Maināms griešanas platums
ºº Aizsardzība pret pārslodzi
ºº Maināms un regulējams griešanas dziļums
ºº TILT-LOK rokturis
ºº Mīksts rokturis
ºº Putekļu ekstrakcijas savienojums
ºº Komplektā iekļauti 2 dimanta diski, speciāls

WCS 45
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Zāģ. plat. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

kalts, atslēgas

1900
5800
150
45
45
M 14
6.6
Koferis
4933383350

150 X 22,23 MM DIMANTA
ASMENS AR 2,4 MM
GRIEŠANAS PLATUMU, 10 MM
SEGMENTA AUGSTUMS IDEĀLI
PIEMĒROTS TRADICIONĀLĀ
MŪRA GRIEŠANAI
preces kods

WCE 30 | GROPJU FRĒZE 1500 W 125 MM (30 MM DOC)
ºº Jaudīgs 1500 vatu motors
ºº Ideāli piemērots elektrokabeļu shēmas uzstādīšanai
ºº Augstas veiktspējas elektronika ar aizsardzību pret pārslodzi
ºº Strāvas ierobežojums pakāpeniskai iedarbināšanai
ºº Vienkārši noregulējams griešanas platums
ºº Iekšējs putekļu ekstrakcijas savienojums
ºº Komplektā iekļauti 2 dimanta diski, speciāls kalts, atslēgas, tapas

adapters

10 mm segmenta augstums, kas nodrošina ilgāku darbmūžu. Augsta dimanta
koncentrācija ar īpašu agresīvu ģeometriju nodrošina augstu griešanas
veiktspēju. Lāzera metināti segmenti sniedz lietotājam 100% drošību.

+

Trokšņa samazināšanas īpašības. Izcils līdzsvars un precizitāte mazina griešanas
troksni.

WCE 30
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Zāģ. plat. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

preces kods

Precīzi izstrādāts asmens. Ražošanas procesā ar spriegošanu izlīdzināts un rūdīts
asmens, kas nodrošina izcilu precizitāti un maksimālu siltumizturību.
Griešanas dzesēšanas gropes. Gropes un atveres uzlabo gaisa plūsmu,
minimizējot segmentu griešanas temperatūru. Tas pasargā segmentus no siltuma
izraisītiem bojājumiem un ļauj lietotājam griezt vairāk un ātrāk.

4932373148

1500
9500
125
26
30
M 14
4.3
Koferis
4933383855

125 X 22,23 MM DIMANTA
ASMENS AR 2,4 MM
GRIEŠANAS PLATUMU, 10 MM
SEGMENTA AUGSTUMS IDEĀLI
PIEMĒROTS TRADICIONĀLĀ
MŪRA GRIEŠANAI
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DIMANTA AUGSTĀKĀS KVALITĀTES ASMEŅI =
MAKSIMĀLS ĀTRUMS!

Zemas vibrācijas. Ar spriegošanu izlīdzinātais asmens novērš svārstības un
minimizē vibrācijas.
Lāzera marķējums. Visa tehniskā/drošības informācija, kā arī griešanās virziena
bulta, ir marķēta ar lāzeru un saglabājas visu asmens darbmūžu. Pat tad, ja tiek
strādāts ar abrazīviem materiāliem, informācija nenodils.

+

4932373147

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Diska diam. (mm)
preces kods

AUDD 115

AUDD 125

AUDD 150

AUDD 230

HUDD 115

HUDD 125

HUDD 150

HUDD 230

115
4932399823

125
4932399824

150
4932399825

230
4932399826

115
4932399819

125
4932399820

150
4932399821

230
4932399822
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METĀLAPSTRĀDE
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HDE 6 RQ | 725 W VIENA LIELĀTRUMA ROTĒJOŠĀ URBJMAŠĪNA
ºº Kompakts un jaudīgs 725 W motors
ºº Metāla pārnesumkārba precīzai gultņu
ºº 1,5-10 mm atslēgas spīļpatrona
ºº Ergonomisks dizains, ērts satvēriens
ºº Darbība atpakaļgaitā
ºº 4 m QUIK-LOK kabelis

HDE 6 RQ

un pārvadu ievietošanai

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

725
0 - 4000
6
16
30
10
1
/2 x 20
1.4
−
010150

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

AUGSTAS VEIKTSPĒJAS
DIVMETĀLU GREDZENZĀĢI
Milwaukee® Hole Dozer™ būvlaukumā ir neaizvietojams, un nodrošina
neizsmeļamu izturību visintensīvākajos darbos.

DE 10 RX | 630 W VIENA LIELĀTRUMA ROTĒJOŠĀ URBJMAŠĪNA
ºº Kompakts un jaudīgs 630 W motors
ºº Elektronika: mainīga ātruma izvēle optimālai urbšanai
ºº Iebūvēta metāla bloka tehnoloģija labākai izturībai un stabilitātei
ºº Planetārā pārnesumkārba darbam zemā ātrumā un ar augstu griezes

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)
Maks. urbš. jauda kokā (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Urbja liel. diam. (mm)
Instrum. turētājs
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

momentu

ºº Metāla FIXTEC spīļpatrona (1,0-10 mm)
ºº Reversīva darbība
ºº Viegla piekļuve oglekļa sukām un to nomaiņa,
ºº Kabelis (4 m)

RIP GUARD™ — NOZARĒ IZTURĪGĀKIE ZOBI
DE 10 RX

noņemot mīksto rokturi

630
0 - 2700
10
30
21
10
1
/2˝ x 20
1.6
−
4933409211

PLUG JACK™ — UNIVERSĀLAS
PIEKĻUVES LIGZDAS DIZAINS
ĀTRAI ATGRIEZUMU IZVADĪŠANAI

MŪŽA GARANTIJA PRET ZOBU
LŪŠANU

DIVMETĀLU KONSTRUKCIJA
AR 8% KOBALTA UZLABOTAI
NODILUMIZTURĪBAI

MDE 42 | MAGNĒTISKĀ URBJMAŠĪNAS PRESE
ºº Viegls, pārvietojams un spēcīgs magnētiskais urbšanas statīvs
ºº 1200 vatu motora jauda, kas tiek nodota ar trīs redukcijas pārvadu

MDE 42

palīdzību, nodrošina spēku masīva 42 mm cauruma izurbšanai caur 50 mm
biezu tēraudu
ºº Lielā magnēta jauda un jaunākie elektronikas sasniegumi nodrošina vadību
un atbilstību visām drošības prasībām
ºº Elektronisks slēdžu panelis vienkāršai darbībai
ºº Komplektā iekļauts noregulējams drošības aizsargs, griešanas eļļa un
sešstūrveida atslēgas

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Ātr. pie pilnas nosl. (apgr./min.)
Urbš. dziļums, izmantojot maks. diam. (mm)
Urbš. dziļums, izmantojot maks. plat. (mm)
Maks. urbš. uzgaļa cietiem ķerm. izm. (mm)
Maks. statiskais apvērsējmom. (Nm)
Magnēta turētsp. (urbja smailes spied.) (N)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1200
300 - 640
170 - 330
42
50
16
85
10,000
11.5
Koferis
4933380832

7 GAB. HOLE DOZER™ CAURUMZĀĢU
KOMPLEKTS
Caurumzāģi: Ø 19, 22, 25, 29, 32 mm. Caurumzāģa darbvārpsta Ø 14 - 30 mm (Id. Nr.
49567010). Starplika un adapteris. 1⁄8˝ sešstūra galatslēga.

Preces kods

14 GAB. CAURUMZĀĢU KOMPLEKTS
Caurumzāģi: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Gredzenzāģa darbvārpsta
Ø 14 - 30 mm (Id. Nr. 49567010). Gredzenzāģa darbvārpsta Ø 32 - 152 mm (Id. Nr.
49569100). 2 x priekšurbji, 1⁄8˝ / ~ 3 mm sešstūra galatslēga.

Preces kods
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Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

49224083

49224152

10 GAB. CAURUMZĀĢU KOMPLEKTS
Caurumzāģi: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Caurumzāģa darbvārpsta Ø 14 - 30 mm
(Id. Nr. 49567010). Caurumzāģa darbvārpsta Ø 32 - 152 mm (Id. Nr. 49569100). 2 x
priekšurbji, 1⁄8˝ sešstūru galatslēga.

Preces kods

49224201

17 GAB. CAURUMZĀĢU KOMPLEKTS
Caurumzāģi: Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Caurumzāģa
darbvārpsta Ø 14 - 30 mm (Id. Nr. 49567010). Caurumzāģa darbvārpsta Ø 32 - 152
mm (Id. Nr. 49569100). 2 x priekšurbji, 1⁄8˝ galatslēga (Id. Nr. 49960060).

Preces kods

49224102
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MDE 41

AGVM 26

UZ VIRSMAS MAGNĒTISKI STIPRINĀMĀ TAISNLEŅĶA URBJMAŠĪNA AR ELEKTROMAGNĒTU

LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA 2600 W

vatu jaudīgs motors ar optimizētu urbšanas ātrumu
ºº 1200
ātrumu pārnesumkārba uzlabotam urbšanas ātrumam,
ºº 2kas
nodrošina 475 un 730 apgriezienus minūtē, izmantojot

B-Guard pasargā operatoru un iekārtu no atsitiena efekta
ºº Milwaukee
2600 W „PROTECTOR-MOTOR” – pamatne ar epoksīda
ºº Jaudīgs
sveķu pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas

tukšgaitas konstatēšana: Konstatē tukšgaitas rotāciju
ºº AUTOSTOP
un automātiski pārtrauc strāvas pievadi urbjmašīnai, lai nodrošinātu

darbības balansieris, kas ievērojami samazina
ºº Automātiskās
vibrāciju sliktiem diskiem

gredzenurbjus vai spirālurbjus

pagarina instrumenta darbmūžu

™

AVS aprīkots motora korpuss un papildu AVS sānu rokturis
ºº Ar
ērtākam darbam, samazinot locītavu slodzi

labāko lietotāja aizsardzību

ar 9930 N stiprināšanās spēku
ºº Elektromagnēts
urbšanas diametrs, izmantojot gredzenurbjus, ir 41
ºº Maksimālais
mm, bet, izmantojot spirālurbjus, kas aprīkoti ar taisno kājiņu, tas
ir 13 mm

2 ātrumu pārnesumkārba

19 mm Weldon tipa urbja stiprinājuma ligzda ātrai un
ºº Bezatslēgas
vieglai urbja nomaiņai

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

mm gājiena garums dažādu urbju izmantošanai
ºº 146
atslēgas atvienojams rokturis, kas uzstādāms gan labajā, gan
ºº Bez
kreisajā pusē

vibrācija savā klasē (tikai 2,5 m/s²)
ºº Zemākā
galvenais rokturis ar 7 pozīcijām
ºº Pagriežams
atloka uzgrieznis ātrai un vienkāršai disku nomaiņai
ºº FIXTEC
ātri noņemams drošības aizsargs vienkāršai
ºº Sprādzienizturīgs,
regulēšanai

Milwaukee® B-Guard mehāniskais
sajūgs

atslēdzamas oglekļa oglītes
ºº Automātiski
ºº 4 m gumijas kabelis

ºº Materiāla virsmas izgaismošanai ir uzstādīta LED

MDE 41
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Urbš. dziļums, izmantojot maks. diam. (mm)
Urbš. dziļums, izmantojot maks. plat. (mm)
Maks. urbš. uzgaļa cietiem ķerm. izm. (mm)
Magnēta turētsp. (urbja smailes spied.) (N)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1200
475 / 730
41
50
13
9930
13.5
Koferis
4933451015

Bez instrumentu palīdzības atvienojams
rokturis

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Avārijas slēdzis
Līnijas atslēgš. funkc.
Autom. stabil. sist.
AVS pretvibr. sist.
Rotējošs galv. rokt.
Piegād.
Preces kods

AGVM 26-230 GEX

AGVM 26-230 GEX/DMS

2600
6600
230
68
M 14
5.8
Jā
Nē
Jā
Jā
Jā
Jā
−
4933402365

2600
6600
230
68
M 14
5.8
Jā
Jā
Nē
Jā
Jā
Jā
−
4933402495

7 pozīciju pagriežams AVS galvenais
rokturis

Iebūvēts LED apgaismojums

Automātiska līdzsvarošana lielā mērā
samazinātai vibrācijai — 2,5 m/s²

MDP 41 | UZ VIRSMAS MAGNĒTISKI STIPRINĀMĀ TAISNLEŅĶA URBJMAŠĪNA AR PASTĀVĪGO MAGNĒTU

AGV 26 | LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA 2600 W

ºº 1200 vatu jaudīgs motors ar optimizētu urbšanas ātrumu
ºº 2 ātrumu pārnesumkārba uzlabotam urbšanas ātrumam, kas

ºº Jaudīgs

nodrošina
475 un 730 apgriezienus minūtē, izmantojot gredzenurbjus vai spirālurbjus
™
AUTOSTOP
tukšgaitas
konstatēšana:
Konstatē
tukšgaitas
rotāciju
un
ºº
automātiski pārtrauc strāvas pievadi urbjmašīnai, lai nodrošinātu labāko
lietotāja aizsardzību
ºº Autonomās barošanas pastāvīgais magnēts ar 8890 N stiprināšanās
spēku novērš nejaušas magnēta deaktivizēšanās iespējas, lai nodrošinātu
uzlabotu lietotāja aizsardzību un atvieglotu instrumenta novietošanu uz
virsmas
ºº Maksimālais urbšanas diametrs, izmantojot gredzenurbjus, ir 41 mm, bet,
izmantojot spirālurbjus, kas aprīkoti ar taisno kājiņu, tas ir 13 mm
ºº Bezatslēgas 19 mm Weldon tipa urbja stiprinājuma ligzda ātrai un vieglai
urbja nomaiņai
ºº 146 mm gājiena garums dažādu urbju izmantošanai
ºº Bez atslēgas atvienojams rokturis, kas uzstādāms gan labajā, gan kreisajā
pusē
ºº Materiāla virsmas izgaismošanai ir uzstādīta LED
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MDP 41
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Urbš. dziļums, izmantojot maks. diam. (mm)
Urbš. dziļums, izmantojot maks. plat. (mm)
Maks. urbš. uzgaļa cietiem ķerm. izm. (mm)
Magnēta turētsp. (urbja smailes spied.) (N)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1200
475 / 730
41
50
13
8890
14.0
Koferis
4933451014

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

2600 W „PROTECTOR-MOTOR” – pamatne ar epoksīda sveķu
pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas pagarina
instrumenta darbmūžu
ºº Automātiskās darbības balansieris, kas ievērojami samazina vibrāciju
sliktiem diskiem
ºº Ar AVS aprīkots motora korpuss un papildu AVS sānu rokturis ērtākam
darbam, samazinot locītavu slodzi
ºº Zemākā vibrācija savā klasē (tikai 2,5 m/s²)
ºº Pagriežams galvenais rokturis ar 7 pozīcijām
ºº Vienkārša iedarbināšana pakāpeniskai darba uzsākšanai
ºº Sprādzienizturīgs, ātri noņemams drošības aizsargs vienkāršai regulēšanai
ºº Automātiski atslēdzamas oglekļa oglītes
ºº 4 m gumijas kabelis

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Avārijas slēdzis
Līnijas atslēgš. funkc.
Autom. stabil. sist.
AVS pretvibr. sist.
Rotējošs galv. rokt.
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

AGV 26-230 GE

AGV 26-230 GE/DMS

2600
6600
230
68
M 14
5.5
Nē
Nē
Jā
Jā
Jā
Jā
−
4933402360

2600
6600
230
68
M 14
5.5
Nē
Jā
Nē
Jā
Jā
Jā
−
4933402490
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AG 24 | LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA 2400 W

AGVM 24 | LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA 2400 W
ºº Milwaukee B-Guard pasargā operatoru un iekārtu no atsitiena efekta
ºº Jaudīgs 2400 W „PROTECTOR-MOTOR” – pamatne ar epoksīda sveķu

pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas pagarina
instrumenta darbmūžu
ºº Automātiskās darbības balansieris, kas ievērojami samazina vibrāciju
sliktiem diskiem
ºº Ar AVS aprīkots motora korpuss un papildu AVS sānu rokturis ērtākam
darbam, samazinot locītavu slodzi
ºº Zemākā vibrācija savā klasē (tikai 2,5 m/s²)
ºº Pagriežams galvenais rokturis ar 7 pozīcijām
ºº FIXTEC atloka uzgrieznis ātrai un vienkāršai disku nomaiņai
ºº Sprādzienizturīgs, ātri noņemams drošības aizsargs vienkāršai regulēšanai
ºº Automātiski atslēdzamas oglekļa oglītes
ºº 4 m gumijas kabelis

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Avārijas slēdzis
Līnijas atslēgš. funkc.
Autom. stabil. sist.
AVS pretvibr. sist.
Rotējošs galv. rokt.
Piegād.
Preces kods

AGVM 24-230 GEX

AGVM 24-230 GEX/DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.8
Jā
Nē
Jā
Jā
Jā
Jā
−
4933402340

2400
6600
230
68
M 14
5.8
Jā
Jā
Nē
Jā
Jā
Jā
−
4933402475

AGVK 24-230 EK

AGVK 24-230 EK DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.4
Nē
Nē
Jā
Jā
Nē
−
4933451413

2400
6600
230
68
M 14
5.4
Nē
Jā
Jā
Jā
Nē
−
4933451414

ºº Jaudīgs

2400 W „PROTECTOR-MOTOR” – pamatne ar epoksīda sveķu
pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas pagarina
instrumenta darbmūžu
ºº Ergonomiska dizaina motora korpuss, lai nodrošinātu maksimālas ērtības
lietotājam
ºº Vienkārša iedarbināšana pakāpeniskai darba uzsākšanai
ºº Sprādzienizturīgs, ātri noņemams drošības aizsargs vienkāršai regulēšanai
ºº Automātiski atslēdzamas oglekļa oglītes
ºº 4 m gumijas kabelis

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Avārijas slēdzis
Līnijas atslēgš. funkc.
Autom. stabil. sist.
AVS pretvibr. sist.
Rotējošs galv. rokt.
Piegād.
Preces kods

AG 24-230 E

AG 24-230 E/DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.3
Nē
Nē
Jā
Nē
Nē
Nē
−
4933402325

2400
6600
230
68
M 14
5.3
Nē
Jā
Nē
Nē
Nē
Nē
−
4933402450

AGV 22

AGVK 24 | 2400 W LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA
2400 W motors ar pulverveida tinumu pārklājumu paildzinātam
kalpošanas laikam un izcilai veiktspējai visos lietojumos
Līnijas
atslēgšanas
funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu pēc
ºº
strāvas padeves pārtraukuma
ºº Drošības sajūgs lietotāja aizsardzībai pret “atsitienu”
ºº Pārslodzes aizsardzība pārkaršanas novēršanai
ºº Laidena palaide vienmērīgai darba sākšanai
ºº Ārkārtīgi kompakta konstrukcija ar 485 mm vispārējo garumu un 5,4 kg
svaru komfortablai lietošanai
ºº 2 pozīciju sānu rokturis ar aizsardzību pret vibrāciju samazinātam vibrāciju
līmenim un komfortablākam darbam
ºº Pret plīšanu noturīgs drošības aizsargs ar ātro atbrīvošanu, ērti regulējams
ºº Ārējas durtiņas ērtai oglīšu piekļuvei un ātrai tehniskajai apkopei
ºº 4 m gumijots kabelis

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

ºº Jaudīgs

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Avārijas slēdzis
Līnijas atslēgš. funkc.
AVS sānu rokt.
Rotējošs galv. rokt.
Piegād.
Preces kods

LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA 2200 W
2200 W motors ar pulverveida pamatnes pārklājumu ilgam
ºº Jaudīgs
darbmūžam un izcilai veiktspējai visos lietošanas gadījumos
kompakta konstrukcija ar nelielu kopējo garumu (485 mm) un
ºº Izcili
svaru (5,4 kg) maksimāli ērtam darbam
iedarbināšana pakāpeniskai darba uzsākšanai
ºº Vienkārša
ātri noņemams drošības aizsargs vienkāršai
ºº Sprādzienizturīgs,
regulēšanai

rokturis ar 2 pozīcijām un aizsardzību pret vibrāciju, lai
ºº Sānu
mazinātu lietotājam jūtamās vibrācijas un uzlabotu darba ērtumu

oglīšu durtiņas, kas nodrošina vienkāršu piekļuvi oglītem, lai
ºº Ārējas
ātri veiktu apkopi

ºº 4 m gumijas kabelis

Pret plīšanu drošs ātri atvienojamais
aizsargs

AGV 24 | LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA 2400 W
ºº Jaudīgs

2400 W „PROTECTOR-MOTOR” – pamatne ar epoksīda sveķu
pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas pagarina
instrumenta darbmūžu
ºº Automātiskās darbības balansieris, kas ievērojami samazina vibrāciju
sliktiem diskiem
ºº Ar AVS aprīkots motora korpuss un papildu AVS sānu rokturis ērtākam
darbam, samazinot locītavu slodzi
ºº Zemākā vibrācija savā klasē (tikai 2,5 m/s²)
ºº Vienkārša iedarbināšana pakāpeniskai darba uzsākšanai
ºº Sprādzienizturīgs, ātri noņemams drošības aizsargs vienkāršai regulēšanai
ºº Automātiski atslēdzamas oglekļa oglītes
ºº 4 m gumijas kabelis

AGV 24-230 E AGV 24-230 GE AGV 24-230 GE/DMS
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Avārijas slēdzis
Līnijas atslēgš. funkc.
Autom. stabil. sist.
AVS pretvibr. sist.
Rotējošs galv. rokt.
Piegād.
Preces kods

2400
6600
230
68
M 14
5.5
Nē
Nē
Jā
Jā
Jā
Nē
−
4933402335

2400
6600
230
68
M 14
5.5
Nē
Nē
Jā
Jā
Jā
Jā
−
4933402330

2400
6600
230
68
M 14
5.5
Nē
Jā
Nē
Jā
Jā
Jā
−
4933402520

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Avārijas slēdzis
Līnijas atslēgš. funkc.
Autom. stabil. sist.
AVS sānu rokt.
Rotējošs galv. rokt.
Piegād.
Preces kods

AGV 22-180 E

AGV 22-230 E

AGV 22-230/DMS

2200
8500
180
43
M 14
5.3
Nē
Nē
Jā
Nē
Jā
Nē
−
4933431820

2200
6600
230
68
M 14
5.4
Nē
Nē
Jā
Nē
Jā
Nē
−
4933431850

2200
6600
230
68
M 14
5.4
Nē
Jā
Nē
Nē
Jā
Nē
−
4933431860

Pretvibrāciju sānu rokturis

„PROTECTOR-MOTOR” — pamatne
ar epoksīda sveķu pārklājumu un lielai
slodzei paredzēta tinuma aizsardzība
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Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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AGV 17

AG 22 | LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA 2200 W
2200 W motors ar pulverveida pamatnes pārklājumu ilgam
darbmūžam un izcilai veiktspējai visos lietošanas gadījumos
ºº Izcili kompakta konstrukcija ar nelielu kopējo garumu (485 mm) un svaru
(5,2 kg) maksimāli ērtam darbam
ºº Sprādzienizturīgs drošības aizsargs ar atslēgu
ºº Ārējas sukas durtiņas, kas nodrošina vienkāršu piekļuvi oglītēm, lai ātri
veiktu apkopi

