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KURTI IR GAMINTI “NOTHING BUT HEAVY
DUTY™” ELEKTRINIUS ĮRANKIUS YRA TIK VIENA
“MILWAUKEE®” PAŽADO DALIS.
Šie įrankiai turi veikti ištisą parą. Dėl šios
priežasties techninis aptarnavimas yra
neatsiejamas nuo kiekvieno pagaminto
elektrinio įrankio.
Visi elektriniai įrankiai gamyklą palieka su
pilnu dokumentacijos paketu, įskaitant
naudojimo instrukciją, klientų aptarnavimo
centrų sąrašą ir saugos nurodymus.
“Milwaukee®” turi pasaulinį techninio
aptarnavimo tinklą. Iškilus problemai, kuriai
pašalinti reikalingas palaikymas arba
pagalba, galite pasikliauti mūsų techninio
aptarnavimo centrais ir agentais visame
pasaulyje.
Pasaulinis tinklas užtikrina klientų poreikių
ir reikalavimų pasidalijimą, pagerindamas
būsimų gaminių vystymą.
Per daugybę metų įgyta kompetencija ir
žinios užtikrina greitą, efektyvų ir
profesionalų techninį aptarnavimą.

“Milwaukee®” įrankiai siekia patenkinti ir viršyti visų, tiek su konstrukcija, tiek su sauga susijusių
tarptautinių ir Europos standartų bei direktyvų reikalavimus. Nuolatinėmis tyrimų ir plėtros
programomis siekiama numatyti ir įgyvendinti visas būsimas rinkos tendencijas visų reguliacinių
ir efektyvumo reikalavimų atžvilgiu. “Milwaukee®” yra aktyvi Europos elektrinių įrankių
asociacijos (angl. “European Power Tool Association”, EPTA) narė ir gali išdidžiai pasigirti, kad
įmonė vykdo visus organizacijos nurodytus pramonės matavimo standartus.
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PAJUSKITE
DIDELIO
GALINGUMO
SKIRTUMĄ
ĮRANKIAI, SUKURTI DARBĄ
PADARYTI GREIČIAU.
“Milwaukee®” įmonėje didelė galia – daugiau nei
skambi frazė. Tai pažadas profesionaliems
naudotojams pasiūlyti geriausią. “Milwaukee®”
inžinieriai ne vien tik kuria įrankius. Jie kurią
įrankius, kad darbas būtų atliekamas geriau,
greičiau, patikimiau ir saugiau.

www.milwaukeetool.lt
VISKAS, KĄ JUMS REIKIA PADARYTI, KAD GALĖTUMĖTE PASINAUDOTI
PAPILDOMOS GARANTIJOS PASIŪLYMU, YRA UŽSIREGISTRUOTI
INTERNETU. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

“HEAVY DUTY” GARANTIJA
Užsiregistravus “Milwaukee®” siūlo 3 metų garantiją įrankiams ir
iki 2 metų garantiją REDLITHIUM-ION™ baterijoms.

Viskas, ką jums reikia padaryti, kad galėtumėte pasinaudoti šia
“Milwaukee®” paslauga: užregistruoti savo įrankį internetu!

Prieš paliekant gamyklą kiekvienas “Milwaukee®” įrankis yra
visapusiškai išbandomas taikant sertifikuotą procesą ir
kiekvienam jų suteikiama “Nothing but HEAVY DUTY™”
garantija.

Vadovaukitės nuoroda adresu www.milwaukeetool.eu

“Milwaukee®” įmonėje mes didžiuojamės savo profesionaliems
naudotojams siūlomais gaminiais ir paslaugomis. Turėdami tai
omenyje, džiaugiamės galėdami pasiūlyti papildomą apsaugą,
pratęsdami garantiją iki 3 metų.

“Milwaukee®” techninis aptarnavimas galimas tik tose šalyse, kurios
yra nurodytos mūsų garantijos registracijos internetinėje svetainėje.
Pratęsta garantija netaikoma nuomojamiems gaminiams,
akumuliatorių įkrovikliams ir pateiktiems priedams.
Visas sąlygų tekstas pateiktas www.milwaukeetool.lt

Ši paslauga jums suteikiama visiškai nemokamai, jei įsigiję naują
“Milwaukee®” elektrinį įrankį per 30 dienų jį užregistruosite.
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DAUGIAU KAIP 50 FILMUKŲ
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

AUKŠTESNĖ KLASĖ.
DIRBA GERIAU.
DIRBA ILGIAU.

VIENA SISTEMA,
DAUGIAU
NEI

65

ĮRANKIAI
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SUKURTI VEIKTI GERIAU.™
“M12 FUEL™” technologija sukurta reikliausiems vartotojams pasaulyje. “M12
FUEL™” užtikrina lygių neturintį efektyvumą kompaktiškoje konstrukcijoje ir pasižymi
trimis “Milwaukee®” išskirtinėmis naujovėmis – “POWERSTATE™” bešepetėliniu
varikliu, “REDLITHIUM-ION™” akumuliatoriumi ir “REDLINK PLUS™” išmania
programine įranga.
Paprastai tariant, “M12 FUEL™” yra klasėje geriausia technologija.

Gaukite daugiau su
NAUJAISIAIS 3,0 Ah ir 6,0 Ah
akumuliatoriais

1

2

BEŠEPETĖLINIS

REDLINK PLUS™
SISTEMA

elementų stebėsena siekiant pagerinti
ºº Atskirų
įrankio veikimo trukmę ir užtikrinti sudėtinės
baterijos ilgaamžiškumą

belaidžių įrankių elektroninė
ºº Moderniausia
sistema rinkoje su ypatingu skaitmeniniu

VARIKLIS

veikimo gerinimu

POWERSTATE™

sistemos komunikacija su apsauga nuo
ºº Visos
perkrovos pailgina įrankio naudojimo laiką

suprojektuotas ir sukonstruotas
ºº Milwaukee
bešepetėlinis variklis
®

už visus pirmaujančius konkur entus
ºº Geresnis
ºº Iki 10x ilgesnė variklio naudojimo trukmė*
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AUKŠTESNĖ KLASĖ.
DIRBA GERIAU. DIRBA ILGIAU.

IKI 3 KARTŲ
ILGESNĖ VEIKIMO
TRUKMĖ*

IKI 20 %
DAUGIAU
GALIOS*

IKI 2 KARTŲ
DIDESNĖ
ĮKROVA*

REDLITHIUM-ION™
BATERIJOS

rinkoje sudėtinė baterija
ºº Patvariausia
sistemos komunikacija su apsauga nuo
ºº Visos
perkrovos pailgina įrankio naudojimo laiką
matuoklis rodo likusią įkrovą
ºº Energijos
ºº Veikia iki -20°C temperatūr oje

65

DAUGIAU KAIP
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ĮRANKIAI

Lyginant su ankstesne Li-Ion technologija ir (arba) ankstesne Milwaukee baterijų technologija. Rezultatai priklauso nuo įtampos, įrankio ir panaudojimo.
®
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M12 CPD

M12 CDD | M12 FUEL SERIJOS KOMPAKTIŠKAS DVIGREITIS GRĘŽTUVAS

M12 FUEL SERIJOS DVIGREITIS KOMPAKTIŠKAS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS
suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
ºº „Milwaukee“
POWERSTATE išsiskiria iki 10 kartų ilgesne eksploatavimo trukme,

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

iki 2 kartų didesne galia ir iš akumuliatoriaus maitinamas veikia iki 2
kartų ilgiau
Išmanioji sistema REDLINK PLUS užtikrina pažangiausią
skaitmeninę įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip
pat unikaliai padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 %
daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme
ir geriau veikia net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio
veikimo laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
Šioje klasėje pirmasis 13 mm metalinis griebtuvas leidžia greitai
keisti ir užfiksuoti antgalius
Energijos matuoklis rodo likusią įkrovą
Ypač skaisčiai šviečiantis diodinis darbo vietos apšvietimas
Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

13 mm metalinis griebtuvas

Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)0 - 450
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)0 - 1700
Griebtuvo dydis (mm)
13
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
25
Didž. skylės diametras pliene (mm)
13
Didž. skylės diametras betone (mm)
13
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per min.)
25,500
Didž. sukimo mom. (Nm)
37
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
−
Prekės Nr.
4933440380

2.0
6.0
2
2
40 min
90 min
0 - 450
0 - 450
0 - 1700
0 - 1700
13
13
25
25
13
13
13
13
25,500
25,500
37
44
1.3
1.5
Krepšys įrankiui Dyna Case
4933440370 4933451509

DAUGIAU INFORMACIJOS PREKYBOS VIETOSE

M12 BPD | M12

™

suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
POWERSTATE išsiskiria iki 10 kartų ilgesne eksploatavimo trukme, iki 2
kartų didesne galia ir iš akumuliatoriaus maitinamas veikia iki 2 kartų ilgiau
ºº Išmanioji sistema REDLINK PLUS užtikrina pažangiausią skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Šioje klasėje pirmasis 13 mm metalinis griebtuvas leidžia greitai keisti ir
užfiksuoti antgalius
ºº Energijos matuoklis rodo likusią įkrovą
ºº Ryškiausias darbo vietos LED apšvietimas
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

M12 CDD-0 M12 CDD-202C M12 CDD-602X
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos
0 - 450
(sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos
0 - 1700
(sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
13
Didž. skylės diametras medienoje (mm) 25
Didž. skylės diametras pliene (mm)
13
Didž. sukimo mom. (Nm)
37
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
−
Prekės Nr.
4933440400

2.0
2
40 min

6.0
2
90 min

0 - 450

0 - 450

0 - 1700

0 - 1700

13
13
25
25
13
13
37
44
1.3
1.5
Krepšys įrankiui Dyna Case
4933440390 4933451508

M12™ ITIN KOMPAKTIŠKAS GRĘŽTUVAS NUIMAMU GRIEBTUVU
Metalinis karteris

ºº Milwaukee
gręžtuvas

®

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

2 greičio nustatymai

universaliausias efektyvus ir itin kompaktiškas 4 funkcijų

Nuimamų griebtuvų sistema su 3 skirtingomis galvutėmis, kad būtų
galima naudoti įvairiems darbams
Standartinis 10 mm beraktis griebtuvas, metalinis kampinis
1/4" šešiabriaunis sukimo antgalis ir metalinis lankstomas 1/4"
šešiabriaunis sukimo antgalis
1/4" šešiabriaunė anga už griebtuvo tvirtinimo prireikus leidžia
sumažinti grąžto ilgį iki 153 mm
Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK™ užtikrina geriausią šioje klasėje
sistemos ilgaamžiškumą
Didžiausią patvarumą užtikrina metalinė planetinė pavarų dėžė
Diodinis žibintuvėlis darbo vietai apšviesti

Pakreipta galvutė leidžia dirbti arti
kraštų

KOMPAKTIŠKAS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS

itin kompaktiškas „Milwaukee®“ smūginis gręžtuvas, kurio ilgis
siekia 190 mm, todėl jis puikiai tinka dirbant ankštose vietose
™
ºº REDLINK nuo per didelės apkrovos apsauganti elektronika įrankyje ir
akumuliatoriuje užtikrina geriausią sistemos patvarumą visoje klasėje
ºº 10 mm metalinis griebtuvas grąžtams greitai pakeisti ir jiems užfiksuoti
ºº Optimizuota rankena geresniam valdymui ir laikymui užtikrinti
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais
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ºº „Milwaukee“

M12 BDDX

M12 CPD-0 M12 CPD-202C M12 CPD-602X

ºº Efektyvus
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M12 BPD-0 M12 BPD-202C M12 BPD-402C
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos
0 - 400
(sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos
0 - 1500
(sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
10
Didž. skylės diametras medienoje (mm) 22
Didž. skylės diametras pliene (mm)
10
Didž. skylės diametras betone (mm) 10
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per min.) 22,500
Didž. sukimo mom. (Nm)
30
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
−
Prekės Nr.
4933441950

2.0
2
40 min

4.0
2
80 min

0 - 400

0 - 400

0 - 1500

0 - 1500

10
10
22
22
10
10
10
10
22,500
22,500
30
38
1.2
1.5
Krepšys įrankiui Krepšys įrankiui
4933441940 4933441935

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos
(sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos
(sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)

M12 BDDX-202C

M12 BDDXKIT-202C

2.0
2
40 min

2.0
2
40 min

0 - 400

0 - 400

0 -1500

0 -1500

10
25
10
32
1.2

10
25
10
32
1.2
Nuimamas FIXTEC
griebtuvas, kampinis
priedas, kampinio gręžtuvo
priedas, diržo segtukas,
25 mm PZ2 antgalis
Krepšys įrankiui
4933447836

Standartinė įranga

Nuimamas FIXTEC
griebtuvas, diržo
segtukas, 25 mm
PZ2 antgalis

Pridedama
Prekės Nr.

Krepšys įrankiui
4933447830

Stataus kampo galvutė darbui
ankštose vietose

1/4“ Hex pavaros griebtuvas
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M12 BDD | M12

™

M12 BD | M12

KOMPAKTIŠKAS GRĘŽTUVAS

itin kompaktiškas „Milwaukee®“ gręžtuvas, kurio ilgis siekia 187
mm, todėl jis puikiai tinka dirbant ankštose vietose
™
ºº REDLINK nuo per didelės apkrovos apsauganti elektronika įrankyje ir
akumuliatoriuje užtikrina geriausią sistemos patvarumą visoje klasėje
ºº 10 mm metalinis griebtuvas grąžtams greitai pakeisti ir jiems užfiksuoti
ºº Optimizuota rankena geresniam valdymui ir laikymui užtikrinti
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

™

ºº Efektyvus

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be
apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be
apkrovos (sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene
(mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 BDD-0

M12 BDD-202C M12 BDD-402C

−
0
−

2.0
2
40 min

4.0
2
80 min

0 - 400

0 - 400

0 - 400

0 - 1500

0 - 1500

0 - 1500

10

10

10

22

22

22

10

10

10

30
−
−
4933441930

30
1.2
Krepšys įrankiui
4933441915

38
1.4
Krepšys įrankiui
4933441925

ºº Galingo

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos
(sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene
(mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

C12 RAD-0

C12 RAD-202B

−
0
−

2.0
2
40 min

0 - 800

0 - 800

10

10

22

22

10

10

12
−
−
4933416900

12
1.1
Krepšys įrankiui
4933441215

itin kompaktiškas „Milwaukee®“ suktuvas, kurio ilgis tesiekia 175
mm, todėl jis puikiai tinka dirbant ankštose vietose
™
ºº REDLINK nuo per didelės apkrovos apsauganti elektronika įrankyje ir
akumuliatoriuje užtikrina geriausią sistemos patvarumą visoje klasėje
ºº 1/4" Šešiakampis griebtuvas, užtikrinantis greitą ir lengvą grąžtų pakeitimą
viena ranka
ºº Optimizuota rankena geresniam valdymui ir laikymui užtikrinti
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

M12 BD-0

M12 BD-202C

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

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

suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
ºº Milwaukee
POWERSTATE išsiskiria iki 3 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir
®

™

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

ºº „Milwaukee“
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Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Tvirtinimas
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Sraigtai medienai iki (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 FUEL SERIJOS KOMPAKTIŠKAS ŠEŠIABRIAUNIŲ ¼ COL. ANTGALIŲ SMŪGINIS SUKTUVAS

ºº

M12 CD | M12 FUEL SERIJOS KOMPAKTIŠKAS DVIGREITIS SUKTUVAS
suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
POWERSTATE išsiskiria iki 10 kartų ilgesne eksploatavimo trukme, iki 2
kartų didesne galia ir iš akumuliatoriaus maitinamas veikia iki 2 kartų ilgiau
ºº Išmanioji sistema REDLINK PLUS užtikrina pažangiausią skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Atskirų baterijos elementų kontrolės sistema užtikrina optimalią įrankio
veikimo trukmę ir baterijos ilgaamžiškumą
ºº Griebtuvas su ¼ col. šešiabriaune anga leidžia sparčiai ir tiksliai keisti
darbinius antgalius
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Ypač skaisčiai šviečiantis diodinis darbo vietos apšvietimas
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

KOMPAKTIŠKAS GRĘŽTUVAS

ºº Efektyvus

M12 CID

C12 RAD | M12 SERIJOS KAMPINIS GRĘŽTUVAS
reduktoriaus metalinis korpusas ir krumpliaračiai užtikrina
nepriekaištingą atsparumą ir didelį sukimo momentą
Įrankyje
ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
ºº
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Svirtinis greičio reguliavimo jungiklis leidžia patogiai dirbti bet kokioje
situacijoje
ºº 10 mm griebtuvas grąžtams greitai pakeisti ir jiems užfiksuoti
ºº Minkšta danga padengta plona rankena
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

M12 CD-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Tvirtinimas
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

ºº
ºº

iš akumuliatoriaus maitinamas veikia iki 2 kartų ilgiau
Išmanioji sistema REDLINK PLUS™ užtikrina pažangiausią
skaitmeninę įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip
pat unikaliai padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
“Milwaukee” sistema DRIVE CONTROL™ teikia naudotojui galimybę
perjungti įvairias sukimosi greičio ir sukimo momento nuostatas ir
taip padidinti įrankio universalumą
1 režimas skirtas tiksliems darbams
2 režimas užtikrina didžiausią pajėgumą atliekant sunkiausius
darbus
Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 %
daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme
ir geriau veikia net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio
veikimo laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
Griebtuvas su ¼ col. šešiabriaune anga leidžia sparčiai ir tiksliai
keisti darbinius antgalius
Ypač skaisčiai šviečiantis diodinis darbo vietos apšvietimas
Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee®
M12™“ akumuliatoriais

Labai kompaktiška, lengva konstrukcija

Milwaukee® DRIVE CONTROL™
sistema
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Tvirtinimas
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 CID-0

M12 CID-202C

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

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

40 VNT. “SHOCKWAVE™”
GRĄŽTŲ IR SUKIMO GALVUČIŲ
RINKINYS
Prekės Nr.

4932430908

+
Diržo segtukas
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#MILWAUKEETOOL

M12 BSD | M12

™

M12 CIW12 | M12 FUEL

ITIN KOMPAKTIŠKAS VIENO GREIČIO SUKTUVAS

galingo kompaktiško suktuvo ilgis tesiekia 169 mm, todėl jis
puikiai tinka dirbant ankštose vietose
ºº Metalinis planetinis reduktorius pasižymi neprilygstamu ilgaamžiškumu ir
didžiausiu iki 20 Nm sukimo momentu
ºº 1/4” griebtuvas šešiabriaune anga leidžia sparčiai ir lengvai keisti darbinius
antgalius
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK™ užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº 15 lygių sukimo momento reguliavimas ir papildoma gręžimo galia užtikrina
didžiausią lankstumą
ºº Minkšta danga padengta plona rankena
ºº Įmontuotas diodinis šviestuvas, skirtas darbiniam paviršiui apšviesti
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais Milwaukee® M12™
akumuliatoriais

™

ºº Milwaukee®

M12 BID | M12

™

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Tvirtinimas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

ºº Efektyvus

itin kompaktiškas „Milwaukee “ smūginis suktuvas, kurio ilgis
siekia 165 mm, todėl jis puikiai tinka dirbant ankštose vietose
™
REDLINK
nuo per didelės apkrovos apsauganti elektronika įrankyje ir
ºº
akumuliatoriuje užtikrina geriausią sistemos patvarumą visoje klasėje
ºº Patvari metalinė pavarų dėžė ir krumpliaračiai didžiausiam patvarumui ir
sukimo momentui užtikrinti
ºº Griebtuvas su ¼ col. šešiabriaune anga leidžia sparčiai ir tiksliai keisti
darbinius antgalius
ºº Optimizuota rankena geresniam valdymui ir laikymui užtikrinti
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

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

™

M12 BRAID | M12

™

M12 BID-0

M12 BID-202C

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

2.0
2
40 min
0 - 2500
0 - 3300
1
/4˝ Hex
112
1.0
Krepšys įrankiui
4933441960

kampinis smūginis suktuvas yra vos 287 mm ilgio, todėl
idealiai tinka dirbti ankštose vietose
™
ºº REDLINK nuo per didelės apkrovos apsauganti elektronika įrankyje ir
akumuliatoriuje užtikrina geriausią sistemos patvarumą visoje klasėje
ºº Metalinis pavarų dėžės korpusas ir krumpliaračiai užtikrina didžiausią
patvarumą ir atlaiko didžiausią 68 Nm sukimo momentą
ºº Kompaktiškos konstrukcijos 35,6 mm skersmens galvutė
ºº Speciali konstrukcija leidžia įvairiai laikyti rankas ir užtikrina didžiausią
patogumą
ºº 1/4 col. šešiakampis griebtuvas leidžia greitai ir lengvai viena ranka
pakeisti galvutes
ºº Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio veikimo
laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas
ºº Įmontuotas energijos matuoklis ir LED lemputė
ºº Sudėtinė baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme ir geriau veikia net
–20° C siekiančioje žemoje temperatūroje

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

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

M12 CIW12-0

M12 CIW12-202C

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

2.0
2
40 min
1500/2650
1
/2˝ colio kvadratinis
2650/3500
65/160
1.0
Krepšys įrankiui
4933447130

10 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT™
1
/2˝ GALVUČIŲ RINKINYS
Prekės Nr.

4932352861

+

SERIJOS KOMPAKTIŠKAS 1/4˝ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS

ºº “Milwaukee

” suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
POWERSTATE™, išsiskiriantis ilgesne eksploatavimo trukme
Išmanioji
sistema
REDLINK PLUS™ užtikrina pažangiausią skaitmeninę
ºº
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº “Milwaukee®” sistema DRIVE CONTROL™ leidžia vartotojui reguliuoti
sukimo momentą ir apsukų skaičių, taip padidinant įrankio universalumą
ºº 1 režimas skirtas tiksliems darbams
ºº 2 režimas užtikrina didžiausią pajėgumą atliekant sunkiausius darbus
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Ypač skaisčiai šviečiantis diodinis darbo vietos apšvietimas
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais “Milwaukee® M12™”
akumuliatoriais

™

M12 BRAID-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Tvirtinimas
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Tvirtinimas
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

®

M12 CIW38 | M12 FUEL

ITIN KOMPAKTIŠKAS KAMPINIS SMŪGINIS SUKTUVAS

ºº Kompaktiškas

12

suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
POWERSTATE™ išvysto iki 160 Nm sukimo momentą ir iki 25 proc. didesnį
greitį
ºº REDLITHIUM-ION™ technologijos baterija veikia iki 2 kartų ilgiau, išsiskiria
iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir veikia net -20°C temperatūroje
ºº Milwaukee® skaitmeninė sistema DRIVE CONTROL™ teikia naudotojui
galimybę perjungti dvi sukimosi greičio ir sukimo momento nuostatas
ir taip padidinti įrankio universalumą – 1 režimas: 65 Nm/0-1500 aps./
min./2650 smūg./min. ir 2 režimas: 160 Nm/0-2650 aps./min./3500 smūg./
min. M8 – M18 dydžio varžtams metriniu sriegiu veržti
ºº Išmanioji sistema REDLINK PLUS™ užtikrina pažangiausią skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº Grakšti, trumpa ir lengva konstrukcija, nesukelianti jokio atsakomojo
sukimo momento, maksimaliai palengvina naudojimą ir padidina patogumą
ºº Įkrovos būklės indikatorius su įkrovos matuokliu leidžia optimaliai naudoti
energiją
ºº Taupus ir efektyvus diodinis žibintuvėlis darbo vietai apšviesti
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais Milwaukee® M12™
akumuliatoriais

M12 CIW14 | M12 FUEL
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Tvirtinimas
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

KOMPAKTIŠKAS 1/2˝ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS

ºº Milwaukee®

KOMPAKTIŠKAS SMŪGINIS SUKTUVAS
®

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Tvirtinimas
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 CIW14-0

M12 CIW14-202C

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

2.0
2
40 min
0-1200 / 0-2650
1
/4˝ colio kvadratinis
0-3000 / 0-4000
13/56
1.0
Krepšys įrankiui
4933440415

20 VNT. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1/4˝ RINKINYS
Prekės Nr.

4932352862

+

SERIJOS KOMPAKTIŠKAS 3/8˝ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS

ºº “Milwaukee®”

suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
POWERSTATE™ išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir
išvysto iki 40 % didesnį sukimo momentą
ºº Išmanioji sistema REDLINK PLUS™ užtikrina pažangiausią skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº “Milwaukee®” sistema DRIVE CONTROL™ leidžia vartotojui reguliuoti
sukimo momentą ir apsukų skaičių, taip padidinant įrankio universalumą.
ºº 1 režimas skirtas tiksliems darbams
ºº 2 režimas užtikrina didžiausią pajėgumą atliekant sunkiausius darbus
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Ypač skaisčiai šviečiantis diodinis darbo vietos apšvietimas
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais “Milwaukee® M12™”
akumuliatoriais

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Tvirtinimas
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

M12 CIW38-0

M12 CIW38-202C

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

2.0
2
40 min
1200/2650
3
/8˝ colio kvadratinis
0-2650 / 0-3500
23/158
1.0
Krepšys įrankiui
4933440420
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#MILWAUKEETOOL
12 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
RINKINYS 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
laikiklis 76 mm ilgio.

IDEALUS ATITIKIMAS,
DIDŽIAUSIAS
PATVARUMAS

Prekės numeris

12 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
RINKINYS 3.
2 x TX10 / 3 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1
x laikiklis 76 mm ilgio.

SHOCKWAVE™

PAGAMINTAS IŠ PATENTUOTO PLIENO IR APDOROTAS ŠILUMINIU
BŪDU SIEKIANT KONTROLIUOTI KIETUMĄ, SU MODERNAUS DIZAINO
GEOMETRINE SMŪGIO SUGĖRIMO ZONA, ILGINANČIA TARNAVIMO LAIKĄ.

Prekės numeris

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS SPRENDIMAS
SMŪGINIAM SUKTUVUI

30x
LIFE
™

CUSTOM MACHINED TIP™
TIKSLUS ATITIKIMAS

4932430911

20 VNT. SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
1
/4˝ RINKINYS
12 x 1/4˝ galvutės: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 /
13 mm. Bendras ilgis 50 mm. 6 x varžtų sukimo galvutės, 25 mm
ilgio: PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30. 1 x adapteris 1/4˝ Hex
> 1/4˝ kvadratinė pavara. 1 x adapteris 1/4˝ kvadratinis (F) > 1/4˝ Hex.
Magnetinis varžtų sukimo galvučių laikiklis.

UP TO

SHOCKZONE™
ATLAIKO DIDESNĮ
SUKIMO MOMENTĄ

4932430909

CUSTOM ALLOY™ 76
PLIENAS

Prekės numeris

4932352862

MOVŲ ADAPTERIS: 1/4˝ HEX - 1/2˝
KVADRATINĖ. DIN 3126 – E 6.3

33 VNT. “SHOCKWAVE™” VARŽTŲ IR VERŽLIŲ
SUKIMO GALVUČIŲ RINKINYS
Shockwave Impact Duty™ varžtų sukimo galvutės: 24 x 25 mm ilgio 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 ilgio 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 3 x
Shockwave Impact Duty™ magnetiniai veržliasukiai: 48 mm ilgio 1 x šešiakampis 7 mm / 1 x
šešiakampis 8 mm / 1 x šešiakampis 10 mm. 1 x magnetinis galvučių laikiklis, 60 mm ilgio.
Prekės numeris

4932430905

40 VNT. “SHOCKWAVE™” GRĄŽTŲ IR SUKIMO
GALVUČIŲ RINKINYS
Shockwave Impact Duty™ varžtų sukimo galvutės: 25 x 25 mm ilgio 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
šešiakampė 4 mm / 1 x šešiakampė 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 ilgio 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 magnetinis galvučių laikiklis, 60 mm ilgio. 1 x magnetinis galvučių laikiklis, 152 mm ilgio. 3 x
Shockwave Impact Duty™ 1/4˝ Šešiakampiai grąžtai: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™
magnetiniai veržliasukiai: 48 mm ilgio 1 x šešiakampis 8 mm / 1 x šešiakampis 10 mm.
Prekės numeris

5 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ VERŽLIŲ SUKIMO GALVUČIŲ
RINKINYS
Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm.

Prekės numeris

14

4932430906

56 VNT. “SHOCKWAVE™” SUKIMO GALVUČIŲ
RINKINYS
Shockwave Impact Duty™ varžtų sukimo galvutės: 48 x 25 mm ilgio 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 šešiakampė 4 mm / 2 x šešiakampė 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 ilgio 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x
TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x magnetinis galvučių laikiklis, 60 mm ilgio.
Prekės numeris

Prekės numeris

4932430910

10 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT™ 1/2˝
GALVUČIŲ RINKINYS
Turinys: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Prekės numeris

4932352861

15 VIENETŲ SHOCKWAVE™ RINKINYS
15 x 25 mm ilgio: 1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1
x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x magnetinis
galvučių laikiklis 60 mm ilgio.

Prekės numeris

4932430904

Prekės numeris

4932352938

MAGNETINIS GALVUČIŲ LAIKIKLIS SU
1
/4˝ HEX LIZDU (DIN 3126 – E 6.3)

4932430908
Prekės numeris

48 VNT. “SHOCKWAVE™” GRĄŽTŲ IR SUKIMO
GALVUČIŲ RINKINYS
Shockwave Impact Duty™ varžtų sukimo galvutės: 32 x 25 mm ilgio 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 šešiakampė 4 mm / 1 x šešiakampė 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 ilgio 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 ilgio 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x magnetinis galvučių laikiklis, 60 mm
ilgio. 4 x Shockwave Impact Duty™ 1/4˝ Šešiakampiai grąžtai: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm.

12 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
RINKINYS 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 laikiklis 76 mm ilgio.

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

48325032

Prekės numeris

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

4932430907

4932352822

MOVŲ ADAPTERIS: 1/4˝ HEX - 1/4˝
KVADRATINĖ. DIN 3126 – E 6.3

Prekės numeris

Prekės numeris

4932352406

GALVUČIŲ ADAPTERIS: 1/2˝
KVADRATINĖ – 1/4˝ F. VARŽTŲ SUKIMO
GALVUČIŲ UŽDĖJIMUI
48325030

Prekės numeris

48034410
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M12 BIW12 | M12

™

ITIN KOMPAKTIŠKAS 1/2˝ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS

ºº Milwaukee®

galingo itin kompaktiško smūginio veržliarakčio ilgis tesiekia
171 mm, todėl jis puikiai tinka dirbant ankštose vietose
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK™ užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Tvirtas metalinis pavarų dėžės korpusas ir krumpliaračiai užtikrina
didžiausią patvarumą ir maksimalų sukimo momentą
ºº 1/2˝ tvirtinimas
ºº Patobulinta rankena leidžia geriau valdyti ir suimti
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™ palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais Milwaukee® M12™
akumuliatoriais

M12 BIW38 | M12

™

ºº Efektyvus

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Tvirtinimas
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

SHOCKWAVE™ KARŪNĖLĖS

Prekės Nr.

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Tvirtinimas
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

4932352861

+

M12 BIW38-0

M12 BIW38-202C

−
0
−
0 - 2500
3
/8˝ colio kvadratinis
0 - 3300
135
−
−
4933441985

2.0
2
40 min
0 - 2500
3
/8˝ colio kvadratinis
0 - 3300
135
1.0
Krepšys įrankiui
4933441990

“SHOCKWAVE IMPACT DUTY™” SKYLIŲ PJŪKLAI, PASIŽYMINTYS 1/4˝
GREITAI PAKEIČIAMAIS ŠEŠIABRIAUNIAIS STRYPAIS, YRA OPTIMIZUOTI
NAUDOTI IKI 0,6 MM STORIO SIEKIANČIAME METALE

itin kompaktiškas “Milwaukee®” smūginis suktuvas, kurio ilgis
siekia 152 mm, todėl jis puikiai tinka dirbant ankštose vietose
™
ºº REDLINK nuo per didelės apkrovos apsauganti elektronika įrankyje ir
akumuliatoriuje užtikrina geriausią sistemos patvarumą visoje klasėje
ºº Patvari metalinė pavarų dėžė ir krumpliaračiai didžiausiam patvarumui ir
sukimo momentui užtikrinti
ºº 1/4˝ kvadratas
ºº Optimizuota rankena geresniam valdymui ir laikymui užtikrinti
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais Milwaukee® M12™
akumuliatoriais

IKI 40 % GREITESNIS PJOVIMAS BE ATPLAIŠŲ
NEI NAUDOJANT STANDARTINIUS DVIMETALIUS
PJŪKLUS IR IKI 2 KARTŲ ILGESNĖ NEI
KONKURENTŲ NAUDOJIMO TRUKMĖ.

STABDYMO BRIAUNA
APSAUGO NUO PER
GILAUS IŠGRĘŽIMO

PUIKIAI TINKA
SMŪGINIAMS
SUKTUVAMS

KOMPAKTIŠKAS SMŪGINIS 1/4˝ VERŽLIASUKIS

ºº Efektyvus
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AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS
PJOVIMO SPRENDIMAS
SMŪGINIAMS GRĘŽTUVAMS.