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

ºº Jaudīgs

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Avārijas slēdzis
Līnijas atslēgš. funkc.
Autom. stabil. sist.
AVS sānu rokt.
Rotējošs galv. rokt.
Piegād.
Preces kods

AG 22-180/DMS

AG 22-230/DMS

2200
8500
180
43
M 14
5.1
Nē
Jā
Nē
Nē
Nē
Nē
−
4933431830

2200
6600
230
68
M 14
5.2
Nē
Jā
Nē
Nē
Nē
Nē
−
4933433630

LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA 1750 W 125 MM
1750 W „PROTECTOR-MOTOR” – pamatne ar epoksīda
ºº Jaudīgs
sveķu pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas
pagarina instrumenta darbmūžu

jaudas elektronika, kas nodrošina konstantu ātrumu
ºº Konstantas
visos darbos

atslēgšanas funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu
ºº Līnijas
pēc strāvas padeves pārtraukuma
pret termisko pārslodzi, lai novērstu pārkaršanu
ºº Aizsardzība
sajūgs lietotāja aizsardzībai pret atsitiena efektu
ºº Drošības
FIXTEC
uzgrieznis
diska nomaiņai bez instrumentiem
ºº Sprādzienizturīgs drošības
bez instrumentiem maksimālai
ºº lietotāja aizsardzībai un ātraiaizsargs
regulēšanai

„PROTECTOR-MOTOR” — pamatne
ar epoksīda sveķu pārklājumu un lielai
slodzei paredzēta tinuma aizsardzība

rokturis ar aizsardzību pret vibrāciju, lai mazinātu nogurumu
ºº Sānu
ºº 4 m gumijas kabelis

AGV 21 GEX | LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA 2100 W
ºº Jaudīgs

2100 W „PROTECTOR-MOTOR” – pamatne ar epoksīda sveķu
pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas pagarina
instrumenta darbmūžu
ºº Automātiskās darbības balansieris, kas ievērojami samazina vibrāciju
sliktiem diskiem
ºº Ar AVS aprīkots motora korpuss un papildu AVS sānu rokturis ērtākam
darbam, samazinot locītavu slodzi
ºº Galvenais rokturis ar 7 pozīcijām
ºº Vienkārša iedarbināšana pakāpeniskai darba uzsākšanai
ºº FIXTEC atloka uzgrieznis ātrai un vienkāršai disku nomaiņai
ºº Sprādzienizturīgs, ātri noņemams drošības aizsargs vienkāršai regulēšanai
ºº Automātiski atslēdzamas oglekļa oglītes
ºº 4 m gumijas kabelis

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Avārijas slēdzis
Līnijas atslēgš. funkc.
Autom. stabil. sist.
AVS pretvibr. sist.
Rotējošs galv. rokt.
Piegād.
Preces kods

AGV 21-230 GEX

AGV 21-230 GEX/DMS

2100
6600
230
68
M 14
5.5
Jā
Nē
Jā
Jā
Jā
Jā
−
4933402304

2100
6600
230
68
M 14
5.5
Jā
Jā
Nē
Jā
Jā
Jā
−
4933402525

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
Nepast. ātr.
FIXTEC atlokuzgr.
Avārijas slēdzis
Līnijas atslēgš. funkc.
AVS sānu rokt.
Autom. stabil. sist.
Piegād.
Preces kods

AGV 17-125 XE

AGV 17-125 XC

AGV 17-125 XC/DMS

AGV 17-150 XC/DMS

AGV 17-180 XC/DMS

1750
2600 - 11,000
125
33
M 14
2.8
Jā
Jā
Nē
Jā
Jā
Nē
−
4933432230

1750
11,000
125
33
M 14
2.8
Nē
Jā
Nē
Jā
Jā
Nē
−
4933449850

1750
11,000
125
33
M 14
2.8
Nē
Jā
Jā
Jā
Jā
Nē
−
4933455140

1750
9500
150
45
M 14
3.0
Nē
Jā
Jā
Jā
Jā
Nē
−
4933432250

1750
7600
180
58
M 14
3.1
Nē
Jā
Jā
Jā
Jā
Nē
−
4933432270

Sānu rokturis ar aizsardzību pret
vibrāciju

Elektronika

AGV 17 INOX | 1750 W ZEMA ĀTRUMA LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA
1750 W &#8220;PROTECTOR-MOTOR&#8221; — pamatne ar
epoksīda sveķu pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība,
kas pagarina instrumenta darbmūžu
ºº 7 pozīciju ātruma regulēšanas iespēja no 2000 līdz 7600 APGR./MIN.
vislabākajiem rezultātiem, apstrādājot nerūsošo tēraudu
ºº Integrēta konstantas jaudas nodrošināšanas elektronika, kas arī nodrošina
laidenu palaidi vienmērīgai darba sākšanai
ºº Līnijas atslēgšanas funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu pēc
strāvas padeves pārtraukuma
ºº Termālās pārslodzes aizsardzība pārkaršanas novēršanai
ºº Drošības sajūgs lietotāja aizsardzībai pret atsitienu
ºº FIXTEC uzgrieznis diska nomaiņai bez atslēgas
ºº Sprādzienizturīgs ātrsavienojuma drošības aizsargs, kas noņemams bez
instrumentiem, nodrošina labāku lietotāja aizsardzību un ātru regulāciju
ºº Pretvibrāciju sānu rokturis zemākai vibrācijai
ºº 4 m gumijots kabelis

AGV 15 | LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA 1550 W

ºº Jaudīgs
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AGV 17-125 INOX
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
Nepast. ātr.
FIXTEC atlokuzgr.
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

1750
2000 - 7600
125
33
M 14
2.8
Jā
Jā
Jā
−
4933449870

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

ºº Jaudīgs

1550 W „PROTECTOR-MOTOR” – pamatne ar epoksīda sveķu
pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas pagarina
instrumenta darbmūžu
ºº Ļoti kompakta un slaida konstrukcija ērtākam darbam
ºº Vienkārša iedarbināšana pakāpeniskai darba uzsākšanai
ºº Līnijas atslēgšanas funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu pēc
strāvas padeves pārtraukuma
ºº Aizsardzība pret pārslodzi, lai novērstu pārkaršanu
ºº Drošības sajūgs lietotāja aizsardzībai pret atsitiena efektu
ºº Jauna iebūvēta un novatoriska „FIXTEC” disku maiņas sistēma,
neizmantojot instrumentus
ºº Sprādzienizturīgs ātrsavienojuma drošības aizsargs, noņemams bez
instrumentiem ātrai regulēšanai
ºº Sānu rokturis ar aizsardzību pret vibrāciju, lai mazinātu nogurumu
ºº 4 m gumijas kabelis

AGV 15-125 XC
Ieejas jauda (W)
1550
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
11,000
Diska diam. (mm)
125
Max. griešanas dziļums (mm)33
Vārpstas izm.
M 14
Sv. (kg)
2.6
Nepast. ātr.
Nē
FIXTEC atlokuzgr.
Nē
Līnijas atslēgš. funkc.
Jā
Autom. stabil. sist.
Nē
Piegād.
−
Preces kods
4933428120

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

AGV 15-125 XE

AGV 15-150 XC

1550
2800 - 11,000
125
33
M 14
2.6
Jā
Nē
Jā
Nē
−
4933428127

1550
9000
150
44
M 14
2.6
Nē
Nē
Jā
Nē
−
4933433250
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PAGARINA DARBĪBAS LAIKU
UN MITRUMA AIZSARDZĪBU
AR PRO + **
ILGSTOŠA AUGSTA VEIKTSPĒJA.

SPECIĀLU MAISĪJUMU NODROŠINA:

Jaunā formula HydroProtect novērš ar vecumu saistītu snieguma zaudējumus un joprojām nodrošina gandrīz tādu pašu sniegumu pēc vairāku
mēnešu uzglabāšanu.

PLĀNA METĀLA GRIEŠANAS DISKI PRO+

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

AGV 13 XSPDE
LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA 1250 W
1250 W "PROTECTOR-MOTOR" — pamatne ar epoksīda
ºº Jaudīgs
sveķu pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas
pagarina instrumenta darbmūžu

konstrukcija, ko nodrošina 160 mm korpusa izmērs
ºº Viskompaktākā
komfortablai lietošanai

palaide vienmērīgai darba sākšanai
ºº Laidena
atslēgšanas funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu
ºº Līnijas
pēc strāvas padeves pārtraukuma
aizsardzība pārkaršanas novēršanai
ºº Pārslodzes
sajūgs lietotāja aizsardzībai pret "atsitienu"
ºº Drošības
inovatīvā FIXTEC sistēma diska nomaiņai bez instrumentu
ºº Integrēta
palīdzības

“PROTECTOR-MOTOR“ ar epoksīda
sveķu motora telpas pārklājumu
un lielai slodzei paredzēta tinuma
aizsardzība

plīšanu noturīgs un ātri, bez instrumentu palīdzības
ºº Pret
atvienojamais drošības aizsargs vieglai regulēšanai

rokturis ar aizsardzību pret vibrāciju, lai samazinātu lietotāja
ºº Sānu
nogurumu

Pielietojums: lietošanas veidi: plānas griešanas ripas bez dzelzs un sēra, paredzētas visu veidu
tēraudam. Ideāli piemērotas nerūsošam un skābes izturīgam tēraudam, cietinātam nerūsošam tēraudam,
siltumizturīgam čugunam, atsperu tēraudam, mīkstam un instrumentu tēraudam.
41

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

Diska diam. (mm)
115
115
125
180
230

Biez. (mm)
1
1.5
1
1.5
1.9

Urbuma izm. (mm)
22.2
22.2
22.2
22.2
22.2

Vienību skaits iepakojumā
50
50
50
25
25

preces kods
4932451484
4932451486
4932451487
4932451489
4932451490

AGV 13-125 XSPDE
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC
Avārijas slēdzis
Līnijas atslēgš. funkc.
AVS sānu rokt.
Slēdža veids
Piegād.
Preces kods

METĀLA GRIEŠANAS DISKI PRO+

Pielietojums: lielisks sniegums, griežot tēraudu ar vidēju stiprību, parasta sakausējuma instrumentu
tēraudu, betona armatūru dzelzs un tērauda stieņus.
Īpašības: efektīva griešana līdz ar augstu atdevi.
41

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

Diska diam. (mm)
115
125
180
230

Biez. (mm)
3
3
3
3

Urbuma izm. (mm)
22.2
22.2
22.2
22.2

Vienību skaits iepa25
25
25
25

preces kods
4932451491
4932451492
4932451493
4932451494

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

115
125
180
230

3
3
3
3

22.2
22.2
22.2
22.2

25
25
25
25

4932451495
4932451496
4932451497
4932451498

1250
12,000
125
33
M 14
2.5
Jā
Jā
Jā
Jā
Lāpstiņas slēdzis
−
4933451578

Kompakta korpusa konstrukcija

Pret plīšanu noturīgs un bezatslēgu ātri
atvienojamais drošības aizsargs

AG 13 XSPD | 1250 W LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA
ºº Jaudīgs

42

1250 W "PROTECTOR-MOTOR" — pamatne ar epoksīda sveķu
pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas pagarina
instrumenta darbmūžu
ºº Viskompaktākā konstrukcija, ko nodrošina 160 mm korpusa izmērs
komfortablai lietošanai
ºº Integrēta inovatīvā FIXTEC sistēma bezatslēgu diska nomaiņai
ºº Pret plīšanu noturīgs un bezatslēgu ātri atvienojamais drošības aizsargs
vieglai regulēšanai
ºº 4 m gumijots vads

METĀLA SLĪPĒŠANAS DISKI PRO+

Pielietojums: labs sniegums darbā ar mīkstu tēraudu un instrumentu tēraudu bez sakausējumiem.
Īpašības: nodrošina ilgstošu ekspluatāciju un efektīvu slīpēšanu.

27

170

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

Diska diam. (mm)
115
125
180
230

Biez. (mm)
6
6
6
6

Urbuma izm. (mm)
22.2
22.2
22.2
22.2

Vienību skaits iepa25
25
10
10

AG 13-125 XSPD
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC
Līnijas atslēgš. funkc.
Slēdža veids
Piegād.
Preces kods

1250
12,000
115
28
M 14
2.3
Jā
Nē
Lāpstiņas slēdzis
−
4933451577

preces kods
4932451501
4932451502
4932451503
4932451504

** pieejams griešanas un slīpēšanas diski ar biezumu 1, 1.5, 1.9 and 6 mm.
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AGV 13 | 1250 W LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

AGV 10 EK | 1000 W LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA

ºº Jaudīgs

1250 W &#8220;PROTECTOR-MOTOR&#8221; — pamatne ar
epoksīda sveķu pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība,
kas pagarina instrumenta darbmūžu
ºº Ļoti kompakta un slaika konstrukcija ērtākam darbam
ºº 6 pozīciju ātruma regulēšanas iespēja no 2800 līdz 11500 APGR./MIN.
darbam ar dažādiem materiāliem
ºº Integrēta konstantas jaudas nodrošināšanas elektronika, kas nodrošina
nemainīgu ātrumu slodzes laikā
ºº Līnijas atslēgšanas funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu pēc
strāvas padeves pārtraukuma
ºº Pārslodzes aizsardzība pārkaršanas novēršanai
ºº Drošības sajūgs lietotāja aizsardzībai pret atsitienu
ºº Integrēta inovatīvā FIXTEC sistēma bezatslēgu diska nomaiņai
ºº Pret plīšanu noturīgs un bezatslēgu ātri atvienojamais drošības aizsargs
vieglai regulēšanai
ºº Pretvibrāciju sānu rokturis samazinātam darba izraisītam nogurumam
ºº 90° pagriežams zobpārvada korpuss
ºº 4 m gumijots kabelis

AGV 13-125 XE
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
Nepast. ātr.
FIXTEC
Līnijas atslēgš. funkc.
AVS sānu rokt.
Piegād.
Preces kods

1250
2,800 - 11,500
125
33
M 14
2.4
Jā
Jā
Jā
Jā
−
4933451218

AGV 12

ºº Jaudīgs 1000 W motors spēcīgai veiktspējai visos lietojumos
ºº Ļoti kompakts dizains ar nelielu vispārējo garumu — 276 mm

un
2,2&#160;kg komfortablai lietošanai
ºº Līnijas atslēgšanas funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu pēc
strāvas padeves pārtraukuma
ºº Laidena palaide vienmērīgai darba sākšanai
ºº Pretvibrāciju sānu rokturis samazinātam darba izraisītam nogurumam
ºº Pret plīšanu noturīgs un bezatslēgu ātri atvienojamais drošības aizsargs
vieglai regulēšanai
ºº Izliekts slīdslēdzis, kas atvieglo iedarbināšanu pat valkājot cimdus
ºº 4 m vads

AGV 10-125 EK
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

1000
11,000
125
33
M 14
2.2
Nē
Jā
−
4933451222

AG 10 EK | 1000 W LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA
ºº Jaudīgs 1000 W motors spēcīgai veiktspējai visos lietojumos
ºº Ļoti kompakts dizains ar nelielu vispārējo garumu — 276 mm

LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA 1200 W

un
2,1&#160;kg komfortablai lietošanai
ºº Līnijas atslēgšanas funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu pēc
strāvas padeves pārtraukuma
ºº Laidena palaide vienmērīgai darba sākšanai
ºº Pret plīšanu noturīgs un bezatslēgu ātri atvienojamais drošības aizsargs
vieglai regulēšanai
ºº Izliekts slīdslēdzis, kas atvieglo iedarbināšanu pat valkājot cimdus
ºº 4 m vads

1200 W „PROTECTOR-MOTOR” – pamatne ar epoksīda
ºº Jaudīgs
sveķu pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas
pagarina instrumenta darbmūžu

kompakta un slaida konstrukcija ērtākam darbam
ºº Ļoti
iedarbināšana pakāpeniskai darba uzsākšanai
ºº Vienkārša
atslēgšanas funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu
ºº Līnijas
pēc strāvas padeves pārtraukuma
pret pārslodzi, lai novērstu pārkaršanu
ºº Aizsardzība
sajūgs lietotāja aizsardzībai pret atsitiena efektu
ºº Drošības
iebūvēta un novatoriska „FIXTEC” disku maiņas sistēma,
ºº Jauna
neizmantojot instrumentus

ātrsavienojuma drošības aizsargs, noņemams bez
ºº Sprādzienizturīgs
instrumentiem ātrai regulēšanai

AG 10-115 EK

AG 10-125 EK

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

1000
11,000
115
28
M 14
2.1
Nē
Jā
−
4933451219

1000
11,000
125
33
M 14
2.1
Nē
Jā
−
4933451220

AG 9-125 XC

AG 9-125 XE

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
Nepast. ātr.
FIXTEC atlokuzgr.
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

850
10,000
125
33
M 14
1.8
Nē
Jā
Jā
−
4933403200

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

Izturīgi zobpārvadi

rokturis ar aizsardzību pret vibrāciju, lai mazinātu lietotāja
ºº Sānu
nogurumu

ºº 4 m gumijas kabelis

AG 9 | LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA 850 W
ºº Jaudīgs

AGV 12-125 X
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC
Avārijas slēdzis
Līnijas atslēgš. funkc.
Slēdža veids
Piegād.
Preces kods

1200
11,000
125
33
M 14
2.4
Jā
Nē
Jā
Slīdošais slēdzis
−
4933428085

AVS sānu rokturis

850 W „PROTECTOR-MOTOR” – pamatne ar epoksīda sveķu
pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas pagarina
instrumenta darbmūžu
ºº Viegla, plāna un kompakta: daudzpusīga universālā leņķa slīpmašīna
ºº Jaunā digitālā elektroniskā pakete piedāvā konstantu ātrumu, vienkāršu
iedarbināšanu, aizsardzību pret motora pārslodzi un bezslodzes ātruma
ierobežojumu
ºº Plakana metāla pārvada galva izcilai detaļas redzamībai un optimizētam
griešanas dziļumam
ºº Lieta magnija sakausējuma pārnesumkārba
ºº Gultņi un slēdzis ar aizsardzību pret putekļiem
ºº Efektīvs dzesēšanas ventilators neļauj motoram pārkarst pat lielas slodzes
apstākļos
ºº FIXTEC uzgrieznis ātrai un vienkāršai diska nomaiņai
ºº Sprādzienizturīgs, ātri noņemams drošības aizsargs vienkāršai regulēšanai
ºº Automātiski atslēdzamas oglekļa sukas
ºº 4 m gumijas kabelis

Bez instrumentiem ātri atbrīvojams
aizsargs
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Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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AG 800 EK | 800 W LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA
ºº Jaudīgs

800 vatu motors dažādiem pielietojumiem, un tikai 2,0 kg svars
komfortablai izmantošanai veicot ilgstošu darbu
ºº Ļoti kompakta un slaida aiz korpusa satverama konstrukcija — 194 mm
komfortablai lietošanai
ºº Līnijas atslēgšanas funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu pēc
strāvas padeves pārtraukuma
ºº Laidena palaide vienmērīgai darba sākšanai
ºº Izturīgi tērauda zobpārvadi ilgam darbmūžam
ºº Aizsargātas gaisa ieplūdes atveres uzlabotai dzesēšanai
ºº Plakana metāla pārvada galva izcilai apstrādājamā materiāla
pārredzamībai, optimizētam griešanas dziļumam un darbam šaurās vietās
ºº Pret plīšanu noturīgs un bezatslēgu ātri atvienojamais drošības aizsargs
vieglai regulēšanai
ºº 4 m vads

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

AG 800-115 EK

AG 800-125 EK

800
11,500
115
28
M 14
2.0
Nē
Jā
−
4933451212

800
11,500
125
33
M 14
2.0
Nē
Jā
−
4933451213

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

MAKSIMĀLAI
PRODUKTIVITĀTEI
Lapiņdiski

Pamatnes lapiņdisks ar automātisko apgriešanu: ļauj veikt
slīpēšanu līdz pēdējam graudam!
Ļoti elastīgs: ideāli pielāgojas sagatavei.

800 vatu motors dažādiem pielietojumiem, un tikai 2,0 kg svars
komfortablai izmantošanai veicot ilgstošu darbu
Ļoti
kompakta
un slaida aiz korpusa satverama konstrukcija — 194 mm
ºº
komfortablai lietošanai
ºº Līnijas atslēgšanas funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu pēc
strāvas padeves pārtraukuma
ºº Laidena palaide vienmērīgai darba sākšanai
ºº Izturīgi tērauda zobpārvadi ilgam darbmūžam
ºº Aizsargātas gaisa ieplūdes atveres uzlabotai dzesēšanai
ºº Plakana metāla pārvada galva izcilai apstrādājamā materiāla
pārredzamībai, optimizētam griešanas dziļumam un darbam šaurās vietās

AG 800-115 E AG 800-125 E AG 800-115 E D-SET
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

800
11,500
115
28
M 14
2.0
Nē
Jā
−
4933451210

800
11,500
125
33
M 14
2.0
Nē
Jā
−
4933451211

800
11,500
115
28
M 14
2.0
Nē
Jā
Koferis
4933451281

 Keramikas hibrīda lapiņdisks: slīpē tēraudu, nerūsošo tēraudu, bronzu, titānu, alumīniju.
 Keramikas šķiedra: slīpē un veic apdari vienā solī! Materiālu noņemšanai ar graudainību 40, apdarei ar graudainību 60!
 Pamatnes lapiņdisks ar automātisko apgriešanu: ļauj veikt slīpēšanu līdz pēdējam graudam!
 Dabīgās šķiedras pamatnes lapiņdisks: zemas vibrācijas un troksnis, nav kaitīgu putekļu.
 Ļoti elastīgs: ideāli pielāgojas sagatavei.
 Zema siltuma veidošanās: nav metāla krāsas zudumu, īpaši strādājot ar nerūsošo tēraudu.
 Ražots Vācijā.
 Ideāls slīpēšanas ātrums: Ø115 mm: 7000 - 8000 apgriezieni minūtē. Ø125 mm: 6000 - 7000 apgriezieni minūtē.
 Pielietojums: melnie metāli, krāsainie metāli (alumīnijs, titāns utt.), nerūsošais tērauds V2A (1.4301) / V4A (1.4401)

50

AGS 15-125 C | 1500 W LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA
ºº Jaudīgs

1500 W „PROTECTOR-MOTOR” – pamatne ar epoksīda sveķu
pārklājumu un lielai slodzei paredzēta tinuma aizsardzība, kas pagarina
instrumenta darbmūžu
ºº Pielāgota atlokveida slīpēšanas disku optimālajam ātrumam
ºº Konstantas jaudas elektronika, kas slodzes gadījumā nodrošina konstantu
ātrumu
ºº Vienkārša iedarbināšana pakāpeniskai darba uzsākšanai
ºº Līnijas atslēgšanas funkcija, lai novērstu automātisku iedarbināšanu pēc
strāvas padeves pārtraukuma
ºº Aizsardzība pret motora pārslodzi
ºº Sprādzienizturīgs ātrsavienojuma drošības aizsargs, noņemams bez
instrumentiem ātrai regulēšanai
ºº Filtra režģis
ºº 4 m gumijas kabelis

AGS 15-125 C
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
FIXTEC atlokuzgr.
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

1500
7600
125
M 14
2.4
Nē
Jā
−
4933407480

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Diska diam. (mm)
115
125

Smilšpapīra rupjums
Multi grauds 40/60
Multi grauds 40/60

Urbuma izm. (mm)
22.2
22.2

Pamatnes diski
Dabīga šķiedra
Dabīga šķiedra

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

Diska diam. (mm)
115
115
125
125

Smilšpapīra rupjums
80
120
80
120

Urbuma izm. (mm)
22.2
22.2
22.2
22.2

Pamatnes diski
Dabīga šķiedra
Dabīga šķiedra
Dabīga šķiedra
Dabīga šķiedra

TRIM

preces kods
4932430407
4932430408

 Augstas kvalitātes cirkonija graudainība: ilgāks darbmūžs, strādājot ar melnajiem metāliem un nerūsošo tēraudu.
 Pamatnes lapiņdisks ar automātisko apgriešanu: ļauj veikt slīpēšanu līdz pēdējam graudam!
 Dabīgās šķiedras pamatnes lapiņdisks: zemas vibrācijas un troksnis, nav kaitīgu putekļu.
 Ļoti elastīgs: ideāli pielāgojas sagatavei.
 Zema siltuma veidošanās: nav metāla krāsas zudumu, īpaši strādājot ar nerūsošo tēraudu.
 Ražots Vācijā.
 Ideāls slīpēšanas ātrums: Ø115 mm: 7000 - 8000 apgriezieni minūtē. Ø125 mm: 6000 - 7000 apgriezieni minūtē.
 Pielietojums: melnie metāli, nerūsošais tērauds V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
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Veids
SLC 50 / 115
SLC 50 / 125

LF

V

SE

AG 800 E | 800 W LEŅĶA SLĪPMAŠĪNA
ºº Jaudīgs

SE

MAKSIMĀLA ATDEVE AR CERA TURBO™ - PAR 50%
ĀTRĀKA MATERIĀLA IZŅEMŠANA UN DIVKĀRT
ILGĀKS EKSPLUATĀCIJAS LAIKS.