KOMPAKTIŠKAS 3/8˝ ISMŪGINIS VERŽLIASUKIS

itin kompaktiškas “Milwaukee ” smūginis suktuvas, kurio ilgis
tesiekia 165 mm, todėl jis puikiai tinka dirbant ankštose vietose
™
REDLINK
nuo per didelės apkrovos apsauganti elektronika įrankyje ir
ºº
akumuliatoriuje užtikrina geriausią sistemos patvarumą visoje klasėje
ºº Patvarus metalinis korpusas ir krumpliaračiai užtikrina nepriekaištingą
atsparumą ir didelį sukimo momentą
ºº 3/8˝ kvadratas
ºº Optimizuota rankena geresniam valdymui ir laikymui užtikrinti
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais Milwaukee® M12™
akumuliatoriais

™

M12 BIW12-202C
2.0
2
40 min
0 - 2550
1
/2˝ colio kvadratinis
0 - 3400
138
1.0
Krepšys įrankiui
4933447133

10 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT™
1
/2˝ GALVUČIŲ RINKINYS

®

M12 BIW14 | M12

M12 BIW12-0
−
0
−
0 - 2550
1
/2˝ colio kvadratinis
0 - 3400
138
−
−
4933447134

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

/4˝ HEX KOTAS

1

PUIKIAI TINKA
SMŪGINIAMS
SUKTUVAMS

M12 BIW14-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Tvirtinimas
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

20 VNT. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1/4˝ RINKINYS
Prekės Nr.

4932352862

3 VNT SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ RINKINYS
Ø 22 / 29 / 35 mm.

+

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Prekės numeris

49224800

Ø (mm)
19
22
25
29
32
35
38
Išmetimo spyruoklė ir fiksavimo varžtas.
Centravimo grąžtas su ašimi.

Prekės Nr.
49569805
49569810
49569815
49569820
49569825
49569830
49569835
4932430466
4932430477
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M12 CH

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

GREIČIAU
NEI BET KADA
ANKSČIAU

M12 FUEL™ SDS+ AKUMULIATORINIS PERFORATORIUS
Pirmasis kompaktiškas bešepetėlinis 12V perforatorius, 1,1 džaulio
ºº (EPTA),
0–6575 smūg./min ir 0–900 aps./min
Išskirtinai maža, vos 4,3 m/s² vibracija, galima naudoti 8 valandas
ºº per
dieną
Vienu baterijos įkrovimu išgręš virš 60 6 mm skylių
ºº „Milwaukee
“ suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
ºº POWERSTATE
išsiskiria labai geru galios ir svorio santykiu, iki 3
®

kartų ilgesniu veikimu ir iki 2 kartų didesne galia

Išmanioji sistema REDLINK PLUS užtikrina pažangiausią
ºº skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip
pat unikaliai padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai

2 režimų SDS-plus perforatorius

baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio
ºº Akumuliatorių
jonų technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 %

ºº
ºº
ºº
ºº

daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme
ir geriau veikia net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
2 veikimo režimai: siekdami didžiausio universalumo, rinkitės
rotacinį smūginį režimą ar tik rotacinį režimą
Optimizuotas smūginis gręžimas iki 6–10 mm (daugiausiai 13 mm)
43 mm kaklelio dydis, suderinamas su M12 DE dulkių siurbimo
prietaisu
Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Tvirtinimas
Smūgio energija (EPTA) (J)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Vibracija gręžiant (m/s² )
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 CH-0

M12 CH-202C M12 CH-602X

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

2.0
6.0
2
2
40 min
90 min
SDS-Plus
SDS-Plus
1.1
1.1
13
13
10
10
13
13
4.4
4.4
1.7
1.9
Krepšys įrankiui Dyna Case
4933441997 4933451510

Nepaprastai maža vibracija – vos 4,4
m/s²

OPTIMALIAUSIAI VEIKIA
SU AKUMULIATORINIAIS
PERFORATORIAIS

DAUGIAU INFORMACIJOS PREKYBOS VIETOSE

LED šviestuvas

M12 H | M12 SERIJOS KOMPAKTIŠKAS SDS+ AKUMULIATORINIS PERFORATORIUS
konstrukcijos, kompaktišku ir lengvu įrankiu patogu dirbti
ankštose vietose, darbas mažiau vargina
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº L formos dviejų režimų smūginis gręžtuvas yra ypač universalus – juo
galima gręžti su smūgiavimo funkcija arba be jos
ºº Silpna vibracija – 6,7 m/s²
ºº Optimaliai pritaikytas gręžti smūgiuojant 4–8 mm kiaurymes (daugiausia
13 mm)
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

ºº Ergonomiškos
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SDS-PLUS GRĄŽTAI
PRAMONĖJE PATVARIAUSI 2 PJOVIKLIŲ ANTGALIAI, 20
% DAUGIAU SKYLIŲ VIENĄ KARTĄ ĮKROVUS BELAIDŽIUS
PERFORATORIUS. ILGESNĖ “M2™” GRĄŽTO SU
2 PJOVIKLIAIS NAUDOJIMO TRUKMĖ IR DIDESNIS
EFEKTYVUMAS SUTEIKIA PUIKŲ SPRENDIMĄ GRĘŽIANT
BETONĄ.

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Tvirtinimas
Smūgio energija (EPTA) (J)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene
(mm)
Didž. grąžto diametras betone
(mm)
Vibracija gręžiant (m/s² )
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 H-0

M12 H-202C

M12 H-402C

−
0
−
SDS-Plus
0.9

2.0
2
40 min
SDS-Plus
0.9

4.0
2
80 min
SDS-Plus
0.9

10

10

10

8

8

8

13

13

13

6.7
−
−
4933431355

6.7
1.6
Krepšys įrankiui
4933431340

6.7
1.8
Krepšys įrankiui
4933441164

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

CENTRUOJAMAS
GALIUKAS
UŽTIKRINA GRĘŽIMĄ
VIENAME TAŠKE
IR APSAUGO NUO
BUKSAVIMO

5 VNT. SDS-PLUS PERFORATORIAUS GRĄŽTŲ
RINKINYS
Ø 5 / 6 x 110 mm ir Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.

Prekės numeris

4932352338

DIDELIS ARMATŪROS
GRIOVELIS
APSAUGO NUO GALIUKO
ŠONO PAŽEIDIMO
ATSITRENKUS Į
ARMATŪRĄ

SMULKINIMO TAŠKAI
3 PJOVIMO BRIAUNOS
EFEKTYVIAM DARBUI

7 VNT. SDS-PLUS PERFORATORIAUS GRĄŽTŲ
RINKINYS
Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm ir Ø 6 / 8 / 10 / 12 x
160 mm.

Prekės numeris

4932352339

SMAILĖJANČIOS
JUOSTELĖS
KONSTRUKCIJA,
SUTVIRTINTAS GRIOVELIS
VISIŠKAS GALIOS
PERDAVIMAS Į GALIUKĄ,
MAŽESNĖ VIBRACIJA IR
IŠSKIRTINIS ATSPARUMAS
SULAUŽYMUI

IKI

25%

GREIČIAU

10 VNT. SDS-PLUS PERFORATORIAUS GRĄŽTŲ
RINKINYS
Ø 5 / 6 / 6 x 110 mm ir Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 /
12 / 14 x 160 mm.

Prekės numeris

4932352340
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WWW.MILWAUKEETOOL.LT

M12 DE

M12 CHZ

M12 SERIJOS UNIVERSALUSIS PERFORATORIŲ
DULKIŲ SIURBLYS

M12 FUEL™ KOMPAKTIŠKAS HACKZALL™ TIESINIS PJŪKLAS

ºº

suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
ºº Milwaukee
POWERSTATE išsiskiria iki 6 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Tinka visiems „Milwaukee“ „SDS-plus“ sistemos ir daugumai kitų gamintojų gręžtuvams, kurių kakliuko skersmuo yra
43–59 mm. Tiekiamas su šonine rankena ir 3 žiedais
Vienu įkrovimu išsiurbs 65 6 mm skersmens ir 50 mm gylio skyles
Išmanioji sistema REDLINK PLUS užtikrina pažangiausią skaitmeninę įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos,
taip pat unikaliai padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
Daugiafunkcis – galima naudoti kaip specialų dulkių ištraukimo įtaisą arba kaip rankinį dulkių siurblį
HEPA filtro veiksmingumas – 99,7 %
Automatinė 5 sekundžių išsijungimo delsa, užtikrinanti, kad iš gręžiamos kiaurymės būtų pašalintos visos dulkės
Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia
iki 20 % daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia net -20°C siekiančioje
žemoje temperatūroje
Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“ akumuliatoriais

®

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

M18 BH-402C
M12 CH-602X

ºº

4933443330

4933451510

HD18 HX-402C
4933441280

ºº
ºº

iki 70 proc. greitesniu pjovimu
Išmanioji sistema REDLINK PLUS™ užtikrina pažangiausią
skaitmeninę įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip
pat unikaliai padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™ palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 %
daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme
ir geriau veikia net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio
veikimo laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
Milwaukee® patentuotas griebtuvas FIXTEC leidžia sparčiai ir lengvai
be rakto pakeisti geležtę
Atsvaros mechanizmas sumažina vibraciją iki 6,5 m/s² ir leidžia
operatoriui ilgiau saugiai dirbti bei sumažina nuovargį
Užsandarinta pavarų dėžė neleidžia į korpusą patekti vandeniui ir
purvui
Diodinis žibintuvėlis apšviečia pjūvio liniją esant prastam apšvietimui
Kompaktišku ir lengvu įrankiu patogu dirbti ankštose vietose

M12 H-402C
4933441164

PH 30 POWER X
4933396420

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Didžiausias grąžto skersmuo (mm)
Didžiausias gręžimo gylis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 HV | M12

™

M12 DE-0C

M12 DE-201C

−
0
−
4 - 16
120
−
Krepšys įrankiui
4933440510

2.0
1
40 min
4 - 16
120
1.7
Krepšys įrankiui
4933440500

PLH 20
4933408070

PH 27 X

M12 CHZ-0

M12 CHZ-402C

M12 CHZ-602X

−
0
−

4.0
2
80 min

6.0
2
90 min

0 - 3000

0 - 3000

0 - 3000

15.9
−
−
4933446960

15.9
1.6
Krepšys įrankiui
4933446950

15.9
1.6
Dyna Case
4933451511

PLH 28 E

4933448470

Ašmenims pakeisti nereikia įrankių

4933446790

Valdymas viena ranka

M12 HV-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Oro srautas (litrai per min.)
Oro srautas (m/h)
Didž. vakuumas (mbar)
Kiet. medžiagų talpa (l)
Žarnos skersmuo (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
934
56
31.1
0.6
22.5
1.2
−
4933448390

ºº Ilgis tesiekia 280 mm, todėl jis puikiai tinka dirbant ankštose vietose
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos

elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº „Milwaukee“ patentuotas griebtuvas FIXTEC leidžia sparčiai ir lengvai be
rakto pakeisti geležtę
ºº Silpna vibracija – 10,5 m/s²
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Eigų dažnis be apkrovos (eigų
sk. per min.)
Eigos ilgis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

C12 HZ-0

C12 HZ-202C

−
0
−

2.0
2
40 min

0 - 3000

0 - 3000

13
−
−
4933411925

13
1.2
Krepšys įrankiui
4933441195

10 VNT. RINKINYS, 2 X
49005460, 3 X 49005614, 3 X
49005424, 2 X 49005418
Prekės Nr.

20

Įmontuotas įkrovos matuoklis

C12 HZ | M12 SERIJOS TIESINIS PJŪKLAS

ITIN KOMPAKTIŠKAS DULKIŲ SIURBLYS

ºº Puikiai siurbia medieną, metalą ir įprastas šiukšles
ºº Skaidrus langelis leidžia matyti, kiek šiukšlių prisikaupė
ºº Fiksuojamas jungiklis sumažina nuovargį ilgai naudojant
ºº Universalūs priedai, skirti dideliems ir mažiems plotams valyti
ºº Kompaktiška konstrukcija leidžia nesunkiai valyti ankštose vietose
ºº Saugus talpos užraktas padeda išvengti išsiliejimo

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Eigų dažnis be apkrovos (eigų
sk. per min.)
Eigos ilgis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

49220220

+
21
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M12 CCS44 | M12 FUEL

™

C12 MT | M12 SERIJOS DAUGIAFUNKCIS ĮRANKIS

KOMPAKTIŠKAS DISKINIS PJŪKLAS

suprojektuotas ir sukonstruotas bešepetėlinis POWERSTATE™
variklis veikia iki 2 kartų ilgiau ir vienu įkrovimu leidžia atlikti iki 2 kartų
daugiau pjūvių
ºº REDLINK PLUS™ išmani sistema yra moderniausia skaitmeninė įrankių
ir baterijos apsauga nuo perkrovos, kuri išskirtinai pagerina įrankio
eksploatacines savybes esant apkrovai
ºº REDLITHIUM-ION™ sudėtinė baterija veikia iki 2 kartų ilgiau, yra iki 20
proc. galingesnė, tarnauja iki 2 kartų ilgiau ir geriau veikia iki –20°C
temperatūroje nei kitos ličio jonų technologijos baterijos
ºº Atskirų elementų stebėsena garantuoja optimalų įrankio veikimo laiką ir
užtikrina ilgą sudėtinės baterijos tarnavimo laiką
ºº 50° pasukimo kampas
ºº Viršutinė ir apatinė apsaugos iš magnio užtikrina geriausią klasėje
patvarumą ir atsparumą smūgiams
ºº Magnio padas sumažina svorį ir padidina patvarumą
ºº Integruotas pūstuvas nupučia dulkes nuo pjovimo linijos
ºº LED lemputė apšviečia pjūvio liniją
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M12™ baterijomis

M12 CCS44-0 M12 CCS44-402C M12 CCS44-602X

ºº Milwaukee®

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos
(sūk./min.)
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių
kampu (mm)
Didž. pjov. gylis 45 laipsnių
kampu (mm)
Disko skersmuo (mm)
Kiaurymės dydis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−

4.0
2
80 min

6.0
2
90 min

3600

3600

3600

44

44

44

33

33

33

140
20
−
−
4933448225

140
20
2.7
Krepšys įrankiui
4933448235

140
20
2.7
Dyna Case
4933451512

140 X 20 MM 18 DANT. PJŪKLO
AŠMENYS, PJOVIMO PLOTIS
(PRAPJOVA) 1,3 MM

+

4932430719

Prekės Nr.

ºº Universali akumuliatorinė priemonė pjovimo ir šlifavimo darbams
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos

elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Reguliuojamas sukimosi greitis (5000–20 000 sūk./min) ir 1,5º šoninis
švytuojamasis judesys teikia galimybę profesionalams sparčiai atlikti
metalo, medienos ir plastiko apdorojimo darbus
ºº Tinka kitų gamintojų darbiniai priedai
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios ikrovos lygį
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais
ºº Parduodamas su adapteriu, švytuojamojo pjovimo geležte OSC 112,
Šlifavimo trikampiu padu, penkiais šlifavimo lapeliais

M12 BS | M12 SERIJOS AKUMULIATORINIS JUOSTINIS PJŪKLAS

M12 BPS | M12

ºº Kompaktiškas, lengvas,
ºº Įrankyje ir akumuliatorių

ºº Galima

pritaikytas dirbti viena ranka
baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Universaliu įrankiu galima pjauti įvairiausias medžiagas: anglinį ir
nerūdijantį plieną, varį, plastiką, aliuminį
ºº Šaltasis pjovimas – jokių kibirkščių
ºº Švarus pjūvis – pusiausvyrą užtikrinanti rankenos konstrukcija ir aštuonios
didelės guolinės atramos garantuoja geriausią šioje klasėje pjūvio kokybę
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais
ºº Parduodamas su 18 dantų colyje pjovimo juosta

™

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos
(sūk./min.)
Didž. pjov. diametras (mm)
Pjūklelio ilgis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 BS-0

M12 BS-402C

−
0
−

4.0
2
80 min

0 - 85

0 - 85

41 x 41
687.57
−
−
4933431310

41 x 41
687.57
3.2
Krepšys įrankiui
4933441805

3 DALIŲ JUOSTINIO PJŪKLO
AŠMENŲ RINKINYS: ILGIS
687,57 MM; MEDŽIAGOS
SIENELĖS STORIS 2,5–8 MM;
18 DANTUKŲ VIENAME COLYJE,
DANTUKŲ ŽINGSNIS 1,4 MM

+

48390572

Prekės Nr.

M12 JS | M12 SERIJOS SIAURAPJŪKLIS
hibridinė laikomųjų dalių konstrukcija. Galimybė laikyti
siaurapjūklį suėmus už viršutinės dalies ir cilindrinės rankenos leidžia
nepriekaištingai valdyti pjovimo procesą ir užtikrina gerą pusiausvyrą
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Junginkliu reguliuojamas greitis
ºº Įrankis mažai vibruoja, todėl pjovimo procesas ypač sklandus
ºº Patvarus tikslusis ritininis kreipiklis įtaisytas arti apdirbamo ruošinio
paviršiaus, todėl naudotojas gali geriau valdyti pjovimo procesą, o geležtė
mažiau krypsta į šoną
ºº Kompaktiškos apimties įrankio korpusas netrukdo stebėti pjūvio linijos
ºº Reguliuoti nuožulnumą iki 45 laipsnių galima sparčiai ir lengvai,
nenaudojant įrankių
ºº T formos geležtės koto griebtuvas QUIK-LOK
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Svyravimo kampas iš kairės
į deš.
Sukim. greitis be apkrovos
(sūk./min.)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

C12 MT-0

C12 MT-202B

C12 MT-402B

−
0
−

2.0
2
40 min

4.0
2
80 min

1.5

1.5

1.5

5000 - 20,000

5000 - 20,000

5000 - 20,000

−
−
4933427180

1.0
1.2
Krepšys įrankiui Krepšys įrankiui
4933441710
4933441705

32 MM PJOVIMO AŠMENYS
Prekės Nr.

48900030

+

ITIN KOMPAKTIŠKAS POLIRUOKLIS / ŠLIFUOKLIS

rinktis iš dviejų reguliuojamų greičių (0–2800 / 0–8300 aps./min.)
poliravimo ir šlifavimo darbams
Įrankyje
ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
ºº
elektroninė sistema REDLINK™ užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Galimybė naudoti didelę iki 76 mm skersmens poliravimo kempinę ir 50
mm skersmens šlifavimo padą leidžia darbą atlikti greitai
ºº Ilga veikimo trukmė leidžia vienu baterijos įkrovimu atlikti dažno įrankio
naudojimo reikalaujantį darbą
ºº Kompaktiška vos 130 mm ilgio konstrukcija leidžia pasiekti sunkiai
prieinamas vietas
ºº Ašies fiksavimo funkcija leidžia sparčiai ir be įrankių pakeisti priedą
ºº Nuimama 2 padėčių šoninė rankena
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™ palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais Milwaukee® M12™

Akum. baterijos talpa (specialioji)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Veleno dydis
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 BPS-0

M12 BPS-421X

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

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

ĖRIUKŲ VILNOS POLIRAVIMO
PADAS. FIKSAVIMAS KONTAKTINE
JUOSTA. SKIRTA NAUDOTI SU
POLIRAVIMO / ŠLIFAVIMO PADU
Prekės Nr.

+

4932430838

C12 RT | M12 SERIJOS TIESINIS ŠLIFUOKLIS

ºº Naujoviška

22
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Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Eigų dažnis be apkrovos (eigų
sk. per min.)
Eigos ilgis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 JS-0

M12 JS-402B

−
0
−

4.0
2
80 min

0 - 2800

0 - 2800

19
−
−
4933431305

19
2.1
Krepšys įrankiui
4933441700

5 DALIŲ RINKINYS. TINKA
PJAUTI MEDIENĄ IR METALĄ.
4932213116, 4932254061,
4932254063, 4932254064,
4932254071
Prekės Nr.

ºº Universali akumuliatorinė priemonė pjovimo ir šlifavimo darbams
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos

elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Reguliuojamas sukimosi greitis (5000–32 000 sūk./min)
ºº 0,8–3,2 mm griebtuvas tinka visiems rinkoje parduodamiems darbiniams
priedams
ºº Ašies blokavimo mechanizmas leidžia lengvai pakeisti darbinius priedus
ºº Nepriekaištingai ergonomiška konstrukcija ir nedidelis svoris
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios ikrovos lygi
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

C12 RT-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Spyruokliuoj. griebtuvo dydis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

+

4932345825

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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M12 IR | M12 SERIJOS SMŪGINIS TERKŠLINIS SUKTUVAS
klasėje galia ir didžiausias sukimosi greitis, 47 Nm sukimo
momentas ir 250 sūk./min sukimosi greitis laisvąja eiga
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Sustiprintas korpusas užtikrina plieniniams reketiniams veržliasukiams
prilygstantį patvarumą
ºº Kompaktiška konstrukcija puikiai tinka dirbant ankštose vietose ir
nedideliuose variklių skyriuose
ºº Metalinis svirtinis greičio reguliavimo jungiklis teikia galimybę geriau valdyti
sukimo procesą
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

C12 PPC | M12 SERIJOS PEX VAMZDŽIŲ PJOVIKLIS

ºº Geriausia

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Tvirtinimas
Didž. sukimo mom. (Nm)
Sukim. greitis be apkrovos
(sūk./min.)
Ilgis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 IR-201B 1/4

M12 IR-201B 3/8

2.0
1
40 min
1
/4˝ colio kvadratinis
40

2.0
1
40 min
3
/8˝ colio kvadratinis
47

0 - 250

0 - 250

274
0.9
Krepšys įrankiui
4933441725

274
0.9
Krepšys įrankiui
4933441720

20 VNT. SHOCKWAVE IMPACT
DUTY™ 1/4˝ RINKINYS
Prekės Nr.

4932352862

ºº Spaudžiamojo pjovimo slėgis – 175 kg/cm2
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos

+

C12 PN | M12 SERIJOS DELNINĖ VINIAKALĖ
pavara veiksmingai įkala 100 mm konstrukcines vinis greičiau nei
per 3 sekundes
Įrankyje
ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
ºº
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Nepriekaištingai ergonomiškas – naudotojų mėgstama delnui pritaikyta
atrama leidžia patogiai valdyti įrankį
ºº Telpa ten, kur neįmanoma užsimoti plaktuku
ºº Ilgesnė veikimo trukmė – įkrovus akumuliatorių gali įkalti iki šimto 90 mm
ilgio vinių
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios ikrovos lygi
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

C12 PPC-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Didž. pjov. diametras (mm)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

ºº Skirtas

profesionalams – galingomis žiaunomis lengvai nukerpami iki 32
mm skersmens kabeliai
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Ilgesnė veikimo trukmė – įkrovus akumuliatorių, keturgyslį 35 mm² kabelį
galima nukirpti iki 60 kartų
ºº Kompaktišku priekiniu galu lengva pasiekti kabelius skyduose ir elektros
spintose – nėra jokių rankenų, kuriomis reikėtų mojuoti arba varyti reketo
mechanizmą
ºº Nepriekaištinga pjūvio kokybė – „Milwaukee“ sukurta ašmenų forma
užtikrina statmeną, apskritą ir montuoti paruoštą pjūvį
ºº Automatinio atpalaidavimo svirtelė teikia galimybę nukirpti, vėl užtaisyti
mechanizmą ir tuoj pat kirpti dar kartą
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose

C12 PN-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. vinies dydis (mm)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
2700
90
2.9
1.6
−
4933427182

C12 PC | M12 SERIJOS VARINIŲ VAMZDŽIŲ PJOVIKLIS

−
0
−
50
0 - 500
1.9
−
4933416550

M12 CC-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Didž. pjov. skersmuo (mm)
Kirpimo jėga (kN)
Greičių skaičius
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
32
32
2
3.0
−
4933431600

KABELIŲ PJOVIKLIŲ AŠMENYS
Prekės Nr.

+

4932430070

M12 GG | M12 SERIJOS TEPIMO ŠVIRKŠTAS

ºº Galingo

ºº Galingas 12 V variklis užtikrina 562 bar didžiausią darbinį slėgį
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos

C12 PC-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Variniai vamzd. (mm)
Maž. erdvė vamzdžio pjov. (mm)
Ilgis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

VAMZDŽIŲ PJOVIKLIŲ DISKAI. TINKA
VARINIAMS VAMZDŽIAMS. NETINKA
PLASTIKINIAMS AR NERŪDIJANČIOJO
PLIENO VAMZDŽIAMS
Prekės Nr.
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nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Galingas mechanizmas nupjauna iki 50 mm PVC vamzdį greičiau nei per
3 sekundes
ºº Galingo reduktoriaus metalinis korpusas ir krumpliaračiai užtikrina
nepriekaištingą atsparumą ir didelį sukimo momentą
ºº Greičio reguliavimo mygtuku galima visiškai valdyti pjovimo procesą
ºº Ypač aštri geležtė užtikrina, kad pjūvis nesišerpetos
ºº Ypač našus mechanizmas leidžia vieną kartą įkrovus akumuliatorių
padaryti per 200 pjūvių
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

M12 CC | M12 SERIJOS AKUMULIATORINIS KABELIŲ KIRPTUVAS

ºº Galios

500 sūk./min „Milwaukee“ variklio varomu įrankiu 12 mm varinis
vamzdelis nupjaunamas greičiau nei per 3 sekundes
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Automatiškai užfiksuojamas pjovimo mechanizmas nupjauna įkištą varinį
vamzdį, esantį vos 37 mm atstumu nuo kliūties
ºº Automatiškai reguliuojamos žiaunos prisitaiko prie vamzdžio skersmens
ºº Visos metalinės dalys priekyje padengtos plastiku, pjovimo galvutė atspari
rūdims ir korozijai
ºº Minkšta danga padengta plona rankena
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

+

elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Geriausia šioje klasėje veikimo trukmė – įkrovus akumuliatorių galima
išdozuoti iki 7 kasečių
ºº Nepriekaištinga už rankenos laikomo įrankio pusiausvyra ir
ergonomiškumas – ilgis siekia vos 355 mm, o svoris – 3,2 kg
ºº Oro išleidimo vožtuvas pildymo mechanizme užtikrina spartų srautą
ºº Įtaisyti žarnos laikikliai, peties diržas ir diodinis akumuliatoriaus energijos
indikatorius – didesnis patogumas naudotojui ir mažesnė prastovų trukmė
ºº Trys pildymo būdai: nefasuotas tepalas, kasetė ir siurbimo funkcija
ºº Tepalo talpa: 400 ml kasetė, 473 ml nefasuoto tepalo
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Slėgis (barai)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 GG-0

M12 GG-401B

−
0
−
562
−
−
4933440435

4.0
1
80 min
562
3.2
Krepšys įrankiui
4933441675

48380010

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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GAUKITE SAVO
ŠILDOMAS
PRIEMONES DABAR

Lietuvoje netiekiamas

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

Lietuvoje netiekiamas

ILGIAU
3x KARTUS
NAUDOJAMAS

ILGESNĖ
5x KARTU
NAUDOJIMO TRUKMĖ

340 G MEDVILNĖS
AUDINYS

VISŲ SEZONŲ SPRENDIMAI “MILWAUKEE®”

Nuo universalių švarkų ir džemperių iki sunkioms darbo
sąlygoms skirtų priemonių – šie gaminiai yra specialiai sukurti
siekiant atkreipti dėmesį į profesionalų turimus šildomų
darbinių priemonių poreikius.
SU “M12™ REDLITHIUM-ION™” AKUMULIATORIAUS
TECHNOLOGIJA

KARTU ILGESNĖ
5x 5NAUDOJIMO
TRUKMĖ

NOISEREDUCING
POLYESTER/SPANDEX SOFTSHELL

VISĄ “M12™” ŠILDOMĄ ĮRANGĄ GALIMA SKALBTI
SKALBIMO MAŠINOSE IR DŽIOVINTI DŽIOVYKLĖSE,
KAD BŪTŲ UŽTIKRINTA ILGA NAUDOJIMO TRUKMĖ

PRIEDAI

340 G MEDVILNĖS AUDINYS

TRYS ŠILDYMO NUSTATYMAI (AUKŠTAS, VIDUTINIS IR ŽEMAS) LEIDŽIA NAUDOTOJUI PASIRINKTI REIKIAMĄ
ŠILUMOS LYGĮ BET KOKIOMIS ORO SĄLYGOMIS

M18™ USB ENERGIJOS ŠALTINIS TIEKIA
ENERGIJĄ STRIUKEI IŠ M18™ TIPO BATERIJŲ.
TAIP PAT ĮMONTUOTA USB JUNGTIS SKIRTA
KRAUTI TELEFONUS IR KITUS ĮRENGINIUS.
Prekės numeris

M12™ 2.0 AH BATERIJOS IR PAKROVĖJO KOMPEKTAS SKIRTAS
VISOMS ŠILDOMOMS STRIUKĖMS
PREKĖS NUMERIS
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3x KARTUS ILGIAU NAUDOJAMAS

4933451900

4932430084

M12™ AUTOMOBILINĖ JUNGTIS ŠILDOMAI
STRIUKEI.

Prekės numeris

4932430085

M12™ LIZDAS SKIRTAS ŠILDOMAI SRIUKEI IR
VISIEMS M12™ AKUMULIATORIAMS.

Prekės numeris

4931247366

M12™ LIZDAS SKIRTAS ŠILDOMAI SRIUKEI
IR VISIEMS M12™ AKUMULIATORIAMS. USB
JUNGTIS SKIRTA MAITINTI TELEFONAMS IR
KITIEMS ĮRENGINIAMS.
Prekės numeris

4931433664
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M12 HJ 3IN1 | M12

™

M12 HJ GREY3 | M12

ŠILDOMA STRIUKĖ “TRYS VIENAME”

™

ºº Pirmoji

striukė “trys viename”, sudaryta iš šildomos striukės su gobtuvu ir tvirto GRIDIRON™
plyšimui atsparaus poliesterio išorinio sluoksnio
ºº Grid Iron™ plyšimui atsparus audinys 3 kartus tvirtesnis už tradicinį 340 g medvilnės audinį ir yra
pritaikytas atlaikyti atšiauriausias darbo sąlygas
ºº Išorinė striukė yra pašiltinta, atspari vandeniui ir vėjui – suteikia patogumo ir yra patikima
atšiaurioje aplinkoje
ºº M12™ šildoma striukė su gobtuvu turi 3 įsiūtas anglies pluošto šildymo sritis, kurios paskirsto
šilumą į pagrindines kūno vietas
ºº Ilgas veikimo laikas – vienu M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah sudėtinės baterijos įkrovimu šildoma
iki 8 valandų
ºº Free Flex™ mobilumas – papildomi įsiuvai pažastyse suteikia daugiau laisvumo, kai dirbama
rankas laikant virš galvos

IZOLIACIJA: pagerinta
izoliacija sumažina
svorį ir tuo pat metu
padidina šilumos
sulaikymą

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Dydis (rūbai)
Medžiagos
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

GALIMA SKALBTI /
DŽIOVINTI MAŠINOJE:
visus modelius galima
skalbti ir džiovinti
mašinoje

ATSPARUMAS VĖJUI /
VANDENIUI: nuo vėjo
apsaugantis ir šilumą
palaikantis švarkas su
vidiniu pamušalu

3 NUSTATYMAI:
aukštas, vidutinis,
žemas optimaliam
komfortui užtikrinti

ŠILDYMO SRITYS:
3 anglies pluoštu
padengtos šildymo
sritys

ºº Šildymas

pagal poreikį – 5 įsiūtos anglies pluošto šildymo zonos paskirsto šilumą į pagrindines
kūno vietas ir priekines kišenes
ºº Ilgas veikimo laikas – vienu M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah sudėtinės baterijos įkrovimu šildoma
iki 8 valandų
ºº Paprastu naudoti liečiamuoju valdikliu galima pasirinkti vieną iš trijų šildymo nuostatų: aukštą,
vidutinę, žemą temperatūrą
ºº ToughShell™ tampri poliesterinė medžiaga atspari atšiaurioms darbo sąlygoms ir tarnauja 5 kartus
ilgiau
ºº Free Flex™ mobilumas – papildomi įsiuvai pažastyse suteikia daugiau laisvumo, kai dirbama
rankas laikant virš galvos
ºº Atspari vandeniui ir vėjui, suteikia patogumo ir yra patikima atšiaurioje aplinkoje

hr.