LF

TRIM

V

preces kods
4932430412
4932430413
4932430414
4932430415
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IEGŪSTIET DARBAM VISPIEMĒROTĀKO LEŅĶA SLĪPMAŠĪNU UN PUTEKĻU NOVADĪŠANAS SISTĒMU
1000

1250

W

800

1200

W

1550

W

2200

W

1250

W

2600

W

1750

W

W

2400

W

W

AG 800-125 E

AG 10-125 EK

AGV 12-125 X

AGV 13-125 XSPDE

AGV 13-125 XE

AGV 15-125 XE

AGV 17-180 XC/DMS

AGV 22-230 E

AGVK 24-230 EK

Diska diam. (mm)

125

125

125

125

125

125

180

230

230

AGVM 26-230 GEX/DMS
230

Diska diam. (mm)

Ieejas jauda (W)

800

1000

1200

1250

1250

1550

1750

2200

2400

2600

Ieejas jauda (W)

Pret iesprūšanas sistēma

Nē

Nē

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Nē

Jā

Jā

Pret iesprūšanas sistēma

AVS pretvibr. sist.

Nē

Nē

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

AVS pretvibr. sist.

FIXTEC

Nē

Nē

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Jā

FIXTEC

Nepast. ātr.

Nē

Nē

Nē

Nē

Jā

Jā

Nē

Nē

Nē

Nē

Nepast. ātr.

Avārijas slēdzis
Preces kods

Nē

Nē

Nē

Jā

Nē

Nē

Jā

Nē

Nē

Jā

4933451211

4933451220

4933428085

4933451578

4933451218

4933428127

4933432270

4933431850

4933451413

4933402495

Pieejams arī ar diska
diametru (mm) 115

Pieejams arī ar diska
diametru (mm) 115

Pieejams arī ar diska
diametru (mm) 150

Pieejams arī ar diska
diametru (mm) 125/150

Pieejams arī ar diska
diametru (mm) 180

DEC 125

PUTEKĻU AIZSARGS GRIEŠANAI — DEC 125. SAVIENOJUMS 100% BEZ
INSTRUMENTIEM AR Ø 115-125 MM AG(V) 12, AGV 15 SĒRIJU UN FUEL™
SLĪPMAŠĪNĀM.

176

DEG 125

PUTEKĻU AIZSARGS VIRSMAS APSTRĀDES DARBOS — DEG 125. SAVIENOJUMS 100%
BEZ INSTRUMENTIEM AR Ø 125 MM AG(V) 12 UN AGV 15 SĒRIJAS SLĪPMAŠĪNĀM.

DEC 230

PUTEKĻU AIZSARGS GRIEŠANAS DARBIEM, KOMPLEKTĀCIJĀ IETILPST AR ATSLĒGU
UZSTĀDĀMA AIZSARGA LIGZDA UN ĀTRĀS UZSTĀDĪŠANAS PUTEKĻU AIZSARGA
SAVIENOTĀJS. SADERĪGS AR MILWAUKEE® AG 22.

Avārijas slēdzis
Preces kods

DEC 230 K

PUTEKĻU AIZSARGS GRIEŠANAS DARBIEM, KOMPLEKTĀCIJĀ IETILPST 2
BEZATSLĒGAS AIZSARGA LIGZDAS UN ĀTRĀS UZSTĀDĪŠANAS PUTEKĻU AIZSARGA
SAVIENOTĀJS. SADERĪGS AR MILWAUKEE® AGV 22, AGVK 24 (PRC) UN AG 21, AG 24
(CZW). NAV SADERĪGS AR LAG, KAS APRĪKOTS AR AUTOMĀTISKO LĪDZSVAROTĀJU.
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AS 12 E | 1200 W PULĒJAMĀ MAŠĪNA AR ELEKTRONISKI MAINĀMU ĀTRUMU
ºº Augsts

motora griezes moments un slīpēšanai ideāli piemērots ātruma
diapazons
ºº Ergonomisks dizains garām darba maiņām
ºº Maināma ātruma izvēle ideāla ātruma nodrošināšanai jebkuram materiālam
ºº Aizsardzība pret termisko pārslodzi, lai novērstu pārkaršanu
ºº Komplektā iekļauts roku aizsargs, atbalsta paliktnis un 4 m kabelis

AP 12 E | 1200 W PULĒJAMĀ MAŠĪNA AR ELEKTRONISKI MAINĀMU ĀTRUMU
AS 12 E

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
Nepast. ātr.
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

1200
1800 - 4800
180
M 14
2.5
Jā
Jā
−
4933383940

AP 14-2 200 E

ºº 1200 vatu motors
ºº Ergonomisks dizains garām darba maiņām
ºº Speciāls pārvads augstam ass griezes momentam

AP 12 E
un ideālam pulēšanas

ātrumam

ºº Maināma ātruma izvēle ideāla ātruma
ºº Aizsardzība pret termisko pārslodzi
ºº Bezslodzes ātruma ierobežojums
ºº Kabelis (6 m)

nodrošināšanai

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Vārpstas izm.
Sv. (kg)
Nepast. ātr.
Līnijas atslēgš. funkc.
Piegād.
Preces kods

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

DGL 34 | VIENA LIELĀTRUMA TAISNĀ SLĪPMAŠĪNA
ºº Gara ass, lai atvieglotu piekļuvi šaurām vietām
ºº Metāla pārnesumkārba ar augstu rotācijas precizitāti

1450 W PULĒJAMĀ MAŠĪNA

un divkāršu ass
gultņa ligzdu
ºº Papildu liels ātrums (34 000 apgr./min)
ºº Atslēdzamas oglekļa sukas
ºº Optimāla svara/veiktspējas attiecība
ºº Komplektā iekļauta uzgriežņu atslēga SW 17 / SW 15, 4 m kabelis un
6 mm ietvars

vatu motors vislabākajai veiktspējai visos pielietošanas veidos.
ºº 1450
zobpārvada griezes moments labākajai veiktspējai un ātruma
ºº Liels
samazināšanās novēršanai maza ātruma pielietošanas veidos ar
novērstu pārkaršanas iespēju.

regulēšanas iespējas no 490 līdz 2100 apgriezieniem minūtē
ºº Ātruma
dažādām pielietošanas veidu iespējām.
iestatījumi izvietoti motora korpusa augšpusē.
ºº Ātruma
pārslodzes aizsardzība pārkaršanas novēršanai.
ºº Termālās
funkcija.
ºº Bloķēšanas
vārpstas bloķēšanas poga.
ºº Aizsargāta
Īpaša
„pirkstu
ºº nodrošināšanai.izvietošanas” zona priekšpusē labākā satvēriena

DGL 34
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. slīpripas diam. (mm)
Maks. slīp. rēdzes diam. (mm)
Spīļpatr. ievietotā izstr. liel. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

500
34,000
40
25
6
1.8
−
4933385110

Premium zobpārvadi ar augstu griezes
momentu

elastīgs un mīksts liplentes pamatnes disks krāsas
ºº Unikāls
skrāpējumu novēršanai darba laikā.

ºº 6 m garš poliuretāna kabelis, kas neatstāj pēdas uz krāsas.

DGL 30 E | MAINĀMA ĀTRUMA TAISNĀ SLĪPMAŠĪNA
AP 14-2 200 E

AP 14-2 200 E SET

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska diam. (mm)
Vārpstas izm.

1450
490 - 2100
200
M 14

Stand. aprīk.

Sānu rokturis, elastīgs
pamatnes disks

Sv. (kg)
Nepast. ātr.
Līnijas atslēgš. funkc.
Pakāpenisks starts
Piegād.
Preces kods

2.3
Jā
Jā
Jā
−
4933432800

1450
490 - 2100
200
M 14
Sānu rokturis, elastīgs pamatnes
disks, mīksts un ciets pulēšanas
sūklis, aitas vilnas pulēšanas
disks, slīpēšanas un pulēšanas
maisījums, drāna
2.3
Jā
Jā
Jā
HD kaste
4933432795
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Unikāls „finger grip“ aprīkojums ērtai
darba pozīcijai

ºº Gara ass, lai atvieglotu piekļuvi šaurām vietām
ºº Pakāpeniska elektroniskā iedarbināšana
ºº Elektroniskā ātruma vadība
ºº Papildu liels ātrums (30 000 apgr./min)
ºº Metāla pārnesumkārba ar augstu rotācijas precizitāti

un divkāršu ass
gultņa ligzdu
ºº Atslēdzamas oglekļa sukas
ºº Komplektā iekļauta uzgriežņu atslēga SW 17 / SW 15, 4 m kabelis un
6 mm ietvars

DGL 30 E
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. slīpripas diam. (mm)
Maks. slīp. rēdzes diam. (mm)
Spīļpatr. ievietotā izstr. liel. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

600
10,000 - 30,000
40
20
6
1.9
−
4933385120

7 ātruma regulēšanas iestatījumi
precīzai ātruma atlasei

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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DG 30 E | MAINĀMA ĀTRUMA TAISNĀ SLĪPMAŠĪNA
ºº Īsa, kompakta konstrukcija ērtai lietošanai
ºº Pakāpeniska elektroniskā iedarbināšana
ºº Elektroniskā ātruma vadība
ºº Metāla pārnesumkārba precīzai rotācijai
ºº Atslēdzamas oglekļa sukas
ºº Ergo slēdzis
ºº Piemērota arī stacionārai izmantošanai urbšanas

MCS 66 | METĀLA RIPZĀĢIS SAUSAI GRIEŠANAI
DG 30 E
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. slīpripas diam. (mm)
Maks. slīp. rēdzes diam. (mm)
Spīļpatr. ievietotā izstr. liel. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

statīvos vai uz
pagriežamām sistēmām ar pārvada sašaurinājuma diametru 43 mm
iekļauta uzgriežņu atslēga SW 17 / SW 15, 4 m kabelis un
6 mm ietvars

ºº Komplektā

500
10,000 - 30,000
40
20
6
1.3
−
4933385100

DG 7 E

metāla slīpēšanai un
frēzēšanai
ºº Lielai slodzei paredzēta metāla pārnesumkārba
ºº Komplektā iekļauts 6 mm ietvars, uzgriežņu atslēga SW 17 / SW 15 un
4 m kabelis

ºº Jaudīgs 1800 vatu motors, 4000 apgr./min
ºº Sausās griešanas tehnoloģija nodrošina ātru

MCS 66

un tīru metāla griešanu bez
atskabargām
ºº Griež tēraudu, nerūsošo tēraudu, alumīniju, izolētu putuplasta paneli
ºº Liels griešanas dziļums (66 mm)
ºº Ekskluzīvs skaidu atbrīvošanas vairoga fiksators ātrai atkritumu
likvidēšanai un asmeņu nomaiņai
ºº Dziļuma svira ātriem un efektīviem dziļajiem griezumiem
ºº Komplektā iekļauts 42 zobu asmens ar metālkeramikas galu

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Asmens diam. (mm)
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)
Urbuma izm. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1800
4000
203
66
15.87
6.4
Koferis
4933440615

BS 125

DG 7 E | ZEMA ĀTRUMA TAISNĀ SLĪPMAŠĪNA
ºº Gara ass, lai atvieglotu piekļuvi šaurām vietām
ºº Elektroniskā ātruma vadība
ºº Samazināts ātrums, ne vairāk kā 7000 apgr./min

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. slīpripas diam. (mm)
Spīļpatr. ievietotā izstr. liel. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

600
3000 - 7000
45
6+8
1.5
−
4933391200

DZIĻA GRIEZUMA LENTZĀĢIS
1100 vatu motors nodrošina maksimālu veiktspēju un
ºº Jaudīgais
izturību
griezt materiālu diametrā līdz 125 x 125 mm
ºº Iespēja
soļu ātruma regulēšanas iespējas no 0 līdz 116 m/min
ºº 6Konstantas
jaudas nodrošināšanas tehnoloģija uztur konstantu
ºº ātrumu slodzes
apstākļos optimālai veiktspējai

aizsardzības sajūgs - pagarina zobpārvada un motora
ºº Zobpārvada
darbmūžu, absorbējot spēcīgu triecienu spēku, ko rada pēkšņa
asmens nobloķēšanās

pilnmetāla motora korpusa konstrukcija un darba virsmas
ºº Slaida,
apgaismošana ar gaismas diodi nodrošina maksimālu redzamību

Iespēja griezt materiālu diametrā līdz
125 x 125 mm

griešanas laikā

bloķēšanas mehānisms bez instrumentu palīdzības ātrai un
ºº Asmens
vieglai zāģa asmens nomaiņai

ºº Sliedes regulēšana bez instrumentiem

CHS 355 | 2300 W METĀLA STACIONĀRAIS
ºº 2300 vatu motors ar 3800 apgr./min izcilai griešanas veiktspējai
ºº Bloķēšanas tapas funkcija notur zāģi aizvērtā stāvoklī pārvadāšanas

laikā

(ķēde nav nepieciešama)

ºº Ātri atlaižamu skrūvspīļu regulācija ātrai leņķa regulēšanai no -45° līdz +45°
ºº Ātri atlaižama 45° skava ātrai detaļas nomaiņai
ºº Ass bloķētājs ātrai un vienkāršai diska nomaiņai
ºº Viegla sukas nomaiņa, pateicoties ārējām sukas durtiņām
ºº Iebūvēts metāla ventilators labākai izturībai un ilgam darbmūžam
ºº Štancēta tērauda pamatne ar papildu rievām, lai novērstu deformāciju
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BS 125
CHS 355
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Diska izm. (mm)
Apaļu prof. maks. grieztsp. 90 un 45 gr. (mm)
Četrstūrv. prof. maks. grieztsp. 90 un 45 grād. (mm)
Taisnstūrv. prof. maks. grieztsp. 90 un 45 grād. (mm)
L veida prof. maks. grieztsp. 90 un 45 grād. (mm)
Urbuma izm. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

2300
3800
355
125 / 100
115 / 80
230 x 70 / 100 x 80
130 / 80
25.4
18
−
4933411760

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Ieejas jauda (W)
Apgriezieni bez slodzes (m/min)
Maks. grieztsp. četrst. zāģmater. (mm)
Maks. grieztsp. metāla caur. (mm)
Asmens gar. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

Mat. sienas biez. (mm)
≥8
5-8
4-5
≤4

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

Zoba iedaļa (mm)
2.5
1.8
1.4
1.0

Zobu sk. collā
10
14
18
25

4 soļu ātruma regulēšanas iespējas

preces kods
48390501
48390511
48390521
48390531

+

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Asmens fiksācijas mehānisms,
izmantojams bez instrumentiem
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KOKAPSTRĀDE
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SSPE 1500 X

SSPE 1300 SX | 1300 W SAWZALL ZOBENZĀĢIS
ºº Augsta

griešanas veiktspēja, pateicoties jaudīgajam 1300 vatu motoram
kombinācijā ar 32 mm zāģa gājienu
ºº Patentēts pārvada aizsardzības sajūgs — pagarina pārvada un motora
kalpošanas laiku, absorbējot lielus trieciena spēkus, ko izraisījusi pēkšņa
asmens bloķēšanās
ºº FIXTEC asmens uztveršana un nomaiņas komplekts, lai nomainītu asmeni,
izmantojot atslēgu
ºº Patentētā AVS (Vibrāciju novēršanas sistēma) nodrošina nepārspējami
zemu vibrāciju līmeni darbības laikā
ºº Maināma ātruma mēlīte un skalas ātruma vadība — maksimāla ātruma
vadība
ºº Regulējama sliede optimizētai zāģa asmeņu izmantošanai
ºº Komplektā iekļauts SAWZALL asmens, papildu asmens skava ar atslēgu
un 4 m kabelis

1500 W SAWZALL ZOBENZĀĢIS
W Milwaukee motors — augstākā aizsardzība pret pārslodzi
ºº 1500
nozarē
novērš motora sadegšanu, kļūmi
ºº Konstantas
tehnoloģija — uztur konstantu ātrumu slodzes
ºº apstākļos, laijaudas
nodrošinātu nepārspējamu griešanas veiktspēju
pārvada aizsardzības sajūgs — pagarina pārvada un
ºº Patentēts
motora kalpošanas laiku, absorbējot lielus trieciena spēkus, ko
izraisījusi pēkšņa asmens bloķēšanās

asmens skavu sistēma nodrošina ātru un vienkāršu asmens
ºº FIXTEC
nomaiņu

SSPE 1300 SX
Ieejas jauda (W)
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Gājiena gar. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1300
0 - 2800
32
3.9
Koferis
4933428520

SAWZALL® ASMEŅU KOMPLEKTS, 12 GAB, 48005021 X 2,
48005026 X 2, 48005701 X 2,
48005787 X 2, 48005784 X 4

AVS (Vibrāciju novēršanas sistēma) nodrošina
ºº Patentētā
nepārspējami zemu vibrāciju līmeni darbības laikā

ātruma mēlīte un skalas ātruma vadība — maksimāla
ºº Maināma
ātruma vadība

ºº
ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

Regulējama sliede optimizētai zāģa asmeņu izmantošanai
Komplektā iekļauts SAWZALL asmens, papildu asmens skava ar
atslēgu un 4 m kabelis

preces kods

+

49221129

SSD 1100 X | 1100 W SAWZALL ZOBENZĀĢIS
ºº Augsta

griešanas veiktspēja, pateicoties jaudīgajam 1100 vatu motoram
kombinācijā ar 28 mm zāģa gājienu
FIXTEC
asmens skava ātrai un vienkāršai asmeņu nomaiņai bez atslēgas
ºº
ºº Priekšgals, kas pasargā no ūdens un aizsargā pirkstus, lai uzlabotu darba
drošību un aizsardzību pret rūsēšanu
ºº Maināma ātruma mēlītes slēdzis
ºº Izturīgs un ilgnoturīgs slīdņa mehānisms
ºº Komplektā iekļauts SAWZALL asmens un 4 m kabelis

SSPE 1500 X
Ieejas jauda (W)
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Gājiena gar. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1500
0 - 2800
32
4.5
Koferis
4933428900

FIXTEC asmens skavas sistēma un
regulējams turētājs

SSPE 1300 RX | 1300 W SAWZALL

®

Līdzsvarošanas mehānisms nodrošina
zemu vibrāciju līmeni — 12,5 m/s²

griešanas veiktspēja, pateicoties jaudīgajam 1300 vatu motoram
kombinācijā ar 32 mm zāģa gājienu
ºº Patentēta zobpārvada aizsardzības uzmava – pagarina zobpārvada un
motora kalpošanas laiku, absorbējot spēcīgu triecienu spēku, ko rada
pēkšņa asmens nobloķēšanās
ºº 360° rotējošs rokturis optimālam lietotāja komfortam
ºº FIXTEC asmens skavu sistēma nodrošina ātru un vienkāršu asmens
nomaiņu
ºº Patentētā AVS (Vibrāciju novēršanas sistēma) nodrošina nepārspējami
zemu vibrāciju līmeni pie 12,5 m/s²
ºº Maināma ātruma mēlīte un skalas ātruma vadība — maksimāla ātruma
vadība
ºº Regulējama sliede optimizētai zāģa asmeņu izmantošanai
ºº Komplektā iekļauts SAWZALL® asmens un 4 m kabelis

1100
0 - 2900
28
3.2
Koferis
4933416710

SAWZALL® ASMEŅU KOMPLEKTS, 9 GAB; 48005035 X
2, 48005036 X 1, 48005182 X
3, 48005186 X 3

Orbitāla darbība

preces kods

+

49221145

JSPE 135 | LIELJAUDAS FIGŪRZĀĢIS AR AUGŠĒJO ROKTURI

ZOBENZĀĢIS

ºº Augsta
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SSD 1100 X
Ieejas jauda (W)
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Gājiena gar. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

SSPE 1300 RX
Ieejas jauda (W)
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Gājiena gar. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1300
0 - 3000
32
4.2
Koferis
4933440590

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

ºº Robusts

un jaudīgs figūrzāģis ar augšējo rokturi ātrai koka, alumīnija,
tērauda un keramikas griešanai
ºº Jaudīgs motors (750 W)
ºº Precīza asmens vadība precīziem griezumiem
ºº Patentēta FIXTEC sistēma ātrai asmens nomaiņai bez atslēgas un leņķa
regulēšanai ar saķeri 0° un 45° leņķī
ºº Elektronika ar maināma ātruma iepriekšēju izvēli, pakāpenisku
iedarbināšanu un konstantu ātrumu slodzes apstākļos
ºº Svārsta darbības regulēšana četros posmos, lai uzlabotu griešanas
veiktspēju un pagarinātu zāģa asmens darbmūžu
ºº Regulējams skaidu pūtējs uz priekšpusi un aizmuguri
ºº Gaismas diode griešanas zonas apgaismošanai
ºº Komplektā iekļauti 5 zāģa asmeņi, atskabargu novēršanas ierīce, putekļu
vāciņš, absorbcijas adapteris, slīdošā sliede un 4 m kabelis

JSPE 135 TX
Ieejas jauda (W)
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Maks. grieztsp. kokā (mm)
Maks. grieztsp. tēraudā (mm)
Maks. grieztsp. alumīnijā (mm)
Leņķz. jauda (°)
Gājiena gar. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

750
800 - 3000
135
10
30
45
26
2.5
Koferis
4933381230
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SAWZALL® ZOBENZĀĢU ASMEŅI

THIN KERF
THIN KERF asmeņi metāla griešanai

Lieljaudas metālapstrādes darbiem un demontāžai

Drupināšanas asmeņi kokmateriāliem, kuros ir naglas

 Uzlabotā zobu ģeometrija nodrošina labāko ātrumu un dubulto
darbmūžu.
 Divmetālu kvalitatīvi griešanas zobi ar 8% kobaltu - labākā izvēle no
atdeves un ekspluatācijas laika viedokļa.
 TOUGH NECK ™ - štancēti ierobojumi ap stiprinājuma vietu stiprina
asmeni tā vājākajā vietā.
 Slaidais 0,90 mm asmens korpuss ir optimizēts, lai nodrošinātu
maksimālu elastību un ātrumu.