ITIN ILGA VEIKIMO
TRUKMĖ: iki 8 valandų
šilumos užtiktina viena
akumuliatoriaus įkrova

USB KROVIKLIS:
įkrauna nešiojamus
elektroninius prietaisus.
Įkrovos matuoklis rodo
likusį veikimo laiką

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% Poliesteris
2.4
−
4933451621

−
0
−
M
100% Poliesteris
2.4
−
4933451622

−
0
−
L
100% Poliesteris
2.6
−
4933451623

−
0
−
XL
100% Poliesteris
2.8
−
4933451624

−
0
−
XXL
100% Poliesteris
2.9
−
4933451625

M12 HJ CAMO4 | M12

™

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS ŠILDOMA KAMUFLIAŽINĖ STRIUKĖ

IZOLIACIJA: pagerinta
izoliacija sumažina
svorį ir tuo pat metu
padidina šilumos
sulaikymą

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Dydis (rūbai)
Medžiagos
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

NOISEREDUCING
POLYESTER/SPANDEX SOFTSHELL

ºº Realtree Xtra® kamufliažinis raštas idealiai maskuoja įvairioje aplinkoje ištisus metus
ºº QuietShell tampri poliesterinė medžiaga mažina triukšmą judant
ºº Šildymas pagal poreikį – 5 įsiūtos anglies pluošto šildymo zonos paskirsto šilumą į pagrindines

GALIMA SKALBTI /
DŽIOVINTI MAŠINOJE:
visus modelius galima
skalbti ir džiovinti
mašinoje

ATSPARUMAS VĖJUI /
VANDENIUI: nuo vėjo
apsaugantis ir šilumą
palaikantis švarkas su
vidiniu pamušalu

3 NUSTATYMAI:
aukštas, vidutinis,
žemas optimaliam
komfortui užtikrinti

ŠILDYMO SRITYS:
5 anglies pluoštu
padengtos šildymo
sritys

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% Poliesteris
1.5
−
4933451591

−
0
−
M
100% Poliesteris
1.5
−
4933451592

−
0
−
L
100% Poliesteris
1.6
−
4933451593

−
0
−
XL
100% Poliesteris
1.7
−
4933451594

−
0
−
XXL
100% Poliesteris
1.8
−
4933451595

M12 HJ BL3 | M12

™

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS ŠILDOMA STRIUKĖ

pagal poreikį – 5 įsiūtos anglies pluošto šildymo zonos paskirsto šilumą į pagrindines
kūno vietas ir priekines kišenes
ºº Ilgas veikimo laikas – vienu M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah sudėtinės baterijos įkrovimu šildoma
iki 8 valandų
ºº Paprastu naudoti liečiamuoju valdikliu galima pasirinkti vieną iš trijų šildymo nuostatų: aukštą,
vidutinę, žemą temperatūrą
ºº ToughShell™ tampri poliesterinė medžiaga atspari atšiaurioms darbo sąlygoms ir tarnauja 5 kartus
ilgiau
ºº Free Flex™ mobilumas – papildomi įsiuvai pažastyse suteikia daugiau laisvumo, kai dirbama
rankas laikant virš galvos
ºº Atspari vandeniui ir vėjui, suteikia patogumo ir yra patikima atšiaurioje aplinkoje

kūno vietas ir priekines kišenes
veikimo laikas – vienu M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah sudėtinės baterijos įkrovimu šildoma
iki 8 valandų
ºº Atvarto vidinėje pusėje paslėptu paprastu naudoti liečiamuoju valdikliu galima pasirinkti vieną iš
trijų šildymo nuostatų: aukštą, vidutinę, žemą temperatūrą
ºº Free Flex™ mobilumas – papildomi įsiuvai pažastyse suteikia daugiau laisvumo, kai dirbama
rankas laikant virš galvos
ºº Atspari vandeniui ir vėjui, suteikia patogumo ir yra patikima atšiaurioje aplinkoje

hr.
IZOLIACIJA: pagerinta
izoliacija sumažina
svorį ir tuo pat metu
padidina šilumos
sulaikymą

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Dydis (rūbai)
Medžiagos
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.
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GALIMA SKALBTI /
DŽIOVINTI MAŠINOJE:
visus modelius galima
skalbti ir džiovinti
mašinoje

ATSPARUMAS VĖJUI /
VANDENIUI: nuo vėjo
apsaugantis ir šilumą
palaikantis švarkas su
vidiniu pamušalu

3 NUSTATYMAI:
aukštas, vidutinis,
žemas optimaliam
komfortui užtikrinti

ŠILDYMO SRITYS:
5 anglies pluoštu
padengtos šildymo
sritys

ITIN ILGA VEIKIMO
TRUKMĖ: iki 8 valandų
šilumos užtiktina viena
akumuliatoriaus įkrova

ºº Šildymas

ºº Ilgas

USB KROVIKLIS:
įkrauna nešiojamus
elektroninius prietaisus.
Įkrovos matuoklis rodo
likusį veikimo laiką

Lietuvoje netiekiamas

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS ŠILDOMA STRIUKĖ

hr.
USB KROVIKLIS:
įkrauna nešiojamus
elektroninius prietaisus.
Įkrovos matuoklis rodo
likusį veikimo laiką

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

hr.

ITIN ILGA VEIKIMO
TRUKMĖ: iki 8 valandų
šilumos užtiktina viena
akumuliatoriaus įkrova

USB KROVIKLIS:
įkrauna nešiojamus
elektroninius prietaisus.
Įkrovos matuoklis rodo
likusį veikimo laiką

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% Poliesteris
1.3
−
4933451596

−
0
−
M
100% Poliesteris
1.3
−
4933451597

−
0
−
L
100% Poliesteris
1.4
−
4933451598

−
0
−
XL
100% Poliesteris
1.4
−
4933451599

−
0
−
XXL
100% Poliesteris
1.5
−
4933451600

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

IZOLIACIJA: pagerinta
izoliacija sumažina svorį
ir tuo pat metu padidina
šilumos sulaikymą

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Dydis (rūbai)
Medžiagos
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

GALIMA SKALBTI /
DŽIOVINTI MAŠINOJE:
visus modelius galima
skalbti ir džiovinti
mašinoje

ATSPARUMAS VĖJUI /
VANDENIUI: nuo vėjo
apsaugantis ir šilumą
palaikantis švarkas su
vidiniu pamušalu

3 NUSTATYMAI:
aukštas, vidutinis,
žemas optimaliam
komfortui užtikrinti

ŠILDYMO SRITYS:
5 anglies pluoštu
padengtos šildymo
sritys

ITIN ILGA VEIKIMO
TRUKMĖ: iki 8 valandų
šilumos užtiktina viena
akumuliatoriaus įkrova

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% Poliesteris
1.5
−
4933451586

−
0
−
M
100% Poliesteris
1.5
−
4933451587

−
0
−
L
100% Poliesteris
1.6
−
4933451588

−
0
−
XL
100% Poliesteris
1.7
−
4933451589

−
0
−
XXL
100% Poliesteris
1.8
−
4933451590

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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M12 HH GREY2 | M12

™

M12 HBW | M12

PILKA ŠILDOMA STRIUKĖ SU GOBTUVU

™

ºº Tvirtos

šildomos striukės su gobtuvu ir tvirtomis sustiprintomis kišenėmis išorė pasiūta iš
patvarios medvilnės, o pamušalas iš vaflinio audimo poliesterio. Ji atspari atšiaurioms lauko
sąlygoms
ºº Rudenį ir žiemą striukę su gobtuvu galima dėvėti ant viršaus. Žiemą ji leidžia nedėvėti daug vietos
užimančių apatinių drabužių ir išskiria šilumą bei sulaiko ją arti kūno
ºº Ilgas veikimo laikas – vienu M12™ REDLITHIUM-ION™ sudėtinės baterijos įkrovimu šildoma iki 8
valandų
ºº Kelios šildomos sritys – 3 įsiūtos anglies pluošto šildymo sritys paskirsto šilumą į pagrindines
kūno vietas
ºº Paprastu naudoti liečiamuoju valdikliu galima pasirinkti vieną iš trijų šildymo nuostatų: aukštą,
vidutinę, žemą temperatūrą
ºº M12™ baterijos laikiklis yra paslėptoje kišenėje, sukonstruotoje taip, kad būtų kuo patogiau

ŠILDOMA LIEMENĖ

ºº Iš

GRIDIRON™ plyšimui atsparaus poliesterio, kuris yra 3 kartus tvirtesnis už 340,1 g medvilnę,
pasiūta universali, tvirta darbinė liemenė su megzta apykakle, metaliniu užtrauktuku bei kniedėmis
ir juosta uždaromomis kišenėmis
ºº Optimaliai priglunda ir maksimaliai pagerina šildymą, bet nevaržo judesių; galima vilktis ant viršaus
ar po kitais rūbais
ºº Ilgas veikimo laikas – vienu įkrovimu šildoma iki 8 valandų (2,0 Ah)
ºº Kelios šildomos zonos – 3 įsiūtos anglies pluošto šildymo sritys paskirsto šilumą į pagrindines
kūno vietas
ºº Paprastu naudoti liečiamuoju valdikliu galima pasirinkti vieną iš trijų šildymo nuostatų: aukštą,
vidutinę, žemą temperatūrą
ºº M12™ serijos akumuliatoriaus laikiklį atstoja paslėpta kišenė, sukonstruota taip, kad kuo mažiau
kliudytų vilkinčiam žmogui

hr.
IZOLIACIJA: pagerinta
izoliacija sumažina
svorį ir tuo pat metu
padidina šilumos
sulaikymą

GALIMA SKALBTI /
DŽIOVINTI MAŠINOJE:
visus modelius galima
skalbti ir džiovinti
mašinoje

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Dydis (rūbai)
Medžiagos
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

3 NUSTATYMAI:
didžiausiam
patogumui – aukštas,
vidutinis, žemas

ŠILDYMO SRITYS:
3 anglies pluoštu
padengtos šildymo
sritys

hr.

ITIN ILGA VEIKIMO
TRUKMĖ: iki 8 valandų
šilumos užtiktina
viena akumuliatoriaus
įkrova

MEDŽIAGA: 900 denjė IZOLIACIJA: kokybiška VILNA: šiltas vilnonis
plyšimui atsparus
izoliacija
pamušalas
poliesteris sustiprina
sritis, kurios labiausiai
dėvisi

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
Išorinis sluoksnis: 53 % medvilnė 47 % poliesteris,
Vidinis sluoksnis: 60% medvilnė 40% poliesteris
1.1
−
4933451616

−
0
−
M
Išorinis sluoksnis: 53 % medvilnė 47 % poliesteris,
Vidinis sluoksnis: 60% medvilnė 40% poliesteris
1.1
−
4933451617

−
0
−
L
Išorinis sluoksnis: 53 % medvilnė 47 % poliesteris,
Vidinis sluoksnis: 60% medvilnė 40% poliesteris
1.1
−
4933451618

−
0
−
XL
Išorinis sluoksnis: 53 % medvilnė 47 % poliesteris,
Vidinis sluoksnis: 60% medvilnė 40% poliesteris
1.2
−
4933451619

−
0
−
XXL
Išorinis sluoksnis: 53 % medvilnė 47 % poliesteris,
Vidinis sluoksnis: 60% medvilnė 40% poliesteris
1.2
−
4933451620

M12 HH BL2 | M12

™

Lietuvoje netiekiamas

JUODA ŠILDOMA STRIUKĖ SU GOBTUVU

ºº Tvirtos

šildomos striukės su gobtuvu ir tvirtomis sustiprintomis kišenėmis išorė pasiūta iš
patvarios medvilnės, o pamušalas iš vaflinio audimo poliesterio. Ji atspari atšiaurioms lauko
sąlygoms
ºº Rudenį ir žiemą striukę su gobtuvu galima dėvėti ant viršaus. Žiemą ji leidžia nedėvėti daug vietos
užimančių apatinių drabužių ir išskiria šilumą bei sulaiko ją arti kūno
ºº Ilgas veikimo laikas – vienu M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah sudėtinės baterijos įkrovimu šildoma
iki 8 valandų
ºº Kelios šildomos sritys – 3 įsiūtos anglies pluošto šildymo sritys paskirsto šilumą į pagrindines
kūno vietas
ºº Paprastu naudoti liečiamuoju valdikliu galima pasirinkti vieną iš trijų šildymo nuostatų: aukštą,
vidutinę, žemą temperatūrą

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Dydis (rūbai)
Medžiagos
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

GALIMA SKALBTI /
DŽIOVINTI MAŠINOJE:
Visus modelius galima
skalbti ir džiovinti
mašinoje

ATSPARI VĖJUI IR
VANDENIUI: vidinis
apsauginis atvartas ir
šiltas nertas vilnonis
pamušalas

ŠILDYMO ZONOS: 3
3 NUSTATYMAI
optimaliam komfortui: įsiūtos anglies pluošto
šildymo zonos
aukšta, vidutinė,
žema

GALIMA SKALBTI /
DŽIOVINTI MAŠINOJE:
Visus modelius galima
skalbti ir džiovinti
mašinoje

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Dydis (rūbai)
Medžiagos
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.
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3 NUSTATYMAI:
didžiausiam
patogumui – aukštas,
vidutinis, žemas

ŠILDYMO SRITYS:
3 anglies pluoštu
padengtos šildymo
sritys

ITIN ILGA VEIKIMO
TRUKMĖ: iki 8 valandų
šilumos užtiktina
viena akumuliatoriaus
įkrova

M12 HBW-0 (S)

M12 HBW-0 (M)

M12 HBW-0 (L)

M12 HBW-0 (XL)

M12 HBW-0 (2XL)

−
0
−
S
100% Poliesteris
1.0
−
4933451165

−
0
−
M
100% Poliesteris
1.0
−
4933451166

−
0
−
L
100% Poliesteris
1.1
−
4933451167

−
0
−
XL
100% Poliesteris
1.1
−
4933451168

−
0
−
XXL
100% Poliesteris
1.1
−
4933451169

M12 HJ LADIES | M12

™

MOTERIŠKA ŠILDOMA STRIUKĖ

ºº Šildymas

pagal poreikį – 4 įsiūtos anglies pluošto šildymo zonos paskirsto šilumą į pagrindines
kūno vietas, apykaklę ir priekines kišenes
ºº Ilgas veikimo laikas – vienu M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah sudėtinės baterijos įkrovimu šildoma
iki 8 valandų
ºº Paprastu naudoti liečiamuoju valdikliu galima pasirinkti vieną iš trijų šildymo nuostatų: aukštą,
vidutinę, žemą temperatūrą
ºº Tvirtos konstrukcijos, vėjui ir vandeniui atsparus išorinis sluoksnis ir šiltas vilnonis pamušalas
saugo nuo išorinių veiksnių ir išlaiko šilumą
ºº Moteriškas kirpimas, pasiūta taip, kad geriau priglustų ir šildymo zonos būtų arčiau kūno
ºº M12™ baterijos valdiklis paslėptoje kišenėje baterijai su 2,1A USB lizdu, skirtu mobiliesiems
įrenginiams įkrauti

hr.
IZOLIACIJA: pagerinta
izoliacija sumažina
svorį ir tuo pat metu
padidina šilumos
sulaikymą

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

hr.

ITIN ILGA VEIKIMO
TRUKMĖ: iki 8 valandų
šilumos užtiktina
viena akumuliatoriaus
įkrova

USB KROVIKLIS:
įkrauna nešiojamus
elektroninius prietaisus.
Įkrovos matuoklis rodo
likusį veikimo laiką

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
Išorinis sluoksnis: 53 % medvilnė 47 % poliesteris,
Vidinis sluoksnis: 60% medvilnė 40% poliesteris
1.1
−
4933451611

−
0
−
M
Išorinis sluoksnis: 53 % medvilnė 47 % poliesteris,
Vidinis sluoksnis: 60% medvilnė 40% poliesteris
1.1
−
4933451612

−
0
−
L
Išorinis sluoksnis: 53 % medvilnė 47 % poliesteris,
Vidinis sluoksnis: 60% medvilnė 40% poliesteris
1.1
−
4933451613

−
0
−
XL
Išorinis sluoksnis: 53 % medvilnė 47 % poliesteris,
Vidinis sluoksnis: 60% medvilnė 40% poliesteris
1.2
−
4933451614

−
0
−
XXL
Išorinis sluoksnis: 53 % medvilnė 47 % poliesteris,
Vidinis sluoksnis: 60% medvilnė 40% poliesteris
1.2
−
4933451615

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

IZOLIACIJA: pagerinta
izoliacija sumažina
svorį ir tuo pat metu
padidina šilumos
sulaikymą

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Dydis (rūbai)
Medžiagos
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

GALIMA SKALBTI /
DŽIOVINTI MAŠINOJE:
visus modelius galima
skalbti ir džiovinti
mašinoje

ATSPARI VĖJUI IR
VANDENIUI: vidinis
apsauginis atvartas ir
šiltas nertas vilnonis
pamušalas

3 NUSTATYMAI:
aukštas, vidutinis,
žemas optimaliam
komfortui užtikrinti

ŠILDYMO SRITYS:
4 anglies pluoštu
padengtos šildymo
sritys

ŠILDYMO SRITYS:
4 anglies pluoštu
padengtos šildymo
sritys

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% Poliesteris
1.1
−
4933451601

−
0
−
M
100% Poliesteris
1.1
−
4933451602

−
0
−
L
100% Poliesteris
1.2
−
4933451603

−
0
−
XL
100% Poliesteris
1.2
−
4933451604

−
0
−
XXL
100% Poliesteris
1.3
−
4933451605

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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M12 AL | M12

™

M12 SL | M12

DIODINIS BENDRO APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS

ºº Penkios aukštos kokybės LED lemputės skleidžia 1000 liumenų šviesą, tai
toks pats ryškumas kaip 250 W halogeninių lempučių
ºº Nustačius mažą galingumą su M12™ REDLITHIUM-ION™ 6,0 Ah sudėtine
baterija veikia iki 19 valandų ir išlieka vėsus palietus
ºº Kompaktiškiausias prožektorius, skirtas aktyviai dirbantiems aptarnavimo
ir techninės priežiūros specialistams
ºº Dėl integruotų magnetų, prispaudimo mechanizmo ir skylių varžtams /
vinims galima rinktis iš keleto tvirtinimo prie įvairių paviršių variantų
ºº Kompaktiškiausias prožektorius, pritaikytas aptarnavimo ir priežiūros
specialistų poreikiams
ºº IP54 apsaugos klasė, šviestuvas apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų
ºº Žemos baterijos įkrovos indikatorius, lemputė žybsi, kai baterija beveik
išsikrovusi

™

M12 AL-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sistema
Atitikimas maitin. elementams
Lemputės tipas
Didžiausias šviesos srautas (Liumenai)
Maks. veikimo laikas su M12 B4 akumuliatoriumi (h)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
M12
Visos Milwaukee® M12™ baterijos
Šviesos diodinis
1000 / 500 / 250 / 3.5 / 7.5 / 15 / 1.3
Blister
4933451394

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

ŠVIESTUVAS

ºº TRUEVIEW™ DIDELĖS GALIOS APŠVIETIMO sprendimuose suderinta
moderniausia LED technologija, universali gaminio konstrukcija ir
REDLITHIUM-ION™ baterijos užtikrina ilgą veikimą ir leidžia padidinti
produktyvumą. Kitaip nei kiti šiuo metu profesionalų naudojami šviestuvai,
TRUEVIEW™ šviestuvai PRISITAIKO, PUIKIAI VEIKIA ir yra ATSPARŪS
sunkioms darbo sąlygoms.
ºº Nuimama sklaidytuvo plokštelė leidžia naudotojui pakeisti pažeisti
sklaidytuvą, todėl nereikia keisti viso įrenginio
ºº Reguliuojamas metalinis kablys leidžia pakabinti naudojamą lempą
keliomis kryptimis
ºº Kompaktiška konstrukcija – veikia vietose, kuriose kitos lempos negali būti
naudojamos
ºº Pasirinktinis priedas – galimas papildomas magnetas
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M12™ baterijomis

M12 SL-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sistema
Atitikimas maitin. elementams
Lemputės tipas
Didžiausias šviesos srautas (Liumenai)
Maks. veikimo laikas su M12 B4 akumuliatoriumi (h)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

™

ºº Dėl

M12 MLED | M12

NEŠIOJAMAS ŽIBINTAS

TRUEVIEW aukštos raiškos darbo vietos apšvietimo padidėja
produktyvumas, tiksliau atkuriamos tikros spalvos ir detalės. Mažina
atspindžius ir akių nuovargį.
ºº 180° – 360° reguliuojamas spindulys – universalus dizainas: galima
pasirinkti bendrą arba darbo vietos apšvietimą
ºº Geriausios klasėje eksploatacinės savybės – neprilygstamas 400+ liumenų
apšvietimo galingumas, skirta apšviesti didelį plotą
ºº Galingas USB kroviklis įkrauna planšetinius kompiuterius, išmaniuosius
telefonus, MP3 grotuvus ir kitus elektroninius prietaisus
ºº Patvari tvirta konstrukcija ir smūgiams atsparus lęšis užtikrina atsparumą
sudėtingoms darbo vietoje esančioms sąlygoms
ºº 4 šviesos ryškumo nustatymai: 400 liumenų nustačius didelį galingumą
(100 %), 200 liumenų nustačius vidutinį (50 %) ir 40 liumenų nustačius
mažą galingumą (10 %)
ºº Pasirinkus didelio galingumo apšvietimą su M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0
Ah sudėtine baterija veikia iki 8 valandų
ºº 2 pakabinimui skirti kabliai
ºº Visapusė apsauga nuo vandens purslų (IP24)

™

™

M12 SLED | M12

™

M12 LL-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sistema
Atitikimas maitin. elementams
Lemputės tipas
Didžiausias šviesos srautas (Liumenai)
Maks. veikimo laikas su M12 B4 akumuliatoriumi (h)
Spindulio atstumas (m)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

8 / 15 / 67 / 16
23
0.9
−
4932430562

DIDELĖS GALIOS APŠVIETIMO sprendimuose suderinta
moderniausia LED technologija, universali gaminio konstrukcija ir
REDLITHIUM-ION™ baterijos užtikrina ilgą veikimą ir leidžia padidinti
produktyvumą. Kitaip nei kiti šiuo metu profesionalų naudojami šviestuvai,
TRUEVIEW™ šviestuvai PRISITAIKO, PUIKIAI VEIKIA ir yra ATSPARŪS
sunkioms darbo sąlygoms.
ºº Iki 35 % didesnis už konkurentų spindulio ilgis; ypač fokusuotos šviesos
spindulys siekia 650 m; šviesos stiprumas didelės galios režimu 750
liumenų, o mažos galios režimu – 350 liumenų.
ºº Puikiai tinka identifikuoti toli esančius objektus: elektros stulpų / aukštos
įtampos kabelių, ilgų laidų, lietų arba varinių vamzdžių, požeminių
įrengimų, tiltų elementų apžiūrai
ºº Metalinis korpusas ir smūgiams atsparus polikarbonatinis lęšis su guminiu
dangteliu, apsaugančiu nuo drėgmės ir atšiaurių sąlygų darbo vietoje
ºº Milwaukee® suprojektuotas reflektorius: siauras centrinis spindulys ir
platus periferinis spindulys
ºº Ergonomiška guma aplieta rankena yra patogesnė ir tvirčiau suimama
ºº 45° guma aplietas stovas, skirtas nukreipti spindulį į viršų, kai prožektorius
naudojamas ilgai kartu su M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah baterija
ºº Su M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah baterija veikia iki 8 valandų

™

M12 SLED-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sistema
Atitikimas maitin. elementams
Lemputės tipas
Didžiausias šviesos srautas (Liumenai)
Maks. veikimo laikas su M12 B4 akumuliatoriumi (h)
Spindulio atstumas (m)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
M12
Visos Milwaukee® M12™ baterijos
Šviesos diodinis
750 / - / 400 / 750
4/-/8/8
650
0.8
Blister
4933451261

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

0.5
−
4932430178

4931443473

+

METALINIS ŽIBINTUVĖLIS

TRUEVIEW didelės galios šviestuvai leidžia pagerinti
produktyvumą darbo vietose ir aiškiai matyti tikrą spalvą bei detales.
Mažina atspindžius, nuovargį ir akių įtampą
ºº Slankiojanti galva leidžia lengvai sureguliuoti spindulį nuo bendro ploto
apšvietimo iki taškinio apšvietimo
ºº Milwaukee® suprojektuota optika užtikrina geriausias eksploatacines
savybes: galingo LED šviestuvo skleidžiamos ypač fokusuotos šviesos
spindulys siekia 350 m; šviesos stiprumas didelės galios režimu 800
liumenų, o mažos galios režimu – 350 liumenų
ºº Iš mechaniškai apdirbto 6000 serijos aliuminio su II tipo anoduota apdaila
pagamintas korpusas atlaikys bet kokius per ilgo naudojimo metus
patiriamus veiksnius
ºº Ergonomiškos formos rievėtos tekstūros rankena užtikrina idealų valdymą
ºº IP54 apsaugos klasė – šviestuvas apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų
ºº Nepriklausomi įjungimo / išjungimo ir režimo mygtukai, skirti perjungti
stroboskopinio, stipraus ir silpno apšvietimo režimus, bei dvejopo veikimo
mygtukas, leidžiantis įjungti trumpam arba užfiksuoti, kad šviestų nuolat
ºº Virvutė aplink riešą, skirta laikyti prožektorių saugiai ir po ranka
™

M12 TLED | M12

DIODINIS PROŽEKTORIUS

ºº TRUEVIEW™

32

−
0
−
M12
Visos Milwaukee® M12™ baterijos
Šviesos diodinis
400 / 200 / 40 / 400

ºº Milwaukee

®

11 / - / - / -

M12™ LED ŠVIESTUVUI MAGNETINIS LAIKIKLIS
Prekės Nr.

M12 LL | M12

−
0
−
M12
Visos Milwaukee® M12™ baterijos
Šviesos diodinis
220 / - / - / -

M12 MLED-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sistema
Atitikimas maitin. elementams
Lemputės tipas
Didžiausias šviesos srautas (Liumenai)
Maks. veikimo laikas su M12 B4 akumuliatoriumi (h)
Spindulio atstumas (m)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
M12
Visos Milwaukee® M12™ baterijos
Šviesos diodinis
800 / - / 325 / 800
5/-/7/7
350
0.7
Blister
4933451899

LED ŽIBINTAS

ºº 120

liumenų LED apšvietimas – dvigubai ryškesnis ir intensyvesnis nei
apšvietimas, naudojant kaitinamąsias lemputes
ºº M12™ LED elektronika – dvigubai ilgesnis veikimo laikas, išskiriant mažiau
šilumos
ºº Sandari aliuminio galvutė – kompaktiška ir atspari oro sąlygoms
ºº 90° kampu pasukama galvutė leidžia nukreipti šviesą į darbo zoną
ºº Magnetinė galinė dalis – naudojimas laisvomis rankomis
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

M12 TLED-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sistema
Atitikimas maitin. elementams
Lemputės tipas
Didžiausias šviesos srautas (Liumenai)
Maks. veikimo laikas su M12 B4 akumuliatoriumi (h)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

−
0
−
M12
Visos Milwaukee® M12™ baterijos
Šviesos diodinis
120 / - / - / 15 / - / - / 0.5
−
4932430360
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M12 HPT

M12 PCG/310 | M12 SERIJOS SANDARINIMO MEDŽIAGŲ PISTOLETAS SU 310 ML KASEČIŲ LAIKIKLIU
ºº 1780 N siekianti jėga
ºº Įrankyje ir akumuliatorių

baterijoje įrengta apsauga nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Optimaliai veikia su bet kuriais konstrukciniais klijais ir
ºº Apsaugos nuo varvėjimo funkcija neleidžia produktui varvėti, kai
atleidžiamas jungiklis
ºº Ratukinis 6 greičių perjungiklis teikia galimybę visiškai reguliuoti produkto
padavimo kiekį
ºº Didelės ir tvirtos konstrukcijos stūmoklis užtikrina pastovų srautą,
sumažina atoveikį ir iš tūbelės išstumia visą sandariklį
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios ikrovos lygi
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Didž. stūmimo jėga (N)
Greičių skaičius
Standartinė įranga
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 PCG/310C-0

M12 PCG/310C-201B

−
0
−
1780
6
310 ml kasetė turėtojas
−
−
4933441783

2.0
1
40 min
1780
6
310 ml kasetė turėtojas
1.9
−
4933441655

M12 SERIJOS HIDRAULINIS PRESAS
ir lengviausias šios kategorijos presas. Patogus naudoti, nes sveria tik 1,7 kg
ºº Mažiausias
ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos elektroninė sistema REDLINK užtikrina
ºº Įrankyje
geriausią šioje klasėje sistemos ilgaamžiškumą
vienrankė konstrukcija teikia galimybę dirbti ankštose vietose
ºº Patentuota
ir įrankio tarpusavio ryšys – presavimas nepradedamas, jei akumuliatorius įkrautas
ºº Akumuliatoriaus
nepakankamai, kad būtų išvengta ne iki galo užpresuotų jungčių. Akumuliatoriaus patikra prieš presavimą
užtikrina, kad presuojant kas kartą užtektų energijos

priežiūros periodiškumas – pažangi elektroninė sistema skaičiuoja ciklus ir praneša naudotojui, kai
ºº Techninės
pasiekiama įrankio kalibravimo periodiškumo riba
STANDARTINIS 310 ML
LAIKIKLIS. GALIMA DĖTI VISAS
STANDARTINES 250 ML IR 310
ML TŪBELES / KASETES

+

48080900

Prekės Nr.

pakopų tikslus akumuliatoriaus būsenos indikatorius
ºº Keturių
indikatorius teikia regimosios informacijos apie jungties kokybę
ºº Presavimo
patikimumas. Šioje įrankių kategorijoje išsiskiria didžiausiu – net 40 000 ciklų – kalibravimo intervalu.
ºº Ilgalaikis
Pasiekęs 40 000 ciklų ribą įrankis nenustoja veikti
Spaustuvo tipas

Vamzdžių gamintojas

Dydis

Prekės Nr.

M12

4932430243

M15

4932430245

M

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

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

M12 PCG/400 | M12 SERIJOS SANDARINIMO MEDŽIAGŲ PISTOLETAS SU 400 ML KASETE
ºº 1780 N siekianti jėga
ºº Įrankyje ir akumuliatorių

baterijoje įrengta apsauga nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Optimaliai veikia su bet kuriais konstrukciniais klijais
ºº Apsaugos nuo varvėjimo funkcija neleidžia produktui varvėti, kai
atleidžiamas jungiklis
ºº Ratukinis 6 greičių perjungiklis teikia galimybę visiškai reguliuoti produkto
padavimo kiekį
ºº Didelės ir tvirtos konstrukcijos stūmoklis užtikrina pastovų srautą,
sumažina atoveikį ir iš tūbelės išstumia visą sandariklį
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios ikrovos lygi
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Didž. stūmimo jėga (N)
Greičių skaičius
Standartinė įranga
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 PCG/400A-0

M12 PCG/400A-201B

−
0
−
1780
6
400 ml alum. vamzdis
−
−
4933441780

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

ALIUMINIS 400 ML
CILINDRINIS LAIKIKLIS. REIKIA
STŪMOKLIO KOTO 48091090
IR STŪMOKLIO 44700375
Prekės Nr.

V

+

4932352844

TH

M12 PCG/600 | M12 SERIJOS SANDARINIMO MEDŽIAGŲ PISTOLETAS SU 600 ML KASETE
ºº 1780 N siekianti jėga
ºº Įrankyje ir akumuliatorių

baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Optimaliai veikia su bet kuriais konstrukciniais klijais
ºº Apsaugos nuo varvėjimo funkcija neleidžia produktui varvėti, kai
atleidžiamas jungiklis
ºº Ratukinis 6 greičių perjungiklis teikia galimybę visiškai reguliuoti produkto
padavimo kiekį
ºº Didelės ir tvirtos konstrukcijos stūmoklis užtikrina pastovų srautą,
sumažina atoveikį ir iš tūbelės išstumia visą sandariklį
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios ikrovos lygi
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais
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Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Didž. stūmimo jėga (N)
Greičių skaičius
Standartinė įranga
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 PCG/600A-0

M12 PCG/600A-201B

−
0
−
1780
6
600 ml alum. vamzdis
−
−
4933441786

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

ALIUMINIS 600 ML
CILINDRINIS LAIKIKLIS. REIKIA
STŪMOKLIO KOTO 48091091
IR STŪMOKLIO 44700375
Prekės Nr.

+

4932352845

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

U

Viega
Comap
IBP
Sanha: Nirosan

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

TH40

4932430287

U14

4932430291

U16

4932430293

U18

4932430295

U20

4932430297

U25

4932430299

U32

4932430301

U40

4932430303

Naudojimas viena ranka

360° besisukanti galvutė

Presavimo indikatorius

M12 HPT-202C

M12 HPT-202C M-KIT

M12 HPT-202C V-KIT

M12 HPT-202C V-KIT2

M12 HPT-202C TH-KIT

M12 HPT-202C U-KIT

Įtampa (V)
Akum. tipas
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Ciklų skaičius iki kalibravimo
Svoris su akum. (kg)

12
Li-ion
2. 0
2
40 min
40,000
1.8
−

Pridedama
Prekės Nr.