 Spēcīgs: 1,06 mm biezs, izturīgs korpuss
 Triecienizturīgs: divmetālu asmens korpuss lieksies, taču nelūzīs.
 Deglis: - 1,06 mm biezs asmens korpuss precīzam darbam ar metāla
plāksnēm un caurulēm.
 ICE cietināšana: unikālais kriogēnais termoapstrādes process padara zobus
izturīgākus, kas ļauj griezt pašus cietākos metālus, un palielina kalpošanas
laiku līdz pat 50%.

FANG TIP™: ātrākai iegremdētai griešanai un iekļūšanai grūti pieejamās vietās.

Asmens gar. Zobu sk. Vienību skaits
(mm)
collā
iepakojumā
150
14
5
230
14
5
150
18
5
230
18
5
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preces
kods
48005182
48005187
48005184
48005188

Asmens gar. Zobu sk. Vienību skaits
(mm)
collā
iepakojumā
150
10
5
230
10
5
150
14
5
230
14
5

preces
kods
48005712
48005713
48005782
48005787

 NAIL GUARD™: aizsargā zobus saskarsmē ar naglām, paildzinot kalpošanas mūžu un uzlabojot
izturību.
 Spēcīgs: 1,60 mm biezs asmens korpuss nodrošina maksimālu izturīgumu un ilgu asmens
kalpošanas mūžu, līdz ar to tas ir ideāls koksnei ar naglām vai skrūvēm.
 Ātrs: agresīva 5 zobi collā zobu ģeometrija noņem lielāku materiāla daudzumu vienā gājienā,
nodrošinot ātrāku griešanu.
 Slīpa forma: ideāla iegremdētai griešanai un iekļūšanai grūti pieejamās vietās.
 Triecienizturīgs: divmetālu konstrukcija ļauj asmenim liekties, nelūstot.
Asmens Zobu sk. Vienību skaits preces
gar. (mm) collā iepakojumā
kods
150
5
5
48005021
230
5
5
48005026
300
5
5
48005027

Īpaši lielām slodzēm paredzēti asmeņi
metālapstrādes darbiem un demontāžai
 Spēcīgs un precīzs: 1,60 mm biezs asmens korpuss.
 Divmetālu konstrukcija: izcils asmens kalpošanas mūžs un sniegums.
 Zobu ģeometrija: agresīva stiprināta zobu smaiļu konstrukcija un vienmērīgi zobstarpu
dziļumi ļauj vienā gājienā noņemt lielāku materiāla daudzumu, paātrinot griešanu.
 Asmens forma: Slīpa - slīpā forma padara šo asmeni ideālu iegremdētai griešanai. Ideāli
piemērots metāla griešanai un izmantošanai ēku demontāžas darbos (koks ar naglām).

Asmens Zobu sk. Vienību skaits preces
gar. (mm) collā iepakojumā
kods
150
8
5
48005701
230
8
5
48005706
300
8
5
48005711

187

#MILWAUKEETOOL

JS 120 X | LIELJAUDAS FIGŪRZĀĢIS AR AUGŠĒJO ROKTURI
mērķtiecīga motora korpusa konstrukcija un optimizēts svars, lai
atvieglotu darbu
ºº Jaudīgs motors (710 W)
ºº Patentēta FIXTEC sistēma ātrai asmens nomaiņai bez atslēgas un leņķa
regulēšanai ar saķeri 0° un 45° leņķī
ºº Digitālā elektronika ar maināma ātruma iepriekšēju izvēli, pakāpenisku
iedarbināšanu un konstantu ātrumu slodzes apstākļos
ºº Svārsta darbības regulēšana četros posmos, lai uzlabotu griešanas
veiktspēju un pagarinātu zāģa asmens darbmūžu
ºº Izcila zāģa asmens un griešanas zonas redzamība
ºº Iebūvētu metāla bloku tehnoloģija — robusts metāla korpuss gultņiem,
pārvadiem un pamatnes plāksnei, lai nodrošinātu maksimālu izturību un
stabilitāti
ºº Vibrācijas novēršanas mehānisms, kas nodrošina iespējami zemākās
vibrācijas
ºº Iebūvēts absorbcijas adapteris
ºº Komplektā iekļauti 5 zāģa asmeņi, atskabargu novēršanas ierīce, putekļu
vāciņš, absorbcijas adapteris, slīdošā sliede un 4 m kabelis

CS 85 SB | 235 MM RIPZĀĢIS (85 MM DOC)

ºº Slaika,

ºº 2200 vatu motors nodrošina vienmērīgu zāģēšanu pilnā griešanas dziļumā
ºº Laidenā palaide samazina jaudas slēdža aktivizācijas risku
ºº Saderīgs ar DEK26 putekļu atdalīšanas sistēmu
ºº Kabeļa nodalījums ļauj viegli nomainīt kabeli, nedemontējot visu zāģi
ºº Štancēta alumīnija pamatne spēcīgumam un izturībai
ºº Vārpstas fiksators ērtai un ātrai asmens nomaiņai

JS 120 X
Ieejas jauda (W)
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Maks. grieztsp. kokā (mm)
Maks. grieztsp. tēraudā (mm)
Maks. grieztsp. alumīnijā (mm)
Leņķz. jauda (°)
Gājiena gar. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

710
500 - 2800
120
10
30
45
26
2.3
Koferis
4933381680

CS 85 SB
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Asmens diam. (mm)
Slīpuma apj. (°)
Maks. zāģ. dziļ. 45 grād. (mm)
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)
Urbuma izm. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

Preces kods

ºº 1900 vatu motors ar lielām jaudas rezervēm
ºº Nepārspēts līdzsvars un ērtības, pateicoties

FSPE 110 X
Ieejas jauda (W)
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)
Maks. grieztsp. kokā (mm)
Maks. grieztsp. tēraudā (mm)
Maks. grieztsp. alumīnijā (mm)
Leņķz. jauda (°)
Gājiena gar. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

regulējamam “TILT-LOK”
rokturim ar ērtu satvērienu
ºº Liela griešanas iespēja (65 mm)
ºº Ideāli novietotas sviras dziļuma un slīpā griezuma regulēšanai
ºº Laba asmens redzamība pie griešanas malas uzlabotai vadībai
ºº Robusta alumīnija bāzes plāksne
ºº Komplektā iekļauts 20 zobu zāģa asmens ar karbīda galu, paralēlā vadīkla
un 4 m QUIK-LOK kabelis

710
500 - 3000
120
10
30
45
26
2.5
Koferis
4933357990

visu zāģi

4932327969

+

CS 60 | 184 MM RIPZĀĢIS (61 MM DOC)
ºº Jaudīgs motors (1600 W) ar 5800 apgr./min cietu materiālu ātrai griešanai
ºº Liela griešanas iespēja (61 mm)
ºº 0-56° slīpuma iespēja un 45° pozitīvā apture
ºº Ātri atlaižama bloķēšanas svira ātrai slīpuma regulēšanai
ºº Iebūvēts putekļu pūtējs uztur griezuma līnijas tīrību
ºº Lieli, ergonomiski rokturi un sviras uzlabotai ergonomikai un vadībai
ºº Gara sānu barjera taisniem griezumiem un precīzai vadībai
ºº Komplektā iekļauts 24 zobu zāģa asmens ar karbīda galu, paralēlā vadīkla

CS 85 CBE
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Asmens diam. (mm)
Slīpuma apj. (°)
Maks. zāģ. dziļ. 45 grād. (mm)
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)
Urbuma izm. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

2200
4500
235
60
67
85
30
7.7
Koferis
4933451116

235 X 30 MM ZĀĢRIPA AR 24
ZOBIEM UN 2.4 MM BIEZUMĀ
Preces kods

188

1900
5800
190
52
65
30
5.5
Koferis
638051

190 X 30 MM 24 ZOBU
ASMENS AR 2,4 MM
GRIEŠANAS PLATUMU

CS 85 CBE | 235 MM RIPZĀĢIS (85 MM DOC)

nodrošinot lielāku precizitāti

+

SCS 65 Q
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Asmens diam. (mm)
Maks. zāģ. dziļ. 45 grād. (mm)
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)
Urbuma izm. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

preces kods

ºº Saderīgs ar DEK26 putekļu atdalīšanas sistēmu
ºº Kabeļa nodalījums ļauj viegli nomainīt kabeli, nedemontējot

4932451726

SCS 65 Q | 190 MM RIPZĀĢIS (65 MM DOC)

ºº Ļoti

ºº 2300 vatu motors ar lielām jaudas rezervēm
ºº Ideāli novietotas sviras dziļuma un slīpā griezuma regulēšanai
ºº Laba asmens redzamība pie griešanas malas uzlabotai vadībai
ºº Robusta alumīnija bāzes plāksne
ºº Laidenā palaide samazina jaudas slēdža aktivizācijas risku
ºº Bremze aptur zāģa kustību 3,5 sekunžu laikā
ºº Dubultā vadplāksne ir piestiprināta zāģa priekšpusē un aizmugurē,

2200
4500
235
50
67
85
30
6.6
−
4933451117

235 X 30 MM ZĀĢRIPA AR 40
ZOBIEM UN 1.6 MM BIEZUMĀ

FSPE 110 X | LIELJAUDAS AIZ KORPUSA SATVERAMS FIGŪRZĀĢIS
plāns motora korpuss, kas nodrošina vienkāršu satvērienu jebkurā
darbā un izcilu griešanas līnijas redzamību
Jaudīgs
motors (710 W)
ºº
ºº Precīza asmens vadība precīziem griezumiem
ºº Patentēta FIXTEC sistēma ātrai asmens nomaiņai bez atslēgas un leņķa
regulēšanai ar saķeri 0° un 45° leņķī
ºº Elektronika ar maināma ātruma iepriekšēju izvēli, pakāpenisku
iedarbināšanu un konstantu ātrumu slodzes apstākļos
ºº Svārsta darbības regulēšana četros posmos, lai uzlabotu griešanas
veiktspēju un pagarinātu zāģa asmens darbmūžu
ºº Regulējams skaidu pūtējs uz priekšpusi un aizmuguri
ºº Zema vibrācija un pakāpeniska darbība, pateicoties vibrāciju novēršanas
tehnoloģijai
ºº Komplektā iekļauti 5 zāģa asmeņi, atskabargu novēršanas ierīce, putekļu
vāciņš, absorbcijas adapteris, slīdošā sliede un 4 m kabelis

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

4932451725

un 4 m QUIK-LOK kabelis

CS 60
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Asmens diam. (mm)
Maks. zāģ. dziļ. 45 grād. (mm)
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)
Urbuma izm. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

184 X 30 MM 24 ZOBU
ASMENS AR 1,8 MM
GRIEŠANAS PLATUMU

+

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

1600
5800
184
49
61
30
4.8
−
4933419225

preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

4932352327

+
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CS 55 | 165 MM RIPZĀĢIS (56 MM DOC)
ºº Kompakts un viegls ripzāģis ātrai un vienkāršai griešanai
ºº Jaudīgs motors (1200 W) ar 6000 apgr./min cietu materiālu ātrai griešanai
ºº Liels griešanas dziļums (56 mm)
ºº Optimizētas konstrukcijas smaguma centrs labākam līdzsvaram
ºº Profesionāla lieta alumīnija pamatplāksne
ºº Elektroniskā motora bremze, zāģa asmens apstājas dažu sekunžu laikā
ºº Izcili novirza skaidas prom no lietotāja
ºº Ergonomiski ērts rokturis ērtai lietošanai
ºº Vienkārša piekļuve oglekļa sukām, lai samazinātu dīkstāves laiku un

palielinātu produktivitāti

ºº Ass bloķētājs ātrai asmens nomaiņai
ºº Precīzi gareniskie un šķērsie griezumi bez
ºº Komplektā iekļauts 24 zobu zāģa asmens

atskabargām
ar karbīda galu, paralēlā vadīkla

ROS 150 E-2 | 150 MM EKSCENTRISKĀ SLĪPMAŠĪNA
ºº Nenoteikti

orbitālā slīpmašīna ar nepārspējamām slīpēšanas īpašībām, kas
tiek nodrošinātas, slīpēšanas diskam vienlaicīgi rotējot un svārstoties
ºº Reduktors nodrošina jaudīgā 440 W motora izmantošanu pilnvērtīgā,
efektīvā veidā
ºº 6,4/3,2 mm diski ātrai atvienošanai un apstrādei
ºº Maināms ātrums (4000-10 000 apgr./min) — īpaši nepieciešams
karstumjutīgiem materiāliem
ºº Ātra un ērta smilšpapīra nomaiņa, pateicoties aizdares sistēmai ar lipekli
ºº Atvienojams putekļu maiss, un piemērots arī standarta 26 mm
putekļsūcēja šļūtenei
ºº Izmantojot korpusā iebūvētu slīdošo slēdzi
ºº Papildu rokturis svara līdzsvarotai un vienmērīgai izlīdzināšanai darba
materiālā
ºº Komplektā ietilpst putekļu maiss, slīpēšanas disks un 4 m kabelis

CS 55
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Asmens diam. (mm)
Maks. zāģ. dziļ. 45 grād. (mm)
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)
Urbuma izm. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1200
6000
165
37
56
30
4.5
−
4933403635

un 4 m kabelis

165 X 30 MM 24 ZOBU
ASMENS AR 1,8 MM
GRIEŠANAS PLATUMU
preces kods

4932399909

ROS 150 E-2
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Svārst. diam. (mm)
Slīp. paliktņa izm. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

440
4000 - 10,000
6.4 / 3.2
150
2.8
−
4933431170

Ø 150 MM, ABRAZĪVIE DISKI
AR GRAUDAINĪBAS NR. 60 — 5
GAB., LĪPLENTES FIKSĀCIJA

+

PJ 710 | KOKA GROPJU FRĒZE

preces kods

4932371591

+

ROS 125 E | 125 MM NEJAUŠĀS ORBĪTAS SLĪPMAŠĪNA

ºº Profesionāla

plākšņu koka frēze vienkāršam, ātram, tīram darbam un
precīzam rezultātam, strādājot ar cietu un mīkstu koku, kā arī ar skaidu
platēm
ºº Izturīga konstrukcija. Jaudīgs 710 vatu motors
ºº Neslīdoši gumijas paliktņi pamata plāksnē
ºº Ass bloķētājs vienkāršai asmens nomaiņai
ºº ERGO slēdzis
ºº Novietošanas dziļuma mērierīce
ºº 6 zobu grieznis
ºº Dziļuma regulēšanas poga ar 6 iepriekšiestatījumu pozīcijām
ºº Maināma, precīza leņķa regulēšana ar 3 iepriekš iestatītām leņķa pozīcijām
(22,5°, 45°, 67,5°)
ºº Skaidri norāžu marķējumi un skalas
ºº Komplektā iekļauts papīra putekļu maiss, skaidu deflektors un kabelis
(4 m)

ºº Ideāli piemērota koka, metāla un plastmasas slīpēšanai šaurās vietās
ºº Jaudīgs 300 vatu motors ar 2,4 mm orbitālo darbību
ºº Maināms ātrums (7000-12 000 apgr./min) — īpaši nepieciešams

PJ 710
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Maks. zāģēš. diam. (mm)
Max. griešanas dziļums (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

710
10,000
100
19
2.9
Koferis
4933378875

karstumjutīgiem materiāliem
ºº Papīra uzstādīšana ar āķi un cilpu
ºº Izcila putekļu ekstrakcija — 90% putekļu savākšanas efektivitāte ar lielāku
putekļu maisu
ºº Vienkārši tīrāms putekļu maiss
ºº Vietējs putekļsūcēja adapteris — atbilst standarta 36 mm putekļsūcēja
šļūtenēm
ºº Komplektā iekļauts tekstila putekļu maiss un slīpēšanas papīra komplekts
(graudainība 60, 80, 120)

ROS 125E
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Svārst. ātr. (svārst./min.)
Svārst. diam. (mm)
Slīp. paliktņa izm. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

BS 100 LE | 4 COLLU (100 MM) LENTES SLĪPMAŠĪNA
ºº Kompakta konstrukcija, ideāli piemērots slīpēšanai pie malām
ºº Slīpēšanas virsma 100 x 160 mm, ātrai un vienmērīgai slīpēšanai
ºº Maināma lentes ātruma iepriekšējā izvēle daudzpusīgai izmantošanai
ºº Vadības ritenītis precīzai lentes salāgojuma noregulēšanai
ºº Iebūvēta putekļu ekstrakcija un putekļu maiss, lai nodrošinātu darbu bez

putekļiem un mazāku slīpēšanas lentes nodilumu
ºº Viegli nomaināma slīpēšanas lente
ºº Iespējama stacionārā izmantošana
ºº Komplektā iekļauta 100 x 620 mm slīpēšanas lente (graudainība 100) un
4 m kabelis

300
7000 - 12,000
14,000 - 26,000
2.4
125
1.7
Soma
4933433180

Ø 125 MM, ABRAZĪVIE DISKI
AR GRAUDAINĪBAS NR. 60 — 5
GAB., LĪPLENTES FIKSĀCIJA
preces kods

4932367741

+

SPS 140 | 1/4 COLLAS LOKŠŅU SLĪPMAŠĪNA
ºº Jaudīgs 260 W motors ilgtspējīgai lietošanai
ºº 1,6 mm svārstību kustība ļauj veikt precīzu slīpēšanu
ºº Ātrs savienojums ar putekļu ekstraktoru vai putekļu maisu
ºº Slīpēšanas papīrs tiek piestiprināts, izmantojot āķi un cilpu

BS 100 LE
Ieejas jauda (W)
Siksnas ātr. (apgr./min.)
Siksnas gar. (mm)
Siksnas plat. (mm)
Slīpēš. virsma (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1150
230 - 400
620
100
100 x 160
5.3
−
4933385150

SMILŠPAPĪRA LENTA - 5 GAB,
100 X 610 MM, GRAUDAINĪBAS
NR. 60
preces kods

190
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4932355067

SPS 140
vai spīļu

sistēmu
m izturīgs gumijas kabelis ļauj lietotājam viegli pārvietoties ap
apstrādājamo materiālu

ºº 4

Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Svārst. ātr. (svārst./min.)
Svārst. diam. (mm)
Slīp. paliktņa izm. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

260
14,700
28,000
1.6
113 x 105
1.6
−
4933447015

+

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu
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AS 300 EMAC

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

AS 500 ELCP | 50 L L KLASES PUTEKĻU SŪCĒJS AR VIENKĀRŠU FILTRA TĪRĪŠANU

30 L M KLASES PUTEKĻU SŪCĒJS AR AUTOMĀTISKO FILTRA TĪRĪŠANU
kompakta 30 litru tvertne izmantošanai objektā/darbnīcā
ºº Daļēji
plūsma 3800 litri/min ar 250 mbar iesūkšanas spēju
ºº Gaisa
klase M. Standarta MAK koeficients > 0,1 mg/m³ minerālu
ºº Putekļu
putekļi, koka putekļi (ozols, dižskābardis)

ºº Liela 50 litru tvertne, kas ideāli piemērota izmantošanai darbnīcā
ºº Gaisa plūsma 3700 litri/min ar 250 mbar iesūkšanas spēju
ºº Putekļu klase L. Standarta MAK koeficients > 1 mg/m³
ºº Jūgvārpsta ar elektroinstrumentu automātisko pārslēgšanu
ºº Vienkārši tīrāms PLV filtrs
ºº Īpaši klusa turbīna zema trokšņa līmeņa nodrošināšanai
ºº Antistatisks komplekts, lai novērstu statiskās izlādes izraisītus triecienus
ºº Komplektā iekļauti 2 instrumentu adapteri, flīsa filtra maiss,

vienreizlietojamais maiss un 4 m x 36 mm šļūtene

elektroinstrumentu automātiskai pārslēgšanai
ºº Jūgvārpsta
filtra sistēma
ºº Divkāršā
un ilgstoši izmantojams filtrs
ºº Mazgājams
komplekts, lai novērstu statiskās izlādes izraisītus
ºº Antistatisks
triecienus
filtra tīrīšanas sistēma
ºº Automātiskā
iedarbināšana
ºº Pakāpeniska
iekļauti 2 instrumentu adapteri, rokas caurule, 2
ºº Komplektā
pagarinātājcaurules, grīdas/plaisas sprausla, flīsa filtra maiss,

AS 500 ELCP
Ieejas jauda (W)
Gaisa daudz. (l/min.)
Maks. vakuuma spied. (mbar)
Ietilp. (l)
Šļūt. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1500
3700
250
50
36
11.0
−
4933416070

Automātiska tīrīšanas sistēma

vienreizlietojams maiss, šļūtene (4 m x 36 mm)

AS 300 ELCP | 30 L L KLASES PUTEKĻU SŪCĒJS AR VIENKĀRŠU FILTRA TĪRĪŠANU

Jaudas noņemšana

AS 300 EMAC
Ieejas jauda (W)
Gaisa daudz. (l/min.)
Maks. vakuuma spied. (mbar)
Ietilp. (l)
Šļūt. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

ºº Daļēji kompakta 30 litru tvertne izmantošanai objektā/darbnīcā
ºº Gaisa plūsma 3700 litri/min ar 250 mbar iesūkšanas spēju
ºº Putekļu klase L. Standarta MAK koeficients > 1 mg/m³
ºº Jūgvārpsta elektroinstrumentu automātiskai pārslēgšanai
ºº Vienkārši tīrāms PLV filtrs
ºº Īpaši klusa turbīna zema trokšņa līmeņa nodrošināšanai
ºº Antistatisks komplekts, lai novērstu statiskās izlādes izraisītus triecienus
ºº Komplektā iekļauti 2 instrumentu adapteri, rokas caurule, 2

pagarinātājcaurules, grīdas/plaisas sprausla, flīsa filtra maiss,
vienreizlietojams maiss, šļūtene (4 m x 36 mm)

1500
3800
250
30
36
10.0
−
4933416080

AS 300 ELCP
Ieejas jauda (W)
Gaisa daudz. (l/min.)
Maks. vakuuma spied. (mbar)
Ietilp. (l)
Šļūt. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1500
3700
250
30
36
10.0
−
4933416060

Milwaukee® M-Class tīrītājiem var ērti
uzstādīt Fuel™ ripzāģus, slīpmašīnas ar
vadu vai sienas frēzes.

AS 300 ELAC | 30 L L KLASES PUTEKĻU SŪCĒJS AR AUTOMĀTISKO FILTRA TĪRĪŠANU
ºº Daļēji kompakta 30 litru tvertne izmantošanai objektā/darbnīcā
ºº Gaisa plūsma 3800 litri/min ar 250 mbar iesūkšanas spēju
ºº Putekļu klase L. Standarta MAK koeficients > 1 mg/m³
ºº Jūgvārpsta elektroinstrumentu automātiskai pārslēgšanai
ºº Vienkārši tīrāms PET filtrs
ºº Īpaši klusa turbīna zema trokšņa līmeņa nodrošināšanai
ºº Antistatisks komplekts, lai novērstu statiskās izlādes izraisītus triecienus
ºº Automātiskā filtra tīrīšanas sistēma
ºº Komplektā iekļauti 2 instrumentu adapteri, rokas caurule, 2

pagarinātājcaurules, grīdas/plaisas sprausla, flīsa filtra maiss,
vienreizlietojams maiss, šļūtene (4 m x 36 mm)
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AS 2-250 ELCP | 25 L – L KLASES PUTEKĻU SŪCĒJS AR TĪRA PRESFILTRA TĪRĪŠANU
AS 300 ELAC

Ieejas jauda (W)
Gaisa daudz. (l/min.)
Maks. vakuuma spied. (mbar)
Ietilp. (l)
Šļūt. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1500
3800
250
30
36
10.0
−
4933428455

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

ºº Liela 25 litru tvertne, kas ideāli piemērota izmantošanai darbnīcā
ºº 1250 W motora jauda ar vairāk nekā 250 mbar iesūkšanas spēju —

par
10% efektīvāka
Jūgvārpsta
ar
elektroinstrumentu
automātisko
pārslēgšanu
ºº
ºº 2600 W jūgvārpsta ļauj izmantot lieljaudas instrumentus
ºº Presfiltra tīrīšanas sistēma nodrošina iesūkšanas efektivitāti
ºº Mazgājams PET filtrs nodrošina ilgāku filtra kalpošanas laiku
ºº Putekļu klase L. Standarta MAK koeficients > 1 mg/m³
ºº Mitra un sausa tīrīšana
ºº Šļūtenes un kabeļa uzglabāšanas vieta ļauj to viegli transportēt
ºº Putekļu pūtēja funkcija
ºº 7,5 m gumijas kabelis
ºº Komplektā iekļauta 3,5 m šļūtene ar grīdas mazgāšanas komplektu,
adapters 2 elektroinstrumentu pievienošanai, PET filtrs, 1 x
vienreizlietojams maiss, 1 x flīsa maiss, 1 x sašaurinātais uzgalis

AS 2-250 ELCP
Ieejas jauda (W)
Gaisa daudz. (l/min.)
Maks. vakuuma spied. (mbar)
Ietilp. (l)
Šļūt. diam. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

1250
3600
210
25
32
10.4
−
4933447480
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MS 216 | 216 MM SLĪDOŠAIS 45° LEŅĶA ZĀĢIS
vatu motors ar pietiekamu jaudu cieta kokmateriāla griešanai ar lielu
veiktspēju
ºº Izturība — divkāršas vertikālās tērauda sliedes ar lineārajiem gultņiem
nodrošina vienmērīgu slīdēšanu
ºº Sliedes bloķētājs — zāģa galva automātiski bloķējas aizmugurējā pozīcijā
ºº Noregulējams lāzers nevainojamai un ātrai salāgošanai, lai līniju nogrieztu
pilnīgi precīzi
ºº Tērauda aizturēšanas plāksne ar iepriekš iestatītiem leņķiem, kas
nodrošina atkārtoti precīzus griezumus
ºº Bloķēšanas svira/rokturis ar virsējo lējumu ļauj lietotājam ērti un bez
noguruma veikt atkārtotus griezumus
ºº 45° leņķa atlaišanas sistēma — ātrai un vienmērīgai griešanas orientācijas
nomaiņai
ºº Iebūvēta gaismas diodes darbvietas gaisma
ºº Ass bloķētājs — ātrai un vienkāršai asmens nomaiņai
ºº Lielai slodzei paredzēta lietā pamatne un barjera
ºº 48°/-2° slīpuma iespēja
ºº Komplektā iekļauts zāģripa (48 zobi), asmens uzgriežņu atslēga un darba
skava

MSUV 275 | UNIVERSĀLS 45° LEŅĶA ZĀĢA STATĪVS

ºº 1800

MS 216 SB
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Asmens diam. (mm)
Šķautņ. zāģa jauda kreis. pusē (°)
Šķautņ. zāģa jauda lab. pusē (°)
Leņķz. jauda kreis. pusē (°)
Leņķz. jauda lab. pusē (°)
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 45 gr. leņķī (mm)
Max. griešanas jauda 45 ° un 90 slīpumā ° [mm]
Maksimālā griešanas kapacitāte: 90° slīpais griezums,
45° noslīpinājums (mm)
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 90 gr. leņķī (mm)
Urbuma izm. (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1800
6000
216
48
-2
50
50
190 x 48
190 x 60

ºº 1800

netīrumiem, jo putekļi tiek savākti griezuma tuvumā abās asmens pusēs un
virzīti uz zāģa aizmuguri
ºº Unikāla iekļautā motora konstrukcija, lai nodrošinātu izcilu detaļas
redzamību no abām pusēm un labāk līdzsvarotu pārvietošanu
ºº 45° leņķa iespējas: 55° pa kreisi un 60° pa labi, lai nodrošinātu maksimālu
daudzpusību. 45° leņķa aizture kreisajā un labajā pusē pie: 0°, 15°, 22.5°,
31.6°, 45°, 60°
ºº Divkāršā slīpuma konstrukcija — lai zāģa galvu sasvērtu pa kreisi un pa
labi 0°– 48° leņķī ar kreisās un labās puses slīpuma aizturiem šādi: 0°,
22.5°, 33,85°, 45°, 48°
ºº Ātra un precīza slīpuma regulēšana
ºº Komplektā iekļauta detaļas spaile, zāģripa (60 zobi), vakuuma adapters
Ø35/58 mm, uzgriežņu atslēga un 3 m kabelis
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MSUV 275
Augst. (mm)
Pamata izm. (mm)
Iesp. pagarināt līdz (mm)
Nod. izm. (mm)
Celtsp. (kg)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

850
1170
2750
1340
180
26.0
−
4933419550

MSL 1000 | UNIVERSĀLS 45° LEŅĶA ZĀĢA STATĪVS
1800
3900
305
48
48
55
60
57 x 241
102 x 241

ºº Viegls alumīnijs, var viegli pārvest uz darba vietu
ºº Kopējais garums 1,08 m, var ievietot gandrīz visos

mazajos furgonos un
automašīnās
ºº Var izvērst katru pusi — izvērsums 2,08 m
ºº Notur līdz 180 kg
ºº Kājas regulēšana vienā punktā, lai nolīmeņotu uz nelīdzena pamata
ºº Ātri atbrīvojami kronšteini
ºº Garuma aizuri ar regulējamu augstumu
ºº Kompakta, salokāma konstrukcija

MSL 1000
Augst. (mm)
Pamata izm. (mm)
Iesp. pagarināt līdz (mm)
Nod. izm. (mm)
Celtsp. (kg)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

850
1081
2082
1081
180
16.6
−
4933428970

57 x 342
102 x 342
29.5
−
4933433340

MS 305 DB | 305 MM DIVKĀRŠĀ SLĪPUMA SLĪDOŠAIS LEŅĶZĀĢIS
ºº 45° leņķa digitālais rādījums — nodrošina atkārtotu precizitāti līdz 0,1°
ºº 1800 vatu tiešās piedziņas motors ar konstantas jaudas tehnoloģiju
ºº Divas iebūvētās darbvietas gaismas
ºº Iebūvēts putekļu kanāls — uztver 75% no visiem griešanas putekļiem un

salokāmā konstrukcija, lai atvieglotu uzglabāšanu darbnīcās,
garāžās un transportlīdzekļos
ºº Uzlabots uzstādījums ar pedāļa bloķējumu, izmantojot tikai vienu darbību,
un vienu pacelšanas punktu
ºº Var apstrādāt 2750 mm garu materiālu
ºº Maksimālā krava 180 kg
ºº Universālie zāģa kronšteini — var izmantot gandrīz visiem populārajiem
zīmoliem
ºº Neslīdošas gumijas kājiņas
ºº Ātri atlaižami pagarinājuma bloķētāji
ºº Iebūvēts uzglabāšanas paliktnis

270 x 60
30
14.5
−
4933419300

MS 304 DB
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Asmens diam. (mm)
Šķautņ. zāģa jauda kreis. pusē (°)
Šķautņ. zāģa jauda lab. pusē (°)
Leņķz. jauda kreis. pusē (°)
Leņķz. jauda lab. pusē (°)
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 45 gr. leņķī (mm)
Max. griešanas jauda 45 ° un 90 slīpumā ° [mm]
Maksimālā griešanas kapacitāte: 90° slīpais griezums,
45° noslīpinājums (mm)
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 90 gr. leņķī (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

ºº Vertikāla

270 x 48

MS 304 DB | 12 COLLU (305 MM) DIVKĀRŠĀ SLĪPUMA SLĪDOŠAIS LEŅĶZĀĢIS
vatu tiešās piedziņas motors — nodrošina ātru, tīru griezumu pat
cietkoka materiāliem
Divas
iebūvētās darbvietas gaismas
ºº
ºº Iebūvēts putekļu kanāls — uztver 75% no visiem griešanas putekļiem un
netīrumiem, jo putekļi tiek savākti griezuma tuvumā abās asmens pusēs un
virzīti uz zāģa aizmuguri
ºº Unikāla iekļautā motora konstrukcija, lai nodrošinātu izcilu detaļas
redzamību no abām pusēm un labāk līdzsvarotu pārvietošanu
ºº 45° leņķa iespējas: 55° pa kreisi un 60° pa labi, lai nodrošinātu maksimālu
daudzpusību. 45° leņķa aizture kreisajā un labajā pusē pie: 0°, 15°, 22.5°,
31.6°, 45°, 60°
ºº Divkāršā slīpuma konstrukcija — lai zāģa galvu sasvērtu pa kreisi un pa
labi 0°– 48° leņķī ar kreisās un labās puses slīpuma aizturiem šādi: 0°,
22.5°, 33,85°, 45°, 48°
ºº Ātra un precīza slīpuma regulēšana
ºº Komplektā iekļauta detaļas spaile, zāģripa (60 zobi), vakuuma adapters
Ø35/58 mm, uzgriežņu atslēga un 3 m kabelis

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

MSL 3000 | UNIVERSĀLS 45° LEŅĶA ZĀĢA STATĪVS
MS 305 DB
Ieejas jauda (W)
Brīvg. ātr. (apgr./min.)
Asmens diam. (mm)
Šķautņ. zāģa jauda kreis. pusē (°)
Šķautņ. zāģa jauda lab. pusē (°)
Leņķz. jauda kreis. pusē (°)
Leņķz. jauda lab. pusē (°)
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 45 gr. leņķī (mm)
Max. griešanas jauda 45 ° un 90 slīpumā ° [mm]
Maksimālā griešanas kapacitāte: 90° slīpais griezums,
45° noslīpinājums (mm)
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 90 gr. leņķī (mm)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

1800
3200
305
48
48
55
60
57 x 241
102 x 241
57 x 342

ºº Viegla

konstrukcija un riteņu komplekts, kas nodrošina pārvietojamību
darba vietā
ºº Var salocīt līdz 1200 mm, pateicoties sakļaujamām kājām un kompaktajai
konstrukcijai
ºº Var izvērst līdz 3 m - atvieglo lielu detaļu sagriešanu nepieciešamajā
garumā
ºº Paredzēts lielai slodzei - notur līdz 250 kg
ºº Kājas regulēšana vienā punktā, lai nolīmeņotu uz nelīdzena pamata
ºº Ērts darba augstums (81 cm), kas ir arī drošs
ºº Pilnībā noregulējami detaļu balsti, kas nodrošina atbalstu gariem
materiāliem, regulēšana ar vienu pogu
ºº Ātra montāža - var uzstādīt dažu sekunžu laikā
ºº Veltņa balsti efektīvam materiāla atbalstam

MSL 3000
Augst. (mm)
Pamata izm. (mm)
Iesp. pagarināt līdz (mm)
Nod. izm. (mm)
Celtsp. (kg)
Sv. (kg)
Piegād.
Preces kods

810
1100
3000
1200
250
23.0
−
4933411565

102 x 342
29.5
−
4933411550

Lai iegūtu sīkākas tehniskās specifikācijas, tostarp datus par trokšņu un vibrāciju līmeni, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.milwaukeetools.eu

195

#MILWAUKEETOOL

PILNĪGA

PUTEKĻU ATDALĪŠANAS SISTĒMA
PUTEKĻI VAR IZRAISĪT NOPIETNAS UN
ILGLAICĪGAS DZĪVĪBU APDRAUDOŠAS SLIMĪBAS
Putekļi būvobjektos un darbnīcās tiek
radīti, veicot daudz dažādu darbu un
apstrādājot daudz dažādu materiālu.
Atkarībā no putekļu sastāva, tie var radīt
nopietnus riskus veselībai. Tādas toksiskas vielas
kā, piemēram, smagie metāli vai cieta koksne,
visticamāk, ir vislabāk pazīstamie materiāli, kas
rada šos riskus.
Taču ievērojamu risku veselībai rada minerālu
putekļi, it īpaši putekļi, kas satur kvarca
daļiņas. Silikoze (pneimokonioze) ir ievērojams
plaušu vēža izraisītājs.

Tiek uzskatīts, ka katru gadu nomirst vairāk nekā
500 celtniecības darbinieku, kuri tiek pakļauti
to silīcija (zināms arī kā ieelpojamais kristāliskais
silīcijs jeb RCS) putekļu iedarbībai, kas rodas
tādu silīciju saturošu materiālu kā betons, java un
smilšakmens apstrādes laikā. Pievienojiet AS 300
EMAC ar šļūteni un adapteru jebkurai Milwaukee®
triecienurbjmašīnai, lai līdz minimālam līmenim
samazinātu ieelpoto silīcija putekļu daudzumu.

Maksimālais silīcija daudzums,
ko drīkst ieelpot
dienas laikā

Silica

Eiropas Padomes Direktīvā 98/24/EK ir aprakstīti pasākumi
darbinieku aizsardzībai pret bīstamu vielu iedarbību. Tālāk
tekstā ir sniegti daži piemēri.

OEL (arodekspozīcijas robeža) vērtība ir maksimāli pieļaujamā
koncentrācija, kādai darba vietā drīkst būt pakļauts darbinieks:

Tie nosaka, ka visām dalībvalstīm ir jāievieš arodekspozīcijas robežas un
attiecīgas procedūras, kā rīkoties ar vielām.

maksimāli pieļaujamo koncentrāciju izsaka mg/m ³ darba dienas laikā (8
stundas/dienā).

Valsts
Austrija
Francija
Beļģija
Vācija
Ungārija
Spānija
Lielbritānija
Itālija
Nīderlande

I_Putekļi R_Putekļi Silīcijs [Kanceroge- Silīcijs (Kancerogenitā- Silīcijs (Kancerogenitā(mg/m3) (mg/m3)
nitāte] [mg|m3]
te) (mg/m3) JAUNI te) (mg/m3) Domāts EU
10
5
0.15
0.1
0.05
10
5
0.1
0.05
10
5
0.1
0.05
10
5
Minimal
0.05
0.05
10
5
0.1
0.05
10
5
0.1
0.05
6
2.4
0.1
0.1
0.05
0.05
0.05
0.05
0.075
0.075
0.05

NOVĒRSIET PUTEKĻU IZDALĪŠANOS TO

AVOTA TUVUMĀ, IZMANTOJOT
PILNĪGO MILWAUKEE® PUTEKĻU
ATDALĪŠANAS SISTĒMU
M klases putekļu nosūcējs
atbilst MINIMĀLAJĀM
LIKUMA PRASĪBĀM

Šobrīd kvarca putekļiem nav noteikta arodekspozīcijas vērtība. Uz tiem attiecas
skaidrs samazinājums.

Putekļu kl.

Piemērots putekļu kl.

L
>1 mg/³
M
>0.1 mg/³
H
>0.1 mg/³
Azbests
Klase H un azbesta apliecība
Uzliesmojošs
Klase L un apliecība

Maks. filtra
Likvidēšana
Mat.
caurlaidība
<1%
Augsnes, sadzīves putekļi...
<0.1%
Putekļu samazināts Kvarca, betona, koka putekļi…
<0.005% Putekļi kas brīvi no
Azbesta putekļi...

WWW.MILWAUKEETOOL.LV

AS 300 EMAC
4933416080
Šļūtene un adapters (ietilpst AS
300 EMAC komplektācijā)

PIEVIENOJIET MŪSU AS 300 EMAC PUTEKĻU NOSŪCĒJU VISA MILWAUKEE® PRODUKTU KLĀSTA INSTRUMENTIEM
CELTNIECĪBA - URBŠANA

SDS-PLUS

SDS-MAX TRIECIENURBJMAŠĪNAS

PUTEKĻU SAVĀCĒJS
PRIEKŠ PERFORATORIEM

PERFERATORU PUTEKĻU
SAVĀCĒJS DE16

Putekļu savākšanas ekstraktors putekļu savākšanai
uz sienas vai darbam virs galvas. Maksimāla diametra
urbis Ø 28 mm. Piemērots visām industriālajām putekļu
ekstrakcijas iekārtām (universāls savienojums Ø
26 - 41 mm).

VAC universāls nosūcējs, ietilpst: 1 x sānu rokturis un 3 x
kakla siksnas, ļauj piemontēt perforatora pārnesumkārbas
kaklu no Ø 43 - 59 mm. 2 x urbšanas sprauslas (49902301).

4932430446

4932430835

M12 DE-201C

M12 DEAC

M18 CDEX-0

M18-28 CPDEX-0

M12™ putekļu nosūcējs, ko izmanto ar
M12™ un M18™ instrumentiem

Putekļu kaste atļauj savienojumus ar M12 DE, kas ir
neatkarīga putekļu savākšana vieta no putekļusūcēja. Izejas
uzgalis: 37 mm ārpus / 32 mm iekšpusē.

M18 FUEL ™ SDS-Plus putekļu
nosūcējmehānisms, kas jāizmanto ar M18
CHX perforatoru

M18-28 Fuel™ Heavy Duty putekļu nosūcējs izmantot ar M18 CHPX & M28 CHPX perforatoriem

4932430479

4933447450

4933446810

4933440500

SADERĪGS AR:

2H
M1

196

H
2C
M1

KOKAPSTRĀDE

CELTNIECĪBA - GRIEŠANA UN SLĪPĒŠANA

H
8B
M1

HX
18
HD

0
H2
PL

PUTEKĻU SAVĀCĒJS
PHDE72
Urbšanas aizsargs — PHDE72. Urbšanai un
kroņurbšanai no Ø 6-72 mm. Birstes ieliktnis,
lai uzlabotu putekļu sūkšanu un atdalīšanu.
Birstes ieliktnis ir jānoņem kroņurbšanai. Izvades
sprausla: Ø 37 mm ārpusē / Ø 32 mm iekšpusē.
Nomaiņas blīvju malas (2 gab.): 4931448564.
Rezerves birstes ieliktnis: 4931448565

4932430480

SADERĪGS AR:

X
27
PH

30
PH R X
E
W
PO

E
2X
H3
L
P

HX
8C
M1

X
HP
8C
2
M

X
HP
8C
1
M

PCHDE
SMAILĖJANTĮ
KALTĄ.
PCHDE putekļu nosūcējs ar 400
mm garu SDS-Max spico kaltu

4932455280

KOKAPSTRĀDE

PCHDE. IEKĻAUTS
1 X SDS-MAX
PLAKANAIS KALTS
PCHDE tolmueemaldus
koos 400 mm pika
SDS-Max lapikmeisliga
4932455275

DEG125

DEC125

DEC230

DEC230K

Putekļu aizsargs virsmas
apstrādes darbos — DEG
125. Savienojums 100% bez
instrumentiem ar Ø 125 mm
AG(V) 12 un AGV 15 sērijas
slīpmašīnām.

Putekļu aizsargs griešanai
— DEC 125. Savienojums
100% bez instrumentiem ar Ø
115-125 mm AG(V) 12, AGV 15
sēriju un FUEL™ slīpmašīnām.

Putekļu aizsargs priekš
griešanas

Putekļu aizsargs griešanas
darbiem, komplektācijā ietilpst
2 bezatslēgas aizsarga ligzdas
un ātrās uzstādīšanas putekļu
aizsarga savienotājs. Saderīgs ar
Milwaukee® AGV 22, AGVK 24
(PRC) un AG 21, AG 24 (CZW).

4932430468

4932430467

4932459340

SADERĪGS AR:

SADERĪGS AR:

HM
8C
M1

O
O
O
NG S ANG5 S ANG0 S
K 54
KA 540
K 75

O
NG S
KA 950

15/
G1 B
CA XPD
8
M1 125

E
PD
XS
5
2
3-1
V1
AG

X
125
12V
AG


C/
25X E
5-1 -125X
1
V 5
AG GV 1
A

4932459341

DEK26
NOSŪKŠANAS
KOMPLEKTS
Putekļu ieguves trubas priekš
stacinārajiem leņķzāģiem

4932430005

SADERĪGS AR:

6
4
E
SB
E-2
S6
S4
25
16
CC
CC
S1
150
2
8
2
O
S
1
1
R
M
M
MS
RO
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PREMIUM KLASES MAGNĒTISKĀS MĒRLENTES

GARAS NENOSLĒGTĀS MĒRLENTES

ºº Patentēta pirkstu atdure: stabili nofiksē.
ºº Kompakta, ergonomiska konstrukcija.
ºº Uzlabots, kompaktāks āķis labākai sānu marķējumu un skalas redzamībai.
ºº Uzlabots jostas stiprinājums: ērtāka ievietošana kabatā.
ºº Neilona neatstarojoša lentes aizsardzība nodrošina 10 reizes lielāku izturību

ºº Tērauda lente ar neilona pārklājumu (īpaši biezs neilona pārklājums) palielinātai izturībai
ºº Labākā klasē izstiepšanās veiktspēja: 50% mazāka izstiepšanās.
ºº Ļoti izturīga konstrukcija: pastiprināts metāla rokturis un triecienizturība.
ºº 3:1 sajūgti planetārie pārvadi 10 reizes ilgākam pārvada darbmūžam un laidenai satīšanai.
ºº AIZSARDZĪBA PRET NETĪRUMIEM: lentes tīrītājs nodrošina lentes tīrību no abrazīviem materiāliem.
ºº II klases precizitāte.

pret darba vides radītiem
bojājumiem.
ºº 27 mm plata lente ar abpusēju skalas apdruku vieglākai nolasāmībai.
ºº Spēcīgs dubultmagnēts lentes sākuma daļā nodrošina vieglāku aizāķēšanu uz līdzenām virsmām vai caurulēm.
ºº Arhitekta skala nodrošina atvieglotus rasējumu aprēķinus pēc mēroga.
ºº 5 punktu pastiprināts rāmis uzlabotai izturībai darba vietā.
ºº II klases precizitāte.