Krepšys įrankiui
4933443085

12
Li-ion
2.0
2
40 min
40,000
1.8
3 x V-sistemos standartas
(15/22/28 mm)
Krepšys įrankiui
4933443100

12
Li-ion
2.0
2
40 min
40,000
1.8

Standartinė įranga

12
Li-ion
2.0
2
40 min
40,000
1.8
3 x M-sistemos standartas
(15/22/28 mm)
Krepšys įrankiui
4933443095

12
Li-ion
2.0
2
40 min
40,000
1.8
3 x TH-sistemos standartas
(16/20/32 mm)
Krepšys įrankiui
4933443105

12
Li-ion
2.0
2
40 min
40,000
1.8
3 x U-sistemos standartas
(16/20/25 mm)
Krepšys įrankiui
4933443110

3 x V profilio žiotys (14/16/22 mm)
Krepšys įrankiui
4933459382
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C12 PXP | M12 SERIJOS UPONOR VAMZDŽIŲ PLĖSTUVAS
besisukanti 12–32 mm (6 bar) ir 25 mm (10 bar) galvutė
tiksliai išplečia jungtį laikant įrankį viena ranka
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Sparčiai veikiantis kumštelinis mechanizmas, pats traukdamas vamzdį
ir veikdamas nepertraukiamai, leidžia surinkti sparčiąsias Q&E jungtis iki
keturių kartų našiau
ºº Plieniniai krumpliaračiai ir korpusas
ºº Statų kampą sudarančios konstrukcijos įrankyje įtaisytas diodinis
šviestuvas, užtikrinantis geresnį matomumą jungiant sparčiąsias Q&E
jungtis prastai apšviestoje aplinkoje
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įtaisytas energijos indikatorius ir diodinis šviestuvas teikia galimybę dirbti
patogiau ir pasišviesti prastai apšviestose darbo vietose
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje

C12 JSR | M12 SERIJOS RADIJAS SU MP3 LEISTUVO JUNGTIMI

ºº Automatiškai

M12 BDC6 | M12

™

C12 PXP-I06202C C12 PXP-I10202C C12 PXP-N202C
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Eigos ilgis (mm)
Greitis (eigų sk. per min.)
Pridedamos galvos
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

ºº Lengviausias

M12 BDC8 | M12

™

ºº Lengviausias

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

M12 BDC6-0

M12 BDC6-202C
2.0
2
40 min
0 - 500
50
6
7.6
22.5
4.2
Kibiras
4933451635

Ø6 MMX 7,6 M VALYMO SPYRUOKLĖ

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Max. drain diameter [mm]
Spiralés diameter (mm)
Spirales ilgis (mm)
Kibiro talpa (l)

−
0
−
0 - 500
60
8
7.6
22.5

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

−

Ø8 MMX 7,6 M VALYMO SPYRUOKLĖ
Prekės Nr.

48532572

ºº Moderni „Bluetooth “ kolonėlė
ºº Galima be jokių laidų prijungti prie

nešiojamųjų elektroninių prietaisų iki 10
m atstumu
ºº Aiškus ir švarus garsas visuose diapazonuose
ºº Aukščiausios klasės kolonėlė su žemųjų dažnių prievadu
ºº Galima naudoti darbo vietoje, nes kolonėlė atspari krentant patiriamiems
smūgiams, vandeniui ir nešvarumams
ºº Tvirta danga, metalinės kolonėlės grotelės
ºº 2,1 A USB krovikliu galima įkrauti telefonus, planšetinius kompiuterius ir
medijos leistuvus
ºº Naudojant M12™ 4,0 Ah bateriją vienu įkrovimu veikia iki 25 val.

™

M12 BDC8-202C

Kibiras
4933451632

12
220-240
Li-ion
−
0
−
267 x 102 x 178
1.8
−
4933416373

DARBO VIETOS BLUETOOTH® KOLONĖLĖ

®

M12-18 JSSP | M12

M12 BDC8-0

Svoris su akum. (kg)

C12 JSR-0
Įtampa (nuol.) (V)
Įtampa (kint.) (V)
Akum. tipas
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Matmenys (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 JSSP-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Matmenys (mm)
Garsiak. galia (W)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
105.5 x 153
5
0.5
−
4933448380

+

48532574

Pridedama
Prekės Nr.

8 valandas
atmosferos poveikio apsaugotas pagalbinės įrangos skyrelis apsaugo
MP3 leistuvus ir kitus garso įtaisus
ºº Imtuvo skaitmeniniame ekrane galima tiksliai nustatyti signalo dažnį
ºº Garsas akimirksniu išjungiamas nutildymo mygtuku
ºº 220–240 V maitinimo adapteris, 3,5 mm jungtis papildomiems įtaisams,
pvz., „iPod“, prijungti
ºº Nuo

™

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

Prekės Nr.

ºº Pažangios technologijos imtuvas, jautriai ir aiškiai priimantis radijo signalą
ºº Maitinamas iš M12 serijos akumuliatoriaus arba 230 V elektros tinklo
ºº Maitinamas iš Milwaukee® M12 serijos akumuliatoriaus veikia mažiausiai

M12 JSSP | M12

KANALIZACIJOS VAMZDŽIŲ VALYMO PRIETAISAS SU 8 MM VALYMO SPYROUKLE

konstrukcijos mašinoje suderinti rankinių ir grindinių
kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisų privalumai
ºº Naudotojas nėra priklausomas nuo elektros šaltinio, tai užtikrina didžiausią
lankstumą ir judėjimo laisvę
ºº Įrankis turi tvirtą 8 mm spiralę, leidžiančią valyti stiprius kamščius iki 60
mm vamzdžiuose
ºº Tvirta būgno apsauga naudojimo metu saugo naudotoją ir įrenginius nuo
besisukančio būgno
ºº Lengvai išimamas vidinis būgnas padeda apsisaugoti nuo spiralės
užsikirtimo ir sulaiko nešvarumus būgno viduje
ºº Spartaus laido fiksavimo mechanizmas, skirtas spiralės padavimui rankiniu
būdu ir atleidimui
ºº Integruotas LED šviestuvas apšviečia darbo vietą po kriauklėmis ir kitas
tamsias vietas
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK™ užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą

36

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Max. drain diameter [mm]
Spiralés diameter (mm)
Spirales ilgis (mm)
Kibiro talpa (l)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

profesionalus kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisas

rinkoje

ºº Hibridinės

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

KANALIZACIJOS VAMZDŽIŲ VALYMO PRIETAISAS SU 6 MM VALYMO SPYROUKLE

profesionalus kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisas
rinkoje
Hibridinės
konstrukcijos
mašinoje suderinti rankinių ir grindinių
ºº
kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisų privalumai
ºº Naudotojas nėra priklausomas nuo elektros šaltinio, tai užtikrina didžiausią
lankstumą ir judėjimo laisvę
ºº Įrankis turi ypač lanksčią 6 mm spiralę, leidžiančią lengvai valyti iki 50 mm
kanalizacijos vamzdžius
ºº Tvirta būgno apsauga naudojimo metu saugo naudotoją ir įrenginius nuo
besisukančio būgno
ºº Lengvai išimamas vidinis būgnas padeda apsisaugoti nuo spiralės
užsikirtimo ir sulaiko nešvarumus būgno viduje
ºº Spartaus laido fiksavimo mechanizmas, skirtas spiralės padavimui rankiniu
būdu ir atleidimui
ºº Integruotas LED šviestuvas apšviečia darbo vietą po kriauklėmis ir kitas
tamsias vietas
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK™ užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

- M18™ BLUETOOTH® KOLONĖLĖ

ºº Moderni Bluetooth® kolonėlė
ºº Bluetooth® belaidis ryšys veikia iki 30 m atstumu
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee®

M12-18 JSSP-0
M12™ ir M18™

baterijomis
ºº IP54 apsaugos klasė, galima naudoti darbo vietoje, nes kolonėlė atspari
vandeniui ir nešvarumams
ºº Aiškūs ir švarūs garsai visuose diapazonuose
ºº 2,1A USB krovikliu galima įkrauti telefonus, planšetinius kompiuterius ir
medijos leistuvus
ºº Aukščiausios klasės kolonėlė su žemųjų dažnių prievadu

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Matmenys (mm)
Garsiak. galia (W)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

Kibiras
4933451633

+

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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M12 TI

M12 IC | M12 SERIJOS KAMERA M-SPECTOR 360
ºº Sukiojamas

M12 SERIJOS ŠILUMINIO VAIZDO KAMERA

temperatūros diapazonas (nuo -10 iki 350°C) teikia
ºº Platesnis
daugiau pritaikymo galimybių

jungiklį kas kartą užfiksuojami šiluminiai ir regimieji
ºº Spustelėjus
atvaizdai, leidžiantys parengti išsamesnes ataskaitas

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Išsami ataskaitų rengimo programinė įranga leidžia lengvai analizuoti
atvaizdus
Įmontuota regimojo vaizdo kamera ir blykstė išplečia analizės
galimybes
Vaizdas ekrane atnaujinamas 60 kartų per sekundę, todėl jis nebūna
blankus ar vėluojantis
Korpusas aplietas grublėta danga, todėl prietaisas atsparesnis, jį
patogiau suimti
Akumuliatorių įmanoma pakeisti 5 kartus greičiau nei panašaus kito
gamintojo prietaiso
Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 %
daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme
ir geriau veikia net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais
Parduodama su šiluminių atvaizdų ataskaitų programine įranga,
2 GB SD kortele, USB kabeliu ir SD kortelių skaitytuvu

Saugiklių gedimams nustatyti

™

M12 IC-201C (S)

−
0
−
68
320 x 240

2.0
1
40 min
68
320 x 240

9

9

914
−
−
4933431615

914
0.6
Krepšys įrankiui
4933441680

ekranas, ekraną galima nuimti nuo pulto, veikia 10 m
ºº Nuimamas
atstumu

skaitmeninė tikrinimo kamera su artinimo 4 kartus funkcija ir
ºº M12
sukiojamu ekranu
™

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

M12 TD | M12

M12 IC-0 (S)

M12™ SKAITMENINĖ TIKRINIMO KAMERA
Transformatorių gedimams nustatyti

ºº Šiluminėms

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Ekrano dydis (mm)
Vaizdo skyra (taškai)
Kameros galvutės skersmuo
(mm)
Kameros kabelio ilgis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M12 IC AV3

M12 TI-201C
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Temp. diapazonas (°C)
Bazinis tiksl. (%)
Ekranas
Ekrano dydis (mm)
Vaizdo skyra (taškai)
IP apsaugos klasė
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

ekranas. Ekranas sukasi 270 laipsnių kampu, todėl vartotojas
gali patogiai kontroliuoti rodomą vaizdą
68,6 mm įstrižainės skystųjų kristalų ekranas. Skaitmeninis
atvaizdas ir didelis ekranas užtikrina ryškų ir aiškų vaizdą
ºº 9 mm 640 x 480 raiškos skaitmeninis vaizdo jutiklis. Nepriekaištingos
kokybės vaizdas užtikrinamas beveik perpus mažesniu įtaisu
ºº Keturi aplink išdėstyti šviesos diodai. Geriausias šioje kategorijoje
apšvietimas – nesusidaro šešėlių ar atspindžių
ºº Patobulintas kabelis. Aliumininė galvutė ir didesnis lankstumas užtikrina
išskirtinį patvarumą ir manevringumą vamzdžiuose
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M12™“
akumuliatoriais
ºº Priedai: Magnetas ir veidrodis. Juos pritvirtinus lengviau tikrinti ir šalinti
gedimus
ºº Optimizuotas

160 x 120 pikselių didelės raiškos šiluminiuose
ºº Ryškiuose,
atvaizduose aiškiai išsiskiria užfiksuoti objektai

ºº
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85 mm įstrižainės LCD ekranas, skaitmeninis atvaizdas
ºº Optimizuotas
ir didesnis ekranas užtikrina ryškų ir aiškų vaizdą
mm 320 x 240 raiškos skaitmeninis vaizdo jutiklis,
ºº 12
nepriekaištingos kokybės vaizdas didesniame ekrane

aplink išdėstytos LED lemputės užtikrina geriausią šioje klasėje
ºº 4apšvietimą,
nesusidaro šešėliai ar atspindžiai
su 8 GB SD atminties kortele ir 2,7 m ilgio skaitmeniniu
ºº Tiekiama
kabeliu
Valdymo skydų gedimų nustatymui

Variklių gedimams nustatyti

Aušinimo sistemų gedimų nustatymui

Nuimamo ekrano pultas

kabelis, aliumininė galvutė ir didesnis lankstumas
ºº Patobulintas
užtikrina išskirtinį patvarumą ir manevringumą
galima įsigyti sukiojamą galvutę
ºº Papildomai
baterijų sistema, veikia su visomis Milwaukee
ºº Lanksti
baterijomis

®

M12™

ŠILUMINIO VAIZDO KAMERA

vaizdo kameroms neprilygstamas detalumas, raiška 102x77

taškų

ºº Iki 5 kartų didesnė raiška palyginti su tos pačios klasės konkurentais
ºº Platesnis temperatūros diapazonas (nuo -10 iki 330°C) leidžia atlikti

įvairesnius darbus
ºº Ekrane esantys aukštos / žemos temperatūros lokatoriai rodo ekstremalias
temperatūras
ºº Dviem lazeriais apibrėžta matuojama zona
ºº Pilnas programinės įrangos paketas, leidžiantis lengvai analizuoti vaizdus
ºº Tiekiama su 8 GB SD kortele, USB laidu ir SD kortelių skaitytuvu
ºº Parduodama su ekrano ir jutiklio lęšio apsauginiu guminiu dangteliu
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M12™ baterijomis

M12 TD-201
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Temp. diapazonas (°C)
Bazinis tiksl. (%)
Ekranas
Vaizdo skyra (taškai)
Sensoriaus raiška [pixels]
Temperatūrinis jautrumas (°C)
Apžvalgos laukas
IP apsaugos klasė
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

M12 IC AV3-201C
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Ekrano dydis (mm)
Vaizdo skyra (taškai)
Kameros galvutės skersmuo (mm)
Kabelio ilgis (m)
Vaizdo didinimas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

Didesnis ekranas užtikrina ryškų ir
aiškų vaizdą

1 M KABELIS LANKSTOMU
GALIUKU
Prekės Nr.

48530155

+
Sukiojamos kabelio galvutės priedas

38

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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2309-60 | ŠARMINĖ TIKRINIMO KAMERA
68,6 mm įstrižainės LCD ekranas, skaitmeninis atvaizdas ir
didelis ekranas užtikrina ryškų ir aiškų vaizdą
ºº 9 mm 320 x 240 raiškos skaitmeninis vaizdo jutiklis, nepriekaištingos
kokybės vaizdas užtikrinamas beveik perpus mažesniu įtaisu
ºº Itin kompaktiška 0,5 kg svorio konstrukcija
ºº Matomumui pagerinti skirta atspindžių mažinimo funkcija
ºº Su 9 V šarmine baterija be pertraukos veikia ilgiau nei valandą

2212-20 | AUTOMATINIS ĮTAMPOS / GRANDINIŲ VIENTISUMO TIKRIKLIS

ºº Optimizuotas

2309-60
Akum. tipas
Ekrano dydis (mm)
Vaizdo skyra (taškai)
Kameros galvutės skersmuo (mm)
Kabelio ilgis (m)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Alkaline
65.8
320 x 240
9
0.914
0.5
Krepšys įrankiui
4933451526

2205-40 | ŠAKUTINIS MATUOKLIS
ºº Matuojama tikroji vidutinė dydžio vertė, todėl rodmenys yra visada tikslūs
ºº Kontrastingame, lengvai įskaitomame ekrane lengviau įžiūrėti rodmenis
ºº Įmontuotas nesąlytinis įtampos aptiktuvas
ºº Saugus – atitinka CAT III, 1000 V / CAT IV, 600 V
ºº Korpusas aplietas grublėta danga, todėl prietaisas atsparesnis, jį patogiau

suimti

ºº Įmontuotas diodinis šviestuvas, skirtas pasišviesti darbo vietoje
ºº Ratukas įtaisytas šone, todėl prietaisu galima naudotis laikant vienoje

rankoje

ºº Paprasta

naudotojo sąsaja ir funkcijų rinkinys specialiai pritaikytas

elektrikui

ºº Parduodamas

su matavimo laidų komplektu ir dviem AA dydžio maitinimo

elementais

ºº Matuoja

dešimtųjų tikslumu, o išmatuotą vertę rodo aiškiame skystųjų
kristalų ekrane su foniniu pašvietimu.
ºº Automatiškai nustato, ar reikia atlikti įtampos arba grandinės vientisumo
patikrinimą bei tinkama raiška rodo visas išmatuotas vertes
ºº Galima suderinti su nešiojimui ar tvirtinimui skirtais priedais
ºº LED šviestuvas darbui prastai apšviestose vietose
ºº Dvi LED lemputės ir garsiniai indikatoriai leidžia greitai ir patogiai peržiūrėti
bandymų rezultatus
ºº Keičiami bandymų laidai suteikia daugiau lankstumo
ºº Tvirtas apliejimas apsaugo matuoklį bet kokioje aplinkoje

2205-40
Šakių plotis (mm)
Kint. srovė (amperai)
Įtampa (kint.) (V)
Įtampa (nuol.) (V)
Žemos tariamosios varžos matav.
Varža (kΩ)
Tęstinumas
Akum. tipas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