Dubulti magnēti

Abpusēja skalas
apdruka

Neilona pārklājums

Garums (m)
Preces kods

27 mm lentes
platums

Arhitekta skala

Pirkstu atdure

5 punktu pastiprināts Stiepļveida jostas
rāmis
stiprinājums

AIZSARDZĪBA PRET Pastiprināts metāla
NETĪRUMIEM: lentes rokturis
tīrītājs

5m

8m

10 m

5 m / 16 pēdas

8 m / 26 pēdas

5
48227305

8
48227308

10
48227310

5 / 16'
48227216

8 / 26'
48227225

KOMPAKTĀS KLASES MĒRLENTES
ºº Neilona lentes aizsardzība pret netīrumiem un ūdeni.
ºº ABS iekšējais korpuss ar nerūsošā tērauda apvalku izturībai

Garums (m)
Asm. plat. (mm)
Preces kods
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3:1 sajūgti planetārie Tērauda lente ar
pārvadi
neilona pārklājumu

Garas nenoslēgtās mērlentes 30m/100 pēdas

Garas nenoslēgtās mērlentes 100m/330 pēdas

30/100'
13
48225203

100/330'
9.5
48225211

GARAS SLĒGTĀS MĒRLENTES
ºº Vienpusējas apdrukas 30 m (metriskā mērvienību sistēma) lente ar 9,5 mm platumu.
ºº AIZSARDZĪBA PRET NETĪRUMIEM: lentes tīrītājs nodrošina lentes tīrību no abrazīviem materiāliem.
ºº Ļoti izturīga konstrukcija: pastiprināts metāla rāmja korpuss, pastiprināts rokturis un tērauda lente ar

darba vietā, un labākajai augstas/zemas

temperatūras izturībai.

ºº 4 punktu pastiprinātais rāmis novērš mērlentes korpusa sadalīšanos krišanas gadījumā.
ºº Triecienslāpējošs lentes ietīšanas procesa buferis uzlabotam lentes un atsperes darbmūžam.
ºº Augstas kvalitātes āķis ar 2 kniedēm precīziem mērījumiem.
ºº Satveršanas zona ar rievotu pārklājumu (termoplastiskā gumija) papildu komfortam un izturībai.
ºº Ergonomiska, kompakta konstrukcija.
ºº II klases precizitāte.
ºº Iespējams pasūtīt tikai kartona kastēs (12 vai 6 mērlentes atkarībā no produkta). Minimālais pasūtījuma

neilona

pārklājumu.

ºº 3:1 sajūgti planetārie
ºº II klases precizitāte

pārvadi 10 reizes ilgākam pārvada darbmūžam un laidenai satīšanai.

apjoms ir

6 vai 12 atkarībā no produkta.

Neilona lentes
aizsardzība

Garums (m)
Asm. plat. (mm)
Preces kods
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ABS iekšējais
4 punktu pastiprināts Jostas stiprinājums
korpuss ar nerūsošā rāmis
tērauda apvalku

AIZSARDZĪBA PRET Pastiprināts metāla
NETĪRUMIEM: lentes rāmis
tīrītājs

C3 / 16

C5 / 19

C5 / 25

C8 / 25

C5-16 / 25

C8-26 / 25

3
16
4932451637

5
19
4932451638

5
25
4932451639

8
25
4932451640

5 m / 16'
25
4932451641

8 m / 26'
25
4932451642

3:1 sajūgti planetārie Tērauda lente ar
pārvadi
neilona pārklājumu

Garas slēgtās mērlentes 30m
Garums (m)
Asm. plat. (mm)
Preces kods

30
9.5
48225103
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SALOKĀMS MĒRĪTĀJS NO KOMPOZĪTMATERIĀLA
ºº Nofiksējams 90°/180° leņķī.
ºº Atkārtoti izveidojami leņķi, nerūsošs.
ºº Ūdensizturīgs.
ºº Ūdensizturīgi marķējumi.

INKZALL™ MARĶIERI
Salokāms mērītājs no kompozītmateriāla
Garums (m)
Asm. plat. (mm)
Precizitāte
Saites
Enģe
Preces kods

2
15 x 3.20
Klase 2
10
Plástico e inox
4932459301

SALOKĀMS MĒRĪTĀJS NO KOKA
ºº Nofiksējams 90°/180° leņķī.
ºº Atkārtoti izveidojami leņķi.
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Salokāms mērītājs no koka
Garums (m)
Asm. plat. (mm)
Precizitāte
Saites
Enģe
Preces kods

2
16 x 3.20
Klase 3
10
Laiton
4932459302

ºº Saglabā asumu, nedeformējas un neatgrūžas spiediena ietekmē.
ºº Akrila uzgalis, īpaši piemērots raupjām virsmām, piemēram, OSB

un
betonam.
ºº Marķieris raksta arī pēc 72+ stundām, kuru laikā vāciņš ir bijis noņemts.
ºº Betona, koka, metāla, saplākšņa, OSB un plastmasas apstrādei.
ºº Var izmantot slapjām virsmām, kā arī virsmām, uz kurām ir eļļa, putekļi,
rūsa un gruži.
ºº Īss nožūšanas laiks – samazināta izsmērēšanās uz PVC un metāla
virsmām.
ºº Plāns korpuss lietošanai ierobežotās vietās.
ºº Ķiveres stiprinājums – iespējams piestiprināt celtnieka ķiverei, biksēm
vai virsvalkam.
ºº Viegli atverams vāciņš lietošanai ar vienu roku.
ºº Auklas atvere, piemēram, lai piestiprinātu pildspalvu skārienekrāna
ierīcei.
ºº Pretvelšanās konstrukcija – korpusa konstrukcija labākai satveršanai.

Īss nožūšanas laiks,
samazināta izsmērēšanās
uz metāla un plastmasas
virsmām

72 reizes ilgāks darbības
laiks, marķieris raksta
arī pēc vairāk nekā 72
stundām, kuru laikā
vāciņš ir bijis noņemts

Krāsa
Preces kods

Vāciņa satveršanas
Ķiveres stiprinājums
rievas atvieglo vāciņa
noņemšanu pat ar rokās
uzvilktiem cimdiem

Akrila uzgalis ir ideāli
piemērots raupjām
virsmām

Marķieris

Marķieris

Krāsainais marķieris

Melns
48223100

Melns
48223103

Zila, sarkana, zaļa un melna
48223106

INKZALL MARĶIERI AR IRBULI
ºº Saglabā asumu, nedeformējas un neatgrūžas spiediena ietekmē.
ºº Akrila uzgalis, īpaši piemērots raupjām virsmām, piemēram, OSB

ŠAURS SALOKĀMS MĒRĪTĀJS NO KOKA
ºº Nofiksējams 180° leņķī.
ºº Elastīga kompakta konstrukcija.

Šaurs salokāms mērītājs no koka
Garums (m)
Asm. plat. (mm)
Precizitāte
Saites
Enģe
Preces kods

un
betonam.
Marķieris
raksta
arī
pēc
72+
stundām,
kuru
laikā
vāciņš
ir
bijis
noņemts.
ºº
ºº Lietošanai ar cimdiem, izmantojot iPad, iPhone, planšetdatorus un
tālruņus ar skārienekrānu.
ºº Betona, koka, metāla, saplākšņa, OSB un plastmasas apstrādei.
ºº Var izmantot slapjām virsmām, kā arī virsmām, uz kurām ir eļļa, putekļi,
rūsa un gruži.
ºº Īss nožūšanas laiks – samazināta izsmērēšanās uz PVC un metāla
virsmām.
ºº Plāns korpuss lietošanai ierobežotās vietās.
ºº Ķiveres stiprinājums – iespējams piestiprināt celtnieka ķiverei, biksēm
vai virsvalkam.

2
16 x 2.70
Klase 3
10
Laiton
4932459303
Īss nožūšanas
laiks, samazināta
izsmērēšanās

72 reizes ilgāks darbības
laiks, marķieris raksta
arī pēc vairāk nekā 72
stundām, kuru laikā
vāciņš ir bijis noņemts

Vāciņa satveršanas
Ķiveres stiprinājums
rievas atvieglo vāciņa
noņemšanu pat ar rokās
uzvilktiem cimdiem

Lietošanai ar cimdiem,
izmantojot iPad,
iPhone, planšetdatorus
un tālruņus ar
skārienekrānu

Marķieris ar irbuli skārienekrānam
Krāsa
Preces kods
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Melns
48223101
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#MILWAUKEETOOL
INKZALL™ ŠĶIDRĀS TINTES MARĶIERI

REDSTICK™ AR PILNMETĀLA PASTIPRINĀTI TAISNSTŪRVEIDA LĪMEŅRĀŽI

ºº Nodrošina

ºº Pilnmetāla

lietotājam vislabāko sniegumu sarežģītos darba virsmu
apstākļos.
ºº Raksta uz visnetīrākajām, viskarstākajām, visraupjākajām virsmām.
ºº Izturīgs akrila uzgalis.
ºº Pret ūdeni un UV staru iedarbību izturīgi marķējumi.
ºº 10 sekunžu žūšanas laiks.
ºº Veido marķējumu uz virsmām, kuru temperatūra sasniedz līdz 149 °C,
pateicoties patentētajai tintei, kas izstrādāta īpaši INKZALL™.
ºº Marķieris ar vārstu sistēmu.
ºº Noturīgs marķējums — saglabājas līdz pat 6 mēnešiem
ºº Metāla ietvars būvlaukuma apstākļu izturībai
ºº Ksilolu nesaturoša tinte
ºº SVARĪGI! Sakratiet marķieri, kad vāciņš ir uzlikts. Noņemiet vāciņu un
uzmanīgi piespiediet/atlaidiet marķiera galu, līdz tinte ieplūst tajā

Izturīgs akrila gals

Krāsa
Preces kods

BACKBONE™ skelets. Izturīgs rāmis. Pastiprināti burbuļa
indikatori.
ºº SHARPSITE™ burbuļa indikatora tehnoloģija. Labākā mērījumu
nolasāmība un triecienizturība.
ºº Platas, izturīgas satveršanas virsmas komfortam un mobilitātei.
ºº Precīzi noslīpēta mērīšanas virsma nodrošina precizitāti visās darba
pozīcijās.
ºº Augsta kontrasta burbuļa indikatoru sistēma ir viegli tīrāma, un ar
uzlabotu mērījumu nolasāmību.
ºº Augsta blīvuma, atvienojamas galu uzmavas aizsargā rāmi.
ºº Satveršanas zona ar neslīdošu pārklājumu līmeņrādi ļauj nofiksēt pie
sienas un novērš slīdēšanu.
ºº Izturīga, pilnmetāla pakarināšanas atvere uzglabāšanai.
ºº Precizitāte līdz 0,029° (0,0005 collas/collas, 0,5 mm/m) standarta un
reversā pozīcijā.
ºº Pastiprināti magnēti no retzemju metāla maksimāli spēcīgam
stiprināšanās spēkam (tikai ar magnētu aprīkotiem līmeņrāžiem)

Var marķēt uz
Metāla ietvars
raupjām, netīrām un
eļļainām virsmām

INKZALL™ šķidrās tintes marķieri

INKZALL™ šķidrās tintes marķieri

INKZALL™ šķidrās tintes marķieri

Dzeltens
48223721

Balts
48223711

Melns
48223731

40 cm
magnētiskais
līmeņrādis
Garums (cm) 40
Rokturis
0
Preces kods 4932459061

60 cm
magnētiskais
līmeņrādis
60
0
4932459063

80 cm
magnētiskais
līmeņrādis
80
1
4932459065

100 cm
magnētiskais
līmeņrādis
100
0
4932459067

120 cm
magnētiskais
līmeņrādis
120
2
4932459069

INKZALL™ MARĶIERI

ŠAURI TAISNSTŪRVEIDA LĪMEŅRĀŽI

ºº Izturīgais gals ilgāk saglabā precīzu marķējumu.
ºº Neizsmērējas, neiztek.
ºº Tinte nav toksiska, ar ASTM D 4236 sertifikāciju.
ºº Izcili piemērota arhitektiem, etiķetēm, piezīmju lapiņām.
ºº Neripojoša konstrukcija labākai satveršanai uz gludām virsmām.
ºº Aizsargķiveres stiprinājums: INKZALL™ marķierus iespējams piestiprināt

ºº 2

aizsargķiverei, biksēm vai virsvalkam u.c.
ar pakarināšanas atveri, piemēram, lai piestiprinātu INKZALL™
marķierus pie siksnas.

ºº Aprīkota

Preces kods
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INKZALL™ marķieris — dzeltens

INKZALL™ marķieris — vairāku krāsu

48223201

48223206
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180 cm
magnētiskais
līmeņrādis
180
2
4932459071

200 cm
magnētiskais
līmeņrādis
200
2
4932459073

240 cm
magnētiskais
līmeņrādis
240
2
4932459075

40 cm
nemagnētiskais
līmeņrādis
40
0
4932459060

60 cm
nemagnētiskais
līmeņrādis
60
0
4932459062

80 cm
nemagnētiskais
līmeņrādis
80
1
4932459064

100 cm
nemagnētiskais
līmeņrādis
100
0
4932459066

120 cm
nemagnētiskais
līmeņrādis
120
2
4932459068

180 cm
nemagnētiskais
līmeņrādis
180
2
4932459070

200 cm
nemagnētiskais
līmeņrādis
200
2
4932459072

240 cm
nemagnētiskais
līmeņrādis
240
2
4932459074

stingri akrila burbuļa indikatori. Izturība pret triecieniem un UV staru
iedarbību.
ºº Precīzi noslīpēta mērīšanas virsma garumā līdz pat 120 cm, nodrošina
maksimālu precizitāti.
ºº Amortizējoši uzgaļi.
ºº Satveršanas zona ar neslīdošu pārklājumu līmeņrādi ļauj nofiksēt pie
sienas un novērš slīdēšanu.
ºº Izturīga pakarināšanas atvere uzglabāšanai.
ºº Neatkarīgas sertificēšanas institūcijas izsniegts VPA sertifikāts
precizitātei.
ºº Precizitāte līdz 0,029° (0,0005 collas/collas, 0,5 mm/m)

Garums (cm)
Rokturis
Preces kods

Šauri taisnstūrveida līmeņrāži
40 cm
40
0
4932459090

Šauri taisnstūrveida līmeņrāži
60 cm
60
0
4932459091

Šauri taisnstūrveida līmeņrāži
80 cm
80
0
4932459092

Šauri taisnstūrveida līmeņrāži
100 cm
100
0
4932459093

Šauri taisnstūrveida līmeņrāži
120 cm
120
0
4932459094

Šauri taisnstūrveida līmeņrāži
180 cm
180
0
4932459095
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AR SPIEDIENLIEŠANAS TEHNOLOĢIJU IZGATAVOTS REDCAST LĪMEŅRĀDIS
stingri akrila burbuļa indikatori. Izturība pret triecieniem un UV staru
iedarbību.
ºº 2 izturīgas štancēta alumīnija trieciendaļas trieciendarbības uztveršanai
flīžu izlīdzināšanas procesā.
ºº Urbuma diametri līmeņrāža profilā ir no 5 līdz 12 mm.
ºº Precīzi noslīpēta mērīšanas virsma nodrošina precizitāti visās darba
pozīcijās.
ºº Izturīga pakarināšanas atvere uzglabāšanai.
ºº Neatkarīgas sertificēšanas institūcijas izsniegts VPA sertifikāts
precizitātei.
ºº Precizitāte līdz 0,029° (0,0005 collas/collas, 0,5 mm/m)

KOMPAKTS TAISNSTŪRVEIDA LĪMEŅRĀDIS

ºº 2

Garums (cm)
Rokturis
Preces kods

Ar spiedienliešanas
tehnoloģiju izgatavots
REDCAST līmeņrādis 60 cm

Ar spiedienliešanas
tehnoloģiju izgatavots
REDCAST līmeņrādis 80 cm

60
0
4932459098

80
0
4932459099

LĪMEŅRĀDIS BLOCK TORPEDO
burbuļa indikatora tehnoloģija. Labākai mērījumu
nolasāmībai un triecienizturībai.
Nofiksējams
360°
burbuļa indikators. Nosakiet un atkārtoti izveidojiet
ºº
jebkuru leņķi, kas vien nepieciešams. Iespējams nofiksēt burbuļa
indikatoru, nodrošinot līmeņrāža precizitāti to izņemot gan no kabatas,
gan arī somas.
ºº Pastiprināta magnētiskā lauka konstrukcija nodrošina maksimālu
stiprināšanās spēku.
ºº Pastiprināts vertikālā stāvokļa burbuļa indikators. Stingri akrila slāņu
burbuļa indikatori nodrošina izturību un mērījumu nolasāmība.
ºº Štancēts alumīnija korpuss, kas spēj izturēt darba vides apstākļus.
ºº Precīzi noslīpēta mērīšanas virsma nodrošina precizitāti.
ºº Pakarināšanas atvere gan pakarināšanai, gan drošības auklas izvēršanai.
ºº Precizitāte līdz 0,029° (0,0005 collas/collas, 0,5 mm/m)

ºº SHARPSITE

Līmeņrādis Block torpedo
Garums (cm)
Rokturis
Preces kods

25
0
4932459096

LĪMEŅRĀDIS BILLET TORPEDO

alumīnija kompaktais taisnstūrveida līmeņrādis viegli var tikt
ievietots instrumentu jostā vai kabatā.
ºº Stingri akrila burbuļa indikatori. Pret triecieniem un UV staru iedarbību
izturīgi burbuļa indikatori.
ºº Triecienizturīgas līmeņrāža galu uzmavas.
ºº Precizitāte līdz 0,029° (0,0005 collas/collas, 0,5 mm/m)
ºº Neatkarīgas sertificēšanas institūcijas izsniegts VPA sertifikāts
precizitātei.

Kompakts taisnstūrveida līmeņrādis
Garums (cm)
Rokturis
Preces kods

10
0
4932459100

ºº Pogas

piespiešanas un asmens atvāzšanas funkcija ļauj atvāzt nazi ar
vienu roku.
Asināms
nerūsošā tērauda asmens.
ºº
ºº Caurduršanas gals ļauj veikt kontrolētu caurduršanu un vienmērīgu
griešanu.
ºº Asmens fiksators droši nofiksē asmeni atvāztā pozīcijā.
ºº Pakarināšanas atvere.
ºº Stiepļveida jostas stiprinājums ātrai naža satveršanai, nepārmeklējot
kabatas.
ºº Kompakts izmērs, kas piemērots naža glabāšanai kabatā.

Fastback saliekamais nazis
Preces kods

48221990

IZTURĪGI SALIEKAMIE NAŽI

ºº Pastiprināta

204

ºº Viegls

FASTBACK SALIEKAMAIS NAZIS

™

magnētiskā lauka konstrukcija nodrošina spēcīgu
stiprināšanās spēku.
ºº Maksimāli palielināta skata zona. Viegli nolasāms slīpuma mērījums 1/8
collas vai 1/4 collas pēdā jebkurā virzienā.
ºº Pastiprināti akrila burbuļa indikatori nodrošina izturību un labāku
mērījumu nolasāmību.
ºº Mērīšana metinājuma vietās. Viegli iespējams mērīt metinājuma vietās
gan caurulēm, gan citiem materiāliem.
ºº Optimizēta V veida konstrukcija stabilitātei uz krāsaino metālu caurulēm.
ºº Lāzera iegravēts sāna marķējums nodrošina ātru mērījumu veikšanu.
ºº Šaura, konusveida konstrukcija vieglai ievietošanai/izņemšanai no
kabatas/somas.
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Līmeņrādis Billet torpedo
Garums (cm)
Rokturis
Preces kods

17
0
4932459097

ºº Premium

D2 tērauda asmens nodrošina labāku korozijizturību. Augsta
izturība un nodilumizturība, ilgāk paliek asi.
ºº Gluds/robots 75 mm asmens un caurduršanas gals. Ideāli piemēroti
materiāla caurgriešanai. Gals ļauj izveidot kontrolētus caurumus.
ºº Atvāzšana ar gultņu sistēmu: iespējams atvāzt tikai ar abām rokām.
ºº Tērauda korpusa atvāzšanas fiksators droši nofiksē asmeni atvāztā
pozīcijā.
ºº Stikla neilona rokturis ar nerūsošā tērauda pārklājumu.
ºº Asmens fiksators droši nofiksē asmeni atvāztā pozīcijā.
ºº Pakarināšanas atvere.
ºº Reversīvs jostas stiprinājums ļauj piestiprināt nazi labajā vai kreisajā
pusē.

Asmens veids
Preces kods

Izturīgs saliekamais nazis ar
gludu asmeni
Gluds
48221994

Izturīgs saliekamais nazis ar
robotu asmeni
Robots
48221998
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FASTBACK™ AUTOMĀTISKI ATVĀŽAMS DAUDZFUNKCIONĀLAIS NAZIS
ievietošana ar vienu roku. Lietotājs var atvērt asmeni ar vienu
roku, atvieglojot lietošanu.
ºº Iebūvēts āķis. Ļauj lietotājiem veikt griezumus, neatverot asmeni.
ºº Asmeņu nomaiņa bez instrumentu palīdzības. Asmens nomaiņa bez
instrumentiem: vieglāka asmens nomaiņa darba vietā.
ºº Vadu izolācijas knaibles. Nav nepieciešams vēl viens instruments
lietotāja somā.
ºº Kompakta korpusa konstrukcija. Instrumentu var viegli uzglabāt lietotāja
kabatā.
ºº Jostas spraude atvieglo uzglabāšanu.

DROŠĪBAS NAZIS AR PAŠIEBĪDĪŠANĀS FUNKCIJU

ºº Asmens

FASTBACK™ nazis
Preces kods

48221901

ºº Automātiskās

ievilkšanas mehānisms: ievelk asmeni, kad tiek atlaista
poga.
ºº Divas asmens pozīcijas ļauj lietotājam kontrolēt griešanas dziļumu.
ºº Asmeņu uzglabāšanas vietā rokturī var ērti uzglabāt līdz 5 asmeņiem.
ºº Asmens nomaiņa bez instrumentiem: Ietaupa laiku, mainot asmeņus.
Spārnskrūves mehānisms ļauj mainīt asmeni ātri un bez papildu
instrumentiem.
ºº Lieljaudas: izturīgs pilnmetāla korpuss.
ºº Vadu izolācijas knaibles: novērš nepieciešamību meklēt citu instrumentu
lietotāja somā. Apgriež vadu līdz Ø 5 mm².

FASTBACK™ ATVĀŽAMS DAUDZFUNKCIONĀLAIS NAZIS AR ASMENS UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMU

DROŠS DAUDZFUNKCIONĀLAIS GRIEZĒJS

ºº Asmens

ºº Samazināts

ievietošana ar vienu roku. Lietotājs var atvērt asmeni ar vienu
roku, atvieglojot lietošanu.
ºº Iebūvēts āķis. Ļauj lietotājiem veikt griezumus, neatverot asmeni.
ºº Bezatslēgu asmens nomaiņa. Mazāks laika patēriņš asmens nomaiņai
darba vietā.
ºº Vadu izolācijas knaibles. Nav nepieciešams vēl viens instruments
lietotāja somā.
ºº Kompakta korpusa konstrukcija. Viegli uzglabājams lietotāja kabatā.
ºº Jostas stiprinājums atvieglotai uzglabāšanai.
ºº Asmeņu glabāšanas iespēja 4 papildasmeņiem.
ºº Nofiksēšanas iespēja 45° leņķī atvieglotai piekļūšanai šaurās vietās.

Preces kods

FASTBACK™ atvāžams daudzfunkcionālais nazis
ar asmens uzglabāšanas nodalījumu
48221903

FASTBACK™ KOMPAKTS, ATVĀŽAMS DAUDZFUNKCIONĀLAIS NAZIS
ºº Vienrokas piespiešanas un atvāzšanas iespēja nodrošina ātru piekļuvi
asmenim.
ºº Bezatslēgas asmens nomaiņa ļauj lietotājam ātri un viegli ievietot jaunu
asmeni.
ºº Kompakti vieglā konstrukcija nazi ļauj viegli pārnēsāt kabatā.
ºº Jostas stiprinājums atvieglo uzglabāšanu.
ºº Pakarināšanas atvere lielākai drošībai pret naža pazaudēšanu.
ºº Saderīgs ar standarta asmeņiem.

slīdošā naža aktivizēšana: samazina risku nejauši izvilkt asmeni.
izolācijas noņēmējs: nav nepieciešams vēl viens instruments
lietotāja somā.
ºº Asmeņu nomaiņa bez instrumentu palīdzības: mainot asmeņus ietaupa
laiku.
ºº Asmens uzglabāšanas nodalījums: magnētisks turētājs 5 asmeņiem.
ºº Īpaši izturīgs: pilnmetāla korpuss ar gumijas elementiem, kas padara
lietošanu ērtāku un samazina rokas slīdēšanu.

sagriešanās risks, pateicoties samazinātai pirkstu kontakta
iespējamībai ar asmeni.
ºº Samazināts kastēs iepakoto produktu bojājumu risks.
ºº Divu asmeņu konstrukcija nodrošina divreiz ilgāku darbmūžu nekā viena
asmens griezēji.

Preces kods

Fastback™ kompakts, atvāžams
daudzfunkcionālais nazis
48221906

48221915

Drošs daudzfunkcionālais griezējs
Preces kods

ºº Metāla fiksators* maksimālai izturībai un ilgākam darbmūžam.
ºº Fiksators ar ātruma vītni* ļauj ātrāk noregulēt asmeni.
ºº Automātiskās fiksācijas slīdošais elements** ātrākai asmens

48221916

Levelkamais nazis Levelkamais nazis Levelkamais nazis
9 mm
18 mm
25 mm
Asm. plat. (mm)
9
18
25
Asmens laušanas vietas 13
8
7
Preces kods
48221960
48221961
48221962

noregulēšanai.

ºº Atlūšanas galviņas kabatas klipsis** atlauž asmens segmentus.
ºº Rokturis ar īpašiem elementiem nodrošina neslīdošu satveri un ir

izturīgs
pret acetonu.
ºº Dzelzs karbīda asmens nodrošina ilgāku darbmūžu, palielinātu asumu
un tīru griezumu.
ºº * 18 mm / 25 mm ievelkamie naži
ºº ** 9 mm ievelkamie naži

VISPĀRĪGA PIELIETOJUMA ASMEŅI
Izbīdāms daudzfunkcionālais nazis
Preces kods

48221910

Vispārīga pielietojuma daudzfunkcionālā
naža asmeņi
Kop. gar. (mm)
62
Asm. plat. (mm)
19
Asmens laušanas vietas Vienību skaits iepa50
kojumā
Apraksts

Preces kods
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Drošības nazis ar pašiebīdīšanās funkciju
Preces kods

IEVELKAMIE NAŽI

IZBĪDĀMS DAUDZFUNKCIONĀLAIS NAZIS
ºº Sānu
ºº Vadu
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48221950

Daudzfunkcionālā naža āķveida
asmeņi
62
19
-

Kartona daudzfunkcionālā naža
asmeņi (ar noapaļotiem stūriem).
62
19
-

Levelkamā naža asmeņi
9 mm
9
13

Levelkamā naža asmeņi
18 mm
18
8

Levelkamā naža asmeņi
25 mm
25
7

50

5

10

10

10

48221952

48221934

48229109

48229118

48229125
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ZĀĢIS AR GRIEZUMA PAPLAŠINĀŠANAS FUNKCIJU
mm asmens ģipsim/ģipškartonam. Īpaši spēcīgs un biezāks
asmens, kas ir pietiekami izturīgs gremdzāģēšanas darbiem. Pārklājums
aizsardzībai pret koroziju.
ºº Pārklājums aizsardzībai pret koroziju.
ºº Ar gumijas pārklājumu. Palielināts komforts un samazināta roku
slīdēšana.
ºº Griezuma paplašināšanas funkcija. Ļauj lietotājam ātri paplašināt
griezumus vai apstrādāt nelīdzenas malas.

PLASTMASAS GRIEZNIS

ºº 150

Preces kods

Zāģis ar griezuma paplašināšanas
funkciju
48229304

SALIEKAMS ZOBENZĀĢIS
asmens nomaiņa - līdz pat 10 reizēm paātrina asmens
nomainīšanu.
ºº Saliekams asmens - vieglāka un drošāka glabāšana.
ºº Gumijots rokturis - paaugstināts komforts.
ºº Saderīgs ar visiem Sawzall® zobenzāģu asmeņiem - universālāks
pielietojums.
ºº Komplektācijā iekļauts 150 mm asmens (18 zobi collā).

Saliekams figūrzāģis
Preces kods

48220305

METĀLZĀĢIS
Metālzāģis
Preces kods

Plastmasas grieznes
Maks. grieztsp. caur. vai cauruļv. diam.
(mm)
Preces kods

25
48224202

ºº Garas

knaibles: īpaši piemērotas satveršanai, liekšanai un noregulēšanai
ierobežotas piekļuves vietās.
ºº Vadu griezējs: griež vadus līdz 2,5 mm.
ºº Atskarpju noņemšanas ierīce: cauruļu, kuru diametrs ir līdz 20 mm, galu
izciļņu izlīdzināšanai. Nav nepieciešami papildu instrumenti.
ºº Naglu vilcējs
ºº Robotas knaibles nodrošina labāku saķeri un lielisku kontroli.
ºº Lāzera cietinātas izturīgas griezējšķautnes. Īpaši rūdīts līdz 64 HRC.
ºº Izgatavots no hroma un vanādija labākai izturībai un labai aizsardzībai
no rūsas.
ºº Ergonomiski un izturīgi rokturi ar īpašu pārklājumu uzlabo komfortu un
kalpo ilgāk.

Garās knaibles
Kop. gar. (mm)
Maks. grieztsp. cietsavien. (mm)
Maks. grieztsp. vid. stipruma stieplē (mm)
Kabeļa diam. (mm)
Atveres gar. (mm)
Sv. (g)
Atgratēš. galvas maks. diam. (mm)
Preces kods
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2.5
2.5
6.0
51
255
18
48226101

48220050

ºº Universālas, satveršanas un griešanas darbiem.
ºº Optimāla spēka pleca konstrukcija — gari rokturi

nodrošina maksimālu
griešanas jaudu un spēka plecu.
ºº Atskarpju noņemšanas ierīce — cauruļu, kuru diametrs ir līdz 25 mm,
galu izciļņu izlīdzināšanai. Papildu instrumenti nav nepieciešami.
ºº Naglu rāvējs — spēcīga satveršana un augsta līdzsvarošana.
ºº Lāzera cietinātas izturīgas griezējšķautnes: griež vadus, skrūves un
naglas. Īpaši stiprinātas knaibles līdz 64 HRC.
ºº Robota satveršanas zona nodrošina spēcīgu saķeri un vilkšanu.
ºº Ražots no hroma vanādija, nodrošinot izcilu izturību un labu aizsardzību
pret rūsu.
ºº Ergonomiski un izturīgi rokturi ar īpašu pārklājumu uzlabo komfortu un
kalpo ilgāk.
ºº Ar gofrētāju.

Izturīgas Lineman tipa knaibles
Maks. grieztsp. vid. stipruma stieplē (mm)
Maks. grieztsp. cietsavien. (mm)
Maks. grieztsp. atkvēl. stieplē (mm)
Kop. gar. (mm)
Atgratēš. galvas maks. diam. (mm)
Preces kods

3.0
3.0
4.6
250
25
48226100

DIAGONĀLO GRIEZĒJŠĶAUTŅU KNAIBLES

ºº Bezatslēgu
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PEX, PB, MDP, PE, plastmasas elektrības vadus, pneimatiskās
caurules, plastmasas cauruļvadus, gumijas šļūtenes, silikona šļūtenes
līdz ø 25 mm.
ºº V formas asmens nodrošina ātrus un taisnus griezumus
ºº novērš materiāla saspiešanu.
ºº Nomaināms nerūsošā tērauda asmens.
ºº Robusta konstrukcija - metāla serde no galvas līdz rokturiem nodrošina
maksimāli ilgu darbmūžu.
ºº Rievas uz galviņas ļauj notīrīt savienojumus.
ºº Korozijas izturīga galviņa.
ºº Ar vienu roku aktivizējams bloķēšanas mehānisms. Instruments ir
aizvērts, kamēr atrodas somā. Instrumenta atspere ir nospriegota un
tāpēc ir viegli uzsākt darbu.

IZTURĪGAS LINEMAN TIPA KNAIBLES

KOMPAKTS METĀLZĀĢIS
asmens nomaiņa, kas līdz pat 10 reizēm paātrina asmens
nomainīšanu.
ºº Kompakta konstrukcija, kas ir izcili piemērota universāliem griešanas
darbiem šaurās vietās.
ºº Pielāgojams asmens garums, kas atvieglo gremdgriešanu.
ºº Gumijots rokturis paaugstinātam komfortam.
ºº Saderīgs ar 12˝ asmeņiem.
ºº Komplektācijā iekļauts 10 collu/24 zobi colla asmens.

ºº Griež

GARĀS KNAIBLES

ºº Bezatslēgu

ºº Izturīga metāla konstrukcija, kas iztur lielāku stiepes slodzi (25 000
mārciņas uz kvadrātcollu / 250 mārciņas).
ºº Gumijots rokturis drošai satveršanai un lietotāja komfortam.
ºº Asmeņu glabāšanas iespēja uz instrumenta, kas nodrošina papildu
asmeņu ātru pieejamību.
ºº Komplektācijā iekļauti 12˝ / asmeņi (24 zobi collā).
ºº Saderīgs ar zāģiem līdz 12 collu izmēram.
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Kompakts metālzāģis
Preces kods

48220012

ºº Universālai griešanai.
ºº Uzgaļa aizsardzība —

uzgaļi ir noslīpēti, lai aizsargātu griezējšķautnes no
bojājumiem nokrišanas gadījumā.
ºº Optimāla spēka pleca konstrukcija — gari rokturi nodrošina maksimālu
griešanas jaudu un spēka plecu.
ºº Atskarpju noņemšanas ierīce — cauruļu, kuru diametrs ir līdz 25 mm,
galu izciļņu izlīdzināšanai. Papildu instrumenti nav nepieciešami.
ºº Par 15° atvilkta galviņa ļauj veikt gremdētu griešanu, var arī izmantot kā
naglu vilcēju, atvieglojot ievietošanu zem naglas un tās izvilkšanu.
ºº Ar lāzeru rūdītas izturīgas griešanas malas. Īpaši rūdīts līdz 64 HRC.
Grieža vadus, skrūves un naglas.
ºº Ražots no kalta sakausējuma hroma vanādija, nodrošinot izcilu izturību
un labu aizsardzību pret rūsu.
ºº Ergonomiski un izturīgi rokturi ar īpašu pārklājumu uzlabo komfortu un
kalpo ilgāk.

Diagonālo griezējšķautņu knaibles
160 mm
Kop. gar. (mm)
160
Maks. grieztsp. vid. stipruma stieplē (mm) 2.5
Maks. grieztsp. cietsavien. (mm)
2.5
Maks. grieztsp. atkvēl. stieplē (mm)
4.0
Atveres gar. (mm)
22
Preces kods
48226106

Diagonālo griezējšķautņu knaibles
180 mm
180
3.0
3.0
4.0
26
48226107
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VADU GRIEZĒJINSTRUMENTS
klasē labākā griešanas kvalitāte: izliektas knaibles. Precīza, līdzena
vada griešana.
ºº Komfortabls rokturu pārklājums: daudz komfortablāks nekā izliektas
plastmasas rokturu pārklājums. Rokturu pārklājums neatdalīsies.
ºº Izkalta konstrukcija: paaugstināta izturība nelabvēlīgos darba apstākļos.
ºº Aizsardzība pret rūsu: melnā oksīda pārklājums aizsargā pret rūsu.

PIELĀGOJAMA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

ºº Savā

ºº Precīzi

pielāgojama regulēšanas skrūve ar precīzu vītni un ciešu
fiksēšanas spēju. Sakļautas spīles neslīdēs pa materiālu skrūvēšanas
laikā.
ºº Hroma pārklājums labākajai klasē aizsardzībai pret rūsu un palielinātai
izturībai.
ºº Ergonomiski noapaļots rokturis komfortablai satveršanai un mazākam
spiedienam uz plaukstu.
ºº Šaura galvas daļa piekļūšanai šaurās vietās.
ºº Sakļautas spīles neslīdēs pa materiālu un nebojās to.
ºº Noturīgi collu un milimetru lāzergravējumi precīzai regulēšanai.
ºº 8 collu pielāgojamajai uzgriežņu atslēgai (48227508) iespējams īpaši
plašs spīļu atvērums (līdz 38 mm) palielinātai iespīlēšanas kapacitātei
šaurās vietās.
ºº Pakarināšanas atvere.

Vadu griezējinstruments
Preces kods

48226104

ASKNAIBLES
ºº Dzelzs karbīda šķautnes: ilgāks asmens darbmūžs.
ºº Komfortabls rokturu pārklājums: daudz komfortablāks

nekā izliektas
plastmasas rokturu pārklājums. Rokturu pārklājums neatdalīsies.
Gluda
galva.
Nebojās
virsmu
veicot
vilkšanas/izraušanas
darbus.
ºº
ºº Izkalta konstrukcija: paaugstināta izturība nelabvēlīgos darba apstākļos.
ºº Aizsardzība pret rūsu: melnā oksīda pārklājums aizsargā pret rūsu.
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Kop. gar. (mm)
Preces kods

Asknaibles
Garums (mm)
Preces kods

6˝ pielāgojama uzgriežņu
atslēga
150
48227406

8˝ pielāgojama uzgriežņu
atslēga
200
48227408

8˝ pielāgojama uzgriežņu atslēga
200
48227508

10˝ pielāgojama uzgriežņu
atslēga
250
48227410

12˝ pielāgojama uzgriežņu
atslēga
300
48227412

15˝ pielāgojama uzgriežņu
atslēga
380
48227415

Pielāgojamās uzgriežņu
atslēgas dubultkomplekts.
150 & 200
48227400

180
48226407

TĒRAUDA UN ALUMĪNIJA CAURUĻATSLĒGAS
ºº Plaša spīļu virsma drošai caurules un stiprinājumu satveršanai.
ºº Dubultvītne maksimālai izturībai un instrumenta darbmūžam.
ºº Ergonomisks rokturis maksimālam komfortam — rokturis neiespiedīsies

plaukstā.

ºº Rūdītas spīles paaugstinātai
ºº Pakarināšanas atvere.

izturībai un labākai iespīlēšanai.

ĀTRI REGULĒJAMAS ŪDENS SŪKŅA KNAIBLES
ºº Apstrādājamā materiāla satveršanai, piestiprināšanai un noturēšanai
ºº Regulēšana ar pogu, kuru var nospiest ar vienu roku, ātrai un stingrai

satveršanai.
ºº Maza mēroga regulēšanas pozīcijas precīzai satverei. Mazāks dīkstāves
laiks un palielināta efektivitāte.
ºº Pašbloķējoša poga ātrai un stingrai regulēšanai.
ºº V-veida spailes ar profilu, lai nodrošinātu ciešāku satvērienu, precīzāku
novietošanu un mazinātu noslīdēšanu. Īpaša zobu norūdīšana 60 HRC.
ºº Izgatavots no niķeļa un hroma lietā štancēta leģētā tērauda labākai
izturībai un labai aizsardzībai no rūsas.
ºº Ergonomiski un izturīgi rokturi ar raupju virsējo lējumu uzlabo komfortu
un kalpo ilgāk.
ºº Galvas un roktura konstrukcija atskarpju noņemšanai. Papildu
instrumenti nav nepieciešami.

Ūdens cauruļu
knaibles 200
mm
Kop. gar. (mm)
200
Maks. grieztsp. uzgriež. izm. AF (mm)30
Maks. grieztsp. caur. vai cauruļv.
32
diam. (mm)
Atgratēš. galvas maks. diam. (mm) 38
Atgratēšanas rokturu maksimālais
25
diametrs (mm)
Preces kods
48226208

Ūdens cauruļu
knaibles 250
mm
250
36

Ūdens cauruļu
knaibles 300
mm
300
50

42

60

51

70

25

25

48226210

48226212

cieši
nofiksējušos stiprinājumus.
ºº Apaļas formas rokturis: daudz ērtāks nekā kvadrātveida.
ºº Viegli pielāgojams rokturis: savā klasē labākā pielāgošanas iespēja.
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Alumīnija cauruļatslēgas 250 mm
250
10
38
1.5
907
48227110

Alumīnija cauruļatslēgas 300 mm
300
12
51
2
1293
48227112

Alumīnija cauruļatslēgas 350 mm
350
14
51
2
1724
48227114

Alumīnija cauruļatslēgas 450 mm
450
18
63
2.5
2699
48227118

Alumīnija cauruļatslēgas 600 mm
600
24
76
3
680
48227210

Tērauda cauruļatslē- Tērauda cauruļatslē- Tērauda cauruļatslē- Tērauda cauruļatslēgas 250 mm
gas 300 mm
gas 350 mm
gas 450 mm
250
300
350
450
10
12
14
18
38
51
51
63
1.5
2
2
2.5
794
1066
1633
2676
48227212
48227214
48227218
48227224

PIELĀGOJAMA CAURUĻATSLĒGA AR PAGARINĀTĀJU
ºº Jaunums

CAURUĻATSLĒGA
ºº Ar sprūdratu saderīga konstrukcija: saderīga ar 3⁄8˝ sprūdratu.
ºº Stiprinājumu spēcīgas pagriešanas spēja: spēj atskrūvēt pat ļoti

Kop. gar. (mm)
Kopējais gar. (collas)
Žokļu atvēr. izm. caurulēm (mm)
Žokļu atvērums priekš trubas (collas)
Sv. (g)
Preces kods

Spīļu izm. (mm)
Preces kods

Kompakta cauruļatslēga

Cauruļatslēga

10 - 32
48227001

32 - 65
48227002

— 3 garumu pielāgošana: 10 collu/250 mm režīms šaurām
vietām, 18 collu/450 mm režīms vispārīgam pielietojumam, 24 collu/600
mm režīms maksimālam spēka plecam un aizsniedzamībai.
ºº Plaša spīļu virsma drošai caurules un stiprinājumu satveršanai.
ºº Dubultvītne maksimālai izturībai un instrumenta darbmūžam.
ºº Ergonomisks rokturis maksimālam komfortam — rokturis neiespiedīsies
plaukstā.
ºº Ergonomiska spīļu konstrukcija vieglai atvienošanai no materiāla.
ºº Rūdītas spīles paaugstinātai izturībai un labākai iespīlēšanai.
ºº Pakarināšanas atvere.

Pielāgojama cauruļatslēga ar pagarinātāju
Kop. gar. (mm)
Kopējais gar. (collas)
Žokļu atvēr. izm. caurulēm (mm)
Žokļu atvērums priekš trubas (collas)
Sv. (g)
Preces kods

250/450/600
10/18/24
63
2.5
3243
48227314
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TORQUE LOCK™ NOFIKSĒJOŠĀS KNAIBLES

TORQUE LOCK™ ATSLĒGA AR ĶĒDI

ºº TORQUE

ºº TORQUE

LOCK™: ātrāka uzstādīšana un atvienošana nofiksējot
plakanus vai cauruļveida materiālus. Lai iegūtu labāku un drošāku
nofiksēšanos, papildus var pievilkt TORQUE LOCK™ skrūvi. Vēl var tikt
izmantotas instrumentu piekāršanas / uzglabāšanas vajadzībām.
ºº Rūdītas knaibles: labāks darba materiāla satveršanas spēks.
ºº Aizsardzība pret rūsu: ierīces hroma pārklājums paildzina darbmūžu
samazinot koroziju.
ºº Atbrīvošanas sviras dizains: tradicionāla atbrīvošanas svira darba
veikšanas ērtībai.

Kop. gar. (mm)
Kopējais gar. (collas)

7 collu TORQUE
LOCK™ MAXBITE™
knaibles
170
7

10 collu TORQUE
LOCK™ MAXBITE™
knaibles
250
10

5 collu TORQUE
LOCK™ izliektu
spīļu knaibles
127
5

7 collu TORQUE
LOCK™ izliektu
spīļu knaibles
170
7

10˝ TORQUE LOCK™
izliektu spīļu
knaibles
250
10

Žokļu tips

Maxbite™

Maxbite™

izliekts

izliekts

izliekts

Žokļu jauda taisns (mm)
Žokļu atvēr. izm. caurulēm (mm)
Preces kods

−
38
48223607

−
50
48223610

−
26
48223422

−
38
48223421

51
48223420

4 collu TORQUE
10˝ TORQUE LOCK™
LOCK™ garās
taisnu spīļu knaibles
knaibles
250
100
10
4
plakani, gari saspplakans
iešanas gali
30
42
−
48223510
48223504

9 collu TORQUE
6˝ TORQUE LOCK™
LOCK™ garās
garās knaibles
knaibles
150
230
6
9
plakani, gari sasp- plakani, gari saspiešanas gali
iešanas gali
52
76
−
−
48223506
48223509

LOCK : ātrāka uzstādīšana un atvienošana nofiksējot
plakanus materiālus. Lai iegūtu labāku un drošāku nofiksēšanos,
papildus var pievilkt TORQUE LOCK™ skrūvi. Vēl var tikt izmantotas
instrumentu piekāršanas/uzglabāšanas vajadzībām.
ºº Rūdītas knaibles: labāks darba materiāla satveršanas spēks.
ºº Aizsardzība pret rūsu: ierīces hroma pārklājums paildzina darbmūžu
samazinot koroziju.
ºº Atbrīvošanas sviras dizains: tradicionāla atbrīvošanas svira darba
veikšanas ērtībai.
ºº Ieloku veidošanas knaibles viegli paveic visa veida ieliekšanas,
formēšanas un atliekšanas uzdevumus.
ºº Izcili piemērotas lokšņu metāla daļu noturēšanai.
™

TORQUE LOCK™ ieloku veidošanas knaibles
Kop. gar. (mm)
Kopējais gar. (collas)
Žokļu jauda taisns (mm)
Preces kods

200
8
42
48223540

TORQUE LOCK™ NOFIKSĒJOŠĀS C VEIDA SPĪLES
ºº TORQUE

LOCK™: ātrāka uzstādīšana un atvienošana nofiksējot
plakanus vai cauruļveida materiālus metināšanai. Lai iegūtu labāku un
drošāku nofiksēšanos, papildus var pievilkt TORQUE LOCK™ skrūvi. Vēl
var tikt izmantotas instrumentu piekāršanas / uzglabāšanas vajadzībām.
ºº Rūdītas knaibles: labāks darba materiāla satveršanas spēks.
ºº Aizsardzība pret rūsu: ierīces hroma pārklājums paildzina darbmūžu
samazinot koroziju.
ºº Atbrīvošanas sviras dizains: tradicionāla atbrīvošanas svira darba
veikšanas ērtībai.

Kop. gar. (mm)
Kopējais gar. (collas)
Žokļu tips
Žokļu jauda taisns (mm)
Preces kods

212

9 collu garās spīles ar
fiksētām knaiblēm

18 collu garās spīles ar
fiksētām knaiblēm

230
9
Garās spīles ar fiksētiem
saspiešanas galiem
114
48223533

480
18
Garās spīles ar fiksētiem
saspiešanas galiem
170
48223529

11˝ manuālās spīles ar
fiksētiem saspiešanas
galiem.
280
11

TORQUE LOCK™ atslēga ar ķēdi
Kop. gar. (mm)
Kopējais gar. (collas)
Žokļu atvēr. izm. caurulēm (mm)
Preces kods

270
9
79
48223542

METĀLA GRIEZNES

TORQUE LOCK™ IELOKU VEIDOŠANAS KNAIBLES
ºº TORQUE

LOCK™: ātrāka uzstādīšana un atvienošana nofiksējot
cauruļveida materiālus. Lai iegūtu labāku un drošāku nofiksēšanos,
papildus var pievilkt TORQUE LOCK™ skrūvi. Vēl var tikt izmantotas
instrumentu piekāršanas/uzglabāšanas vajadzībām.
ºº Rūdītas knaibles: labāks darba materiāla satveršanas spēks.
ºº Aizsardzība pret rūsu: ierīces hroma pārklājums paildzina darbmūžu
samazinot koroziju.
ºº Atbrīvošanas sviras dizains: tradicionāla atbrīvošanas svira darba
veikšanas ērtībai.
ºº Nofiksējošā atslēga ar ķēdi nofiksē un piekļaujas jebkuras formas
objektam.
ºº Ātri pielāgojamas jebkurā virzienā ar sprūdratu.
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18 collu C veida spīles ar
fiksētām knaiblēm
480
18

fiksēti saspiešanas gali

fiksēti saspiešanas gali

90
48223531

170
48223530

9 collu garās spīles
11˝ manuālās spīles ar
18 collu C veida spīles
ar šarnīrsavienojuma
regulējamiem saspiešanas ar šarnīrsavienojuma
knaiblēm
galiem.
knaiblēm
230
280
480
9
11
18
Garās spīles ar šarnīrsavieno- saspiešanas gali ar šarnīrsav- saspiešanas gali ar šarnīrsavjuma saspiešanas galiem
ienojumu
ienojumu
114
100
170
48223523
48223521
48223520

ºº Īkšķa

un rādītājpirksta rievas uzlabo komfortu un samazina nogurumu.
Ļauj lietotājiem viegli veikt izstumšanu caur lokšņu metālu, samazinot
sagriešanās risku.
ºº Robotas griezējšķautnes novērš slīdēšanu griešanas laikā.
ºº Mazāks roku nogurums, griežot biezākus materiālus. Konstrukcija ar
kombinētu sviras iedarbību.
ºº Griezes atspere automātiski griešanas laikā atver knaibles, lai paātrinātu
griešanu un samazinātu darba izraisīto nogurumu.
ºº Ar hromu noklāts segums aizsargā asmeņus pret rūsu, paildzinot
darbmūžu. Īpaši stiprināts līdz 65 HRC.
ºº Izgatavots no leģētā tērauda labākajai izturībai — hroma tērauds.
ºº Vienas rokas fiksācijas mehānisms.
ºº Viena līmeņa kompakta konstrukcija novērš nevēlamu saķeri ar
materiālu.
ºº Trīskārša griešanas virziena norāde — uz galviņas, roktura un uz
krāsainā roktura.
ºº Ergonomiski un izturīgi rokturi ar īpašu pārklājumu uzlabo komfortu un
kalpo ilgāk.
ºº Aviācijas šķēres: īsiem, taisniem un noteiktas formas griezumiem. Ideāli
piemērots maza rādiusa griezumiem un iecirtuma griezumiem.
ºº Izliektas šķēres: gariem nepārtrauktiem griezumiem vai liektiem
griezumiem. 45° leņķa atvilkums aizsargā lietotāja rokas no griežamā
materiāla.
ºº Īpaši garas aviācijas šķēres: garākiem un taisnākiem griezumiem vienā
gājienā.

Taisnas metāla
grieznes
Zāģēšanas virziens
Kop. gar. (mm)
Šķautn. gar. (mm)
Maks. grieztsp. alumīnijā (mm)
Maks. grieztsp. tēraudā (mm)
Maks. grieztsp. nerūs. tēraudā (mm)
Preces kods

Taisni (dzeltens)
260
31
1.0
1.0
0.6
48224030

Metāla grieznes
ar griezējšķautni
labajā pusē
Pa labi (zaļš)
260
31
1.0
1.0
0.6
48224020

Metāla grieznes
ar griezējšķautni
kreisajā pusē
Kreisi (sarkans)
260
31
1.0
1.0
0.6
48224010

Taisnas metāla grieznes
Taisni (dzeltens)
260
37
1.0
1.0
0.6
48224032

Metāla grieznes
Metāla grieznes ar griezēar griezējšķautni
jšķautni labajā pusē
kreisajā pusē
Pa labi (zaļš)
Kreisi (sarkans)
260
260
30
30
1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
0.6
48224022
48224012

Īpaši garas taisnas
metāla grieznes
Taisni (dzeltens)
310
76
1.0
1.0
0.6
48224037

Īpaši garas metāla
grieznes ar griezējšķautni kreisajā pusē
Kreisi (offset)
290
63
1.0
1.0
0.6
48224038
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SKAVOTĀJS

ºº Dzelzs

karbīda griezējšķautne maksimālam ilgmūžīgumam. Ilgāks
darbmūžs pret nerūsošo tēraudu.
ºº Hromēti asmeņi maksimālai aizsardzībai pret rūsu.
ºº Metāla pamatkonstrukcija: pilnmetāla roktura konstrukcija aizsargā pret
kritieniem un roktura salūšanu.
ºº Skrūvju fiksatoru tehnoloģija novērš asmeņu vaļīgumu, lai nodrošinātu
precīzu griešanu.
ºº Lielas rokturu cilpas lietošanai ar cimdiem.
ºº Rādītājpirksta rieva papildu komfortam.
ºº Ar lāzera staru veidotās lineāla atzīmes uz asmens ļauj vienlaikus veikt
mērīšanu un griešanu.
ºº Darba šķēres ar asmens mikrorobiņiem maksimālai izturībai un ērtākai
satveršanai.
ºº Darba šķēres ar galvu 60° leņķī ļauj turēt roku virs griežamā materiāla.

Kop. gar. (mm)
Asmens gar. (mm)
Preces kods

Šķēres

Taisnas šķēres

240
115
48224043

230
95
48224044

ºº Divrežīmu

jaudas slēdzis: - Līdz pat 75% vairāk darba jaudas. - Liela
jauda skavu iedzīšanai materiālā. - Zema jauda skavu iedzīšanas vadībai.
ºº 30 grādu skavošanas mala: - Vieglai skavošanas leņķa izvēlei, kas
nodrošina iespēju veikt skavošanu pat tad, ja skavotājs atrodas slīpā
leņķī.
ºº Iebūvēts skavu izvilcējs: - No materiāla izvelk pat ļoti stingri nofiksējušās
skavas.
ºº Līdzenā skavotāja skavošanas virsma: - Nodrošina lietotājiem drošu
skavu iedzīšanu ar instrumenta aizmugurējo daļu.
ºº Jostas stiprinājums: Ērtai uzglabāšanai instrumentu somā, pie jostas,
mugursomā vai pie kāpnēm.
ºº Skavas 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm (10,6 mm platas)
ºº Tips 50 / Rapid Nr. 140 - Arrow T50 - Novus tips 11 G - Tacwise tips
140 - Stanley tips G

Skavotājs
Preces kods

48221010

TRIECIENSKAVOTĀJS
ºº Līdz

pat 3 reizes ilgāks darbmūžs: - Ilgāks darbmūžs salīdzinājumā ar
līdzīgiem vadošo konkurentu produktiem.
ºº Pastiprināts rāmis: - Izturīga konstrukcija iztur atkārtotus kritienus no 10
pēdu augstuma.
ºº Aizsargāta skavu kasete: - Viegla piekļuve skavu ievietošanai. - Aizsargā
kaseti no bojājumiem. - Ātra skavu ievietošana un viegla iesprūdušo
skavu izņemšana.
ºº Iebūvēts skavu izvilcējs: No materiāla izvelk pat ļoti stingri nofiksējušās
skavas.
ºº Līdzenā skavotāja skavošanas virsma: - Nodrošina lietotājiem drošu
skavu iedzīšanu ar instrumenta aizmugurējo daļu.
ºº Skavas 8 / 10 / 12 mm (10,6 mm platas)
ºº Tips 50 / Rapid Nr. 53 - Arrow T50 - Novus tips 11 G - Tacwise tips 140
- Stanley tips G

HOLLOWCORE™ MAGNĒTISKIE SKRŪVGRIEŽI
ºº HollowCore™

neierobežots dziļums skrūvējot garas skrūves un vītņotus
stieņus (iesniegts patenta pieteikums).
Magnētiskas
skrūvgriežu
noturēšanas galviņas drošai skrūves
ºº
novietošanai materiāla stiprināšanas gadījumos.
ºº JAUNUMS PASAULĒ — universāla skrūvgrieža galviņa, kas ir saderīga
ar 4 reizes vairāk uzgaļiem — četrstūra, 12 stūru, 8 stūru, sešstūra.
ºº Izskrūvē sarūsējušas un aprautas skrūves.
ºº Krāsas marķējums darba vietā nodrošina ātru instrumenta pielietojuma
identificēšanu.
ºº Sešstūra ligzda nodrošina iespēju pievienot uzgriežņu atslēgu papildu
spēka plecam.
ºº Hroma pārklājums maksimālai izturībai.

Izm. (mm)

5,5 mm sešstūra
5 mm sešstūra skrūvgriezis
skrūvgriezis
5
5.5

Enkurst. vītnes izm.
Krāsas kods
Preces kods

Melna
48222531

13 mm sešstūra
skrūvgriezis
13

M3

M3.5

M4

M5

M6

M8

Brūna
48222532

Sarkana
48222533

Oranža
48222534

Dzeltena
48222535

Zila
48222536

Oranža
48222537

DESMIT VIENĀ - VAIRĀKU UZGAĻU SKRŪVGRIEZIS
ºº Ergonomisks
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48221020

ELEKTRIĶA INSTRUMENTU MAKS

10 mm sešstūra
6 mm sešstūra skrūvgriezis7 mm sešstūra skrūvgriezis8 mm sešstūra skrūvgriezis
skrūvgriezis
6
7
8
10

152 mm garš skrūvgriezis ar 1⁄4˝ sešstūra uzgriežņu uzgali
(ligzdā) un iebūvētu vadu izolācijas noņēmēju un cilpu veidotāju.
ºº Pilnmetāla augsta griezes momenta sprūdrats nodrošina 2 reizes lielāku
darba ātrumu un kontroli.
ºº 88 mm garas gropes elektriskajiem instrumentiem, savietojamība ar
elektriskajiem instrumentiem.
ºº Precīzi rūdīti uzgaļi: izturīgie uzgaļi nodrošina labu saķeri un ilgu
darbmūžu.
ºº Revolvera stila uzgaļu uzglabāšana rokturī.
ºº Uzgaļi ar hroma pārklājumu un kuģniecības klases rūsas aizsardzību.

Triecienskavotājs
Preces kods

Saturs
Vienību skaits
iepakojumā
Preces kods

Desmit vienā - vairāku uzgaļu Desmit vienā - vairāku uzgaļu
skrūvgriezis — universāls
skrūvgriezis — sešstūra
sešstūra 1,5 mm / sešstūra
2 mm / sešstūra 2,5 mm /
PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 /
sešstūra 3 mm / sešstūra 4
TX20 / slotu 0,8 x 5,5 mm.
mm / sešstūra 5 mm / sešstūra
6 mm
1
1
48222311

48229306

ºº Robusta konstrukcija, izgatavots no 1680D ballistiskā neilona.
ºº Dubultas, līdz 4x izturīgākas kniedētas šuves.
ºº Integrētais rokturis atvieglo transportēšanu un nodrošina ērtu

Elektriķa instrumentu maks
Preces kods

48228100

piestiprināšanu pie plaši pielietotiem darba materiāliem.
ºº Cietā pamatne ļauj somai stāvēt vertikāli arī tad, ja tā ir pilna.
ºº Integrētās jostas cilpas ļauj somu nēsāt pie instrumentu jostas.
ºº Centrā uzstādītie metāla D gredzeni ļauj somai līdzsvaroti karāties pie
plecu siksnas.
ºº Metāla metramēra stiprinājums ļauj to droši nostiprināt ērtai pieejamībai.

ELEKTRIĶA JOSTA
ºº Robusta konstrukcija, izgatavots no 1680D ballistiskā neilona.
ºº Dubultas, līdz 4x izturīgākas kniedētas šuves.
ºº Integrētie rokturi atvieglo maka transportēšanu un nodrošina ērtu

Elektriķa josta
Preces kods

48228110

piestiprināšanu pie plaši pielietotiem darba materiāliem.
ºº Polsterēta, elpojoša josta maksimālam komfortam un veiktspējai darba
vietā.
ºº Metāla bikšturu stiprinājumi ļauj pievienot bikšturus.
ºº Metāla metramēra stiprinājums ļauj to droši nostiprināt ērtai pieejamībai.
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INSTRUMENTU UZKABE
ºº Robusta konstrukcija, izgatavots no 1680D ballistiskā neilona.
ºº Dubultas, līdz 4x izturīgākas kniedētas šuves.
ºº Polsterētā 4 punktu uzkabe sadala svaru, nodrošinot komfortu

DARBARĪKU MUGURSOMA
ºº Izturīga konstrukcija, izgatavots no 1680D ballistiskā neilona.
ºº Pamatne no cieta sakausējuma ļauj somai stāvēt vertikāli un nodrošina

Instrumentu uzkabe
visas

Preces kods

48228120

pilnīgu aizsardzību pret laikapstākļiem.
ºº Polsterētas, elpojošas siksnas maksimālam komfortam un veiktspējai
darba vietā.
ºº Liela ietilpība - kopā 35 kabatas.
ºº Nolokāma priekšējā kabata vieglākai piekļuvei un lielāku priekšmetu
glabāšanai. Sānu kabata ūdens pudelei.
ºº Vertikāla instrumentu siena maksimizē glabāšanas vietu, ļaujot ievietot
arī lielus priekšmetus.
ºº Portatīvā datora nodalījumā var droši glabāt portatīvos datorus/
planšetdatorus un personiskās lietas.
ºº Ārējās secīgu savienojumu ķēdes piestiprināšanai.

dienas garumā.
elpojoša josta maksimālam komfortam un veiktspējai darba
vietā.
ºº Integrētais rokturis atvieglo maka transportēšanu un nodrošina ērtu
piestiprināšanu pie plaši pielietotiem darba materiāliem.
ºº Metāla bikšturu stiprinājumi ļauj pievienot bikšturus.
ºº Polsterēta,

CIMDI

Darbarīku mugursoma
Preces kods

48228200

MAKI AR RĀVĒJSLĒDZĒJU - 3 GAB.

ºº Divslāņu

poliuretāna šķiedra nodrošina labu gaisa cirkulāciju, komfortu,
piekļaušanos rokām, elastību un vispārēju cimdu saderību ar rokām.
ºº Pastiprināts ar locītavas balstu, kas aprīkots ar līpvirsmas fiksāciju drošai
aizdarei.
ºº Mākslīgās ādas plaukstas pārklājums uzlabo gaisa cirkulāciju, izturību
un nodilumizturību.
ºº Plaukstas polsterējums ar formu saglabājošām putām aizsargā pret
pārlieku vibrāciju.
ºº Pastiprināti pirkstgali uzlabo izturību, neiespaidojot satveršanas spēju.
ºº Uzšūts Milwaukee® logotips.
ºº Izturīgi, bet komfortabli.
ºº Mazgājami veļas mašīnā.
ºº Palīdz aizsargāt pret pārlieku vibrāciju.

Izm. (drēbes)
Preces kods

Izmērs 8 / M

Izmērs 9 / L

Izmērs 10 / XL Izmērs 11 / XXL

M
48229731

L
48229732

XL
48229733

XXL
48229734

CIMDI BEZ PIRKSTU DAĻAS
ºº Izstrādāts, lai nodrošinātu izcilu satveršanas spēju, satverot mazus
objektus.
ºº Pastiprināta plaukstas un īkšķa locītavas daļa.
ºº Viegls, gaisu caurlaidīgs materiāls.
ºº Mitrumu novadošs oderējums nodrošina komfortu visas dienas garumā.
ºº Iestrādāta sviedru likvidēšanas funkcija.
ºº Līpvirsma drošai nofiksēšanai.
ºº Atbilst standarta CE 2. kategorijai, standartiem EN 420 un EN 388

ºº SMARTSWIPE pirkstu locītavu, plaukstas un pirkstu galu daļa.
ºº Elastīgi cimdi.
ºº Viegls, gaisu caurlaidīgs materiāls.
ºº Pastiprināta īkšķa locītavas daļa.
ºº Augstas satveršanas spējas pirkstu gali.
ºº Iestrādāta sviedru likvidēšanas funkcija.
ºº Atbilst standarta CE 2. kategorijai, standartiem EN 420 un EN 388

ºº Augstas

izturības rāvējslēdzējs iztur skarbos apstākļus darba vietā un ir
līdz 2x izturīgāks par konkurentu ražojumiem.
ºº Izturīga konstrukcija no auduma
ºº elpojoša un izturīga visa darbmūža garumā.
ºº Ūdensizturīgā pamatne aizsargā saturu pret ūdeni un ļauj somu ērti turēt
vertikāli, lai skatītu tās saturu.
ºº Integrēta rokas kabata nodrošina ērti pieejamu glabātuvi biežāk
lietotajām lietām.
ºº Īpaša cilpa ļauj somas sastiprināt kopā vai piestiprināt citai somai.

Maki ar rāvējslēdzēju — 3 gab.
Preces kods

48228193

PASTIPRINĀTAS KASTES

Izm. (drēbes)
Preces kods

Izmērs 8 / M

Izmērs 9 / L

Izmērs 10 / XL Izmērs 11 / XXL

M
48229741

L
48229742

XL
48229743

ºº Kastes

ir aprīkotas ar slēgiem un putu starplikām.

XXL
48229744
Izm. (mm)
Preces kods

ELASTĪGI VISPĀRĪGA PIELIETOJUMA CIMDI

1. izmēra
pastiprināta
piederumu
glabāšanas
kaste
475 x 358 x 132
4932453385

2. izmēra
pastiprināta
piederumu
glabāšanas
kaste
475 x 358 x 192
4932449767

3. izmēra
pastiprināta
piederumu
glabāšanas
kaste
475 x 358 x 195
4932453386

Pastiprinātas
piederumu
glabāšanas
kastes
475 x 358 x 132
4932451545

PIEDERUMU GLABĀŠANAS KASTE

™
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Izm. (drēbes)
Preces kods

Izmērs 8 / M

Izmērs 9 / L

Izmērs 10 / XL Izmērs 11 / XXL

M
48229711

L
48229712

XL
48229713

XXL
48229714

ºº Iestiprināmi

nodalījumi: 10 iestiprināmi nodalījumi piederumu (skrūves,
naglas, uzgriežņi, blīves u.c.) glabāšanai.
piekļuve kaudzē sakrautām kastēm: kaudzē sakrautas
glabāšanas kastes var saslēgt kopā, tādā veidā atvieglojot to
transportēšanu. Pilnīga piekļuve VISĀM glabāšanas kastēm pat tad, kad
tās ir sakrautas kaudzē un saslēgtas kopā.
ºº Līdz pat 20% lielāka ietilpība: vairāk glabāšanas vietas salīdzinājumā ar
citu ražotāju glabāšanas kastēm.
ºº Ciešs blīvējums: novērš ūdens, putekļu un rūsas iekļūšanu glabāšanas
kastē. Nerūsošā tērauda eņģes un slēgi - pilnīga aizsardzība pret rūsu.
ºº Katru nodalījumu pilnībā noslēdzošs kastes vāks: praktiski nesalaužams
polikarbonāta vāks. Noslēdz katru nodalījumu, novēršot tā satura
pārvietošanos uz citiem nodalījumiem transportēšanas laikā. Noslēdz
pat tad, kad atsevišķi nodalījumi ir izņemti.
ºº Pilnīga

Piederumu glabāšanas kaste
Pasūt. apjoms
Preces kods

3
4932451416
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#MILWAUKEETOOL
PASTIPRINĀTO KASTU STARPLIKAS
ºº Ar

spiedienliešanas tehnoloģiju izgatavotas starplikas, kas ir saderīgas
ar Milwaukee® pastiprinātajām kastēm
ºº Droši nofiksē un aizsargā instrumentus, akumulatorus, lādētāju un
piederumus gan uzglabāšanas, gan arī transportēšanas laikā

Pastiprinātas piederumu
Pastiprinātas piederumu
glabāšanas kastes starplika glabāšanas kastes izmērs
1
1
2
2
3
1
4
2
5
2
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
Pastiprināto piederumu glabāšanas kastu starplikas
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PIEZĪME
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pievienots Milwaukee komplektiem

Preces kods

M18 CDD-202X, M18 CPD-202X, M18 CDD-502X, M18 CPD-502X, M18 CIW12-502X, M18 CID-202X, M18 CID-502X
M18 CAG125XPDB-502X, M18 CAG115XPDB-502X
M18 FDD-202X, M18 FDD-502X, M18 FPD-202X, M18 FPD-502X, M18 ONEPD-502X, M18 ONEDD-502X
M18 CCS55-502X
M18 CSX-502X, M18 ONESX-502X
M18 CHPX-502X
M18 CHX-502X
M18 CHIWF12-502X, M18 CHIWF34-502X, M18 CHIWP12-502X
M18 CAG115X-502X, M18 CAG125X-502X, M18 CAG125XPD-502X
M18 CRAD-502X
M18 FIWF12-502X, M18 FID-502X, M18 ONEID-502X, M18 ONEIWP-502X, M18 ONEIWF-502X
M18 CCS66-502X
M18 CHX-502X
M18 CHPX-502X
M18 CSX-502X
M18 CCS55-502X
M18 CAG125XPDB-502X, M18 CAG115XPDB-502X

4932440936
4932449686
4932453379
4932456391
4932456392
4932456393
4932456394
4932453508
4932453507
4932453509
4932453510
4932453859
4932453855
4932453856
4932453857
4932453858
4932453860
4932451546
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Milwaukee Electric tool
Pl 4590,
00002 HELSINKI,
FINLAND
Tālr. +358 800 1 09000
Fakss +358 800 1 09001
Izplatītājs:

Visi dati, tostarp servisa un garantijas nosacījumi, kā arī produktu klāsts var tikt izmainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
Attēliem ir tikai informatīvs raksturs. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par drukas kļūdām vai citām kļūdā
(4939606127) Autortiesības 2015 - Milwaukee Electric Tools