16
200
1000
1000
Taip
40
Garsinis
2 x AA
0.3
Krepšys įrankiui
4933416972

ºº Matuojama tikroji vidutinė dydžio vertė, todėl rodmenys yra visada tikslūs
ºº Saugus – atitinka CAT III, 600 V
ºº Korpusas aplietas grublėta danga, todėl prietaisas atsparesnis, jį patogiau

suimti
ºº Ratukas įtaisytas šone, todėl prietaisu galima naudotis laikant vienoje
rankoje
ºº Funkcijų rinkinys specialiai pritaikytas elektrikui, prietaisas valdomas
intuityviuoju principu
ºº Automatiškai parenkamas diapazonas iki mV
ºº Parduodamas su matavimo laidų komplektu ir dviem AA dydžio maitinimo
elementais

2206-40 | ŠAKUTINIS MATUOKLIS ŠILDYMO, VĖDINIMO, ORO KONDICIONAVIMO IR ŠALDYMO SPECIALISTAMS

2217-40 | SKAITMENINIS MULTIMETRAS
ºº Matuojama tikroji vidutinė dydžio vertė, todėl rodmenys yra visada tikslūs
ºº Kontrastingame, lengvai įskaitomame ekrane lengviau įžiūrėti rodmenis
ºº Saugus – atitinka CAT III, 600 V
ºº Ratukas įtaisytas šone, todėl prietaisu galima naudotis laikant vienoje

40

2212-20
Įtampa (kint., nuol.) (V)
Temp. diapazonas (°C)
Saugumo lygis
Tęstinumas
Akum. tipas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

600
0 - 50
CAT IV 600 V
Taip
2 x AAA
0.3
Dėžutė
4933447776

2216-40 | MULTIMETRAS

ºº Matuojama tikroji vidutinė dydžio vertė, todėl rodmenys yra visada tikslūs
ºº Kontrastingame, lengvai įskaitomame ekrane lengviau įžiūrėti rodmenis
ºº Įmontuotas nesąlytinis įtampos ieškiklis
ºº Saugus – atitinka CAT III, 1000 V / CAT IV, 600 V
ºº Korpusas aplietas grublėta danga, todėl prietaisas atsparesnis, jį patogiau

suimti
ºº Įmontuotas diodinis šviestuvas, skirtas pasišviesti darbo vietoje
ºº Ratukas įtaisytas šone, todėl prietaisu galima naudotis laikant vienoje
rankoje
ºº Paprasta naudotojo sąsaja ir funkcijų rinkinys specialiai pritaikytas šildymo,
vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų specialistui
ºº Parduodamas su matavimo laidų komplektu, termopora (kištukas su dviem
spyruokliniais kontaktais) ir dviem AA dydžio maitinimo elementais
ºº Yra temperatūros matavimo naudojant termoporą funkcija
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2206-40
Šakių plotis (mm)
Kint. srovė (amperai)
Įtampa (kint.) (V)
Įtampa (nuol.) (V)
Varža (kΩ)
Tęstinumas
Talpa (μF)
Kontaktų temp. (°C)
Akum. tipas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

16
200
1000
1000
40
Garsinis
1000
-40 - +400
2 x AA
0.3
Krepšys įrankiui
4933416973

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

rankoje

ºº Funkcijų rinkinys specialiai pritaikytas elektrikui
ºº Maža pilnutinė varža užtikrina tikslius rodmenis
ºº Universalusis sąlytinis temperatūros matuoklis
ºº Slankusis priedų tvirtinimo laikiklis
ºº Parduodamas su matavimo laidų komplektu, termopora

(kištukas su dviem
spyruokliniais kontaktais) ir dviem AA dydžio maitinimo elementais

2216-40
Kint. ir nuol. srovė (amperai)
Įtampa (kint.) (V)
Įtampa (nuol.) (V)
Žemos tariamosios varžos matav.
Varža (kΩ)
Tęstinumas
Dažnis (Hz)
Akum. tipas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

2217-40
Kint. ir nuol. srovė (amperai)
Įtampa (kint., nuol.) (V)
Žemos tariamosios varžos matav.
Varža (kΩ)
Tęstinumas
Talpa (μF)
Kontaktų temp. (°C)
Dažnis (Hz)
Akum. tipas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

10
600
Taip
40,000
Garsinis
1000
-40 - +538
2.00 Hz - 50.00 kHz
2 x AA
0.4
Krepšys įrankiui
4933416976
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2235-40 | MATAVIMO REPLĖS

LDM 80 | LAZERINIS ATSTUMO MATUOKLIS

ºº Matuojama tikroji vidutinė dydžio vertė, todėl rodmenys yra visada tikslūs
ºº Saugus – atitinka CAT III, 600 V
ºº Korpusas aplietas grublėta danga, todėl prietaisas atsparesnis, jį patogiau

2235-40
Žiočių dydis (mm)
Kint. srovė (A)
Įtampa (kint., nuol.) (V)
Žemos tariamosios varžos matav.
Varža (kΩ)
Tęstinumas
Akum. tipas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

suimti

ºº Įmontuotas diodinis šviestuvas, skirtas pasišviesti darbo vietoje
ºº Ratukas įtaisytas šone, todėl prietaisu galima naudotis laikant vienoje

rankoje

ºº Plonomis žiaunomis lengviau apkabinti matuojamus laidus skyduose
ºº Parduodamas su matavimo laidų komplektu ir dviem AA dydžio maitinimo

elementais

2267-40 | 10:1 INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ TEMP-GUN

™

ºº Atstumo

25
400
600
Ne
0.4
Taip
2 x AA
0.3
Krepšys įrankiui
4933427315

2267-40
Temp. diapazonas (°C)
Bazinis tiksl. (%)
Pakartojamumas (%)
Spinduliuojamumas
Akum. tipas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

2200-40 | ĮTAMPOS IEŠKIKLIS
ºº Platus kintamosios įtampos diapazonas (50–1000 V)
ºº Aukščiausia saugos kategorija – CAT IV, 1000 V
ºº Elektros lizdų tikrinimo antgalis
ºº Žalias indikatorius rodo, kad prietaisas įjungtas
ºº Apie aptiktą įtampą pranešama didelio stiprio garsiniu signalu
ºº Raudona šviesa mirksintis indikatorius rodo, kad aptikta įtampa
ºº Įjungimo ir išjungimo mygtukas
ºº Yra spaustukas, todėl lengva laikyti kišenėje

42

ºº „Point

and Shoot“ sistema – matavimą gali atlikti vienas asmuo tik vienu
paprastu mygtuko paspaudimu.
ºº Ploto, tūrio, netiesioginio aukščio ir pločio matavimas.
ºº Maž. ir didž. plotas ir nuolatinis sekimas.
ºº Ribų žymėjimo funkcija sudarant planą.
ºº Pitagoro 2 taškų, 3 taškų variantai.
ºº Nuosvyrio jutiklis kampams iki 360°.
ºº Sudėties ir atimties skaičiuotuvas.
ºº Didelis ir lengvai skaitomas 4 eilučių LCD grafinis ekranas su automatiniu
baltos spalvos foniniu apšvietimu.
ºº Sulankstoma galinė dalis, skirta matavimams nuo kraštų arba kampų
atlikti.
ºº Paskutinių 20 matavimų atmintis.
ºº Galima perjungti metrų arba pėd. ir col. matavimo vienetus.
ºº IP54 apsauga nuo vandens ir dulkių.
ºº Automatinis išjungimas ir mažos galios nurodymas.
ºº Nailoninis maišelis su diržo sagtimi, kad galėtumėte lengvai transportuoti.

LDM 80
Didž. matav. diapazonas (m)
Tikslumas
Lazerio klasė
Matmenys (mm)
Diapazonas (m)
Akum. tipas
Svoris su akum. (kg)
Pitagoro funkcija
Nuolydžio matuoklis
Aukščio matavimas
Pridedama
Prekės Nr.

80
1.5
2 klasė
117 x 57 x 32
0.05 - 80
2 x AAA
0.1
2 punkto, 3 punkto, dalinis aukščio
Taip
Taip
Krepšys įrankiui
4933446125

LDM 60 | LAZERINIS ATSTUMO MATUOKLIS

TERMOMETRAS

ir matuojamo ploto santykis 10:1, 1 m taškas matuojant iš 10 m

atstumo
ºº Temperatūros diapazonas nuo -30°C iki 800°C
ºº Aukščiausios kokybės LCD ekranas dideliam aiškumui užtikrinti
ºº Greitesniam skenavimui pritaikyti supaprastinti mygtukai ir nustatymas
ºº Iškilus apliejimas saugo lęšį ir ekraną nuo tiesioginių smūgių
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ºº „Point

and Shoot“ sistema – matavimą gali atlikti vienas asmuo tik vienu
paprastu mygtuko paspaudimu.
Ploto,
tūrio,
netiesioginio aukščio ir pločio matavimas.
ºº
ºº Maž. ir didž. plotas ir nuolatinis sekimas.
ºº Ribų žymėjimo funkcija sudarant planą.
ºº Pitagoro 2 taškų, 3 taškų variantai.
ºº Sudėties ir atimties skaičiuotuvas.
ºº Didelis ir lengvai skaitomas 3 eilučių LCD grafinis ekranas su automatiniu
baltos spalvos foniniu apšvietimu.
ºº Sulankstoma galinė dalis, skirta matavimams nuo kraštų arba kampų
atlikti.
ºº Paskutinių 10 matavimų atmintis.
ºº Galima perjungti metrų arba pėd. ir col. matavimo vienetus.
ºº IP54 apsauga nuo vandens ir dulkių.
ºº Automatinis išjungimas ir mažos galios nurodymas.
ºº Nailoninis maišelis su diržo sagtimi, kad galėtumėte lengvai transportuoti.

LDM 60
Didž. matav. diapazonas (m)
Tikslumas
Laser classification
Matmenys (mm)
Diapazonas (m)
Akum. tipas
Svoris su akum. (kg)
Pitagoro funkcija
Nuolydžio matuoklis
Aukščio matavimas
Pridedama
Prekės Nr.

60
1.5 mm
2 klasė
117 x 57 x 32
0.05 - 60
2 x AAA
0.1
2 punkto, 3 punkto
Ne
Ne
Krepšys įrankiui
4933446110

LDM 50 | LAZERINIS ATSTUMO MATUOKLIS
2200-40
Įtampa (kint.) (V)
Saugumo lygis
Akum. tipas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

ºº Patogi naudoti nusitaikymo ir paleidimo sistema
ºº Ypač grakščios konstrukcijos korpusas su diržo segtuku

leidžia patogiai
transportuoti
Ploto
/
tūrio
/
netiesioginis
aukščio
ir
patentuotas
paviršiaus
matavimas
ºº
ºº Didžiausia/mažiausia apimtis ir nuolatinis sekimas
ºº Planuojant galima pridėti ir atimti atstumą
ºº Netiesioginis aukščio matavimas (atstumas tarp 2, 3 taškų pagal Pitagoro
teoremą)
ºº Didelis 3 eilučių LCD ekranas su automatiniu baltu fono apšvietimu
ºº Išlankstomas galiukas leidžia įstrižai matuoti kampus
ºº Atsimena paskutinius 20 matavimų
ºº IP54 klasės apsauga nuo vandens ir dulkių
ºº Automatinis išsijungimas ir mažo įkrovos lygio indikatorius
ºº Tik metrinės matavimo sistemos vienetai

LDM 50
Didž. matav. diapazonas (m)
Tikslumas
Lazerio klasė
Matmenys (mm)
Diapazonas (m)
Akum. tipas
Svoris su akum. (kg)
Pitagoro funkcija
Nuolydžio matuoklis
Aukščio matavimas
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

50
± 1.5
2 klasė
119 x 40 x 32
0.05 - 50
2 x AAA
0.1
2 punkto, 3 punkto, dalinis aukščio
Ne
Ne
−
4933447700
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M12 PP2A | M12 FUEL

™

RINKINYS

ºº M12 CPD - M12 FUEL™ kompaktiškas smūginis gręžtuvas
ºº M12 CID - M12 FUEL™ kompaktiškas suktuvas

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

M12 PP2A-202C

M12 PP2A-402C

2.0
2
40 min
Krepšys įrankiui
4933440900

4.0
2
80 min
Krepšys įrankiui
4933440992

M12 BPP2B | M12

™

ºº M12
ºº M12

RINKINYS

BPD - M12 kompaktiškas smūginis grąžtas
BID - M12™ kompaktiškas smūginis suktuvas
™

M12 CPP2B | M12

™

ºº M12
ºº M12

RINKINYS

CPD - M12 FUEL serijos dvigreitis kompaktiškas smūginis gręžtuvas
CH - M12 FUEL™ SDS+ akumuliatorinis perforatorius

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

M12 CPP2B-402C

M12 CPP2B-602X

4.0
2
80 min
Krepšys įrankiui
4933447479

6.0
2
90 min
Dyna Case
4933451513

M12 BPP2C | M12

™

ºº M12 BDD - M12 kompaktiškas
ºº C12 HZ - M12™ pjovimo įrankis
™

RINKINYS

gręžtuvas

M12 BPP2D | M12

™

RINKINYS

ºº M12 BDD - M12™ kompaktiškas gręžtuvas
ºº C12 MT - M12™ daugiafunkcis instrumentas

M12 BPP3A | M12

™

ºº M12
ºº M12
ºº M12

4.0
2
80 min
Krepšys įrankiui
4933441250

M12 BPP4A | M12

™

RINKINYS

M12 BPP3A-202B
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

2.0
2
40 min
Krepšys įrankiui
4933441225

M12™ AKUMULIATORIAI

ºº M12 BDD - M12 kompaktiškas gręžtuvas
ºº M12 BID - M12™ kompaktiškas smūginis suktuvas
ºº C12 HZ - M12™ pjovimo įrankis
ºº C12 T - M12™ lempa
™



①

M12 BPP2B-421C
Akum. baterijos talpa (specialioji)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

44

1 x 2.0 & 1 x 4.0
2
80 min
Krepšys įrankiui
4933443497

M12 BPP2C-402B
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

4.0
2
80 min
Krepšys įrankiui
4933441230

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

RINKINYS

BDD - M12™ kompaktiškas gręžtuvas
BID - M12™ kompaktiškas smūginis suktuvas
TLED – M12™ LED žibintuvėlis

M12 BPP2D-402B
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

M12 BPP4A-202B
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

2.0
2
40 min
Krepšys įrankiui
4933441240

1.
2.
3.
4.

M12 B2
M12 B3
M12 B4
M12 B6



④

Sistema

Akum. tipas

Akum. talpa (Ah) Įtampa (V)

Prekės Nr.

M12
M12
M12
M12

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

2.0
3.0
4.0
6.0

4932430064
4932451388
4932430065
4932451395

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

12
12
12
12
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C14 DD | M14 SERIJOS KOMPAKTIŠKAS GRĘŽTUVAS
ºº Kompaktiškas gręžtuvas-suktuvas puikiai tinka ankštose vietose
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos

elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Metalinis reduktoriaus korpusas užtikrina didžiausią pajėgumą ir
ilgaamžiškumą
ºº Sukimo greitis – 450 / 1600 sūk./min, sukimo momentas – 45 Nm
ºº 23 pakopų reguliuojamo sukimo momento diapazonas ir gręžimo funkcija
užtikrina didžiausią universalumą
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įmontuotas diodinis šviestuvas, skirtas darbiniam paviršiui apšviesti
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios akumuliatoriaus įkrovos lygį
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios akumuliatoriaus įkrovos lygį

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

C14 DD-22C

C14 DD-402C

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

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

C14 PD-22C

C14 PD-402C

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

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

C14 PD | M14 SERIJOS KOMPAKTIŠKAS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS
ºº Kompaktiškas gręžtuvas-suktuvas puikiai tinka ankštose vietose
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos

elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Metalinis reduktoriaus korpusas užtikrina didžiausią pajėgumą ir
ilgaamžiškumą
ºº Sukimo greitis – 450 / 1600 sūk./min, sukimo momentas – 45 Nm
ºº 23 pakopų reguliuojamo sukimo momento diapazonas ir gręžimo funkcija
užtikrina universalumą
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įmontuotas diodinis šviestuvas, skirtas darbiniam paviršiui apšviesti
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios akumuliatoriaus įkrovos lygį
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje

46

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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DAUGIAU KAIP 50 FILMUKŲ
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV

UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.

VIENA SISTEMA,

100
DAUGIAU NEI

VISIŠKAI SUDERINAMAS SU
VISOMIS
BATERIJOMIS

PAŽANGIAUSIA

48

PATVARIAUSIA

PILNIAUSIA

ĮRANKIŲ
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SUKURTI VEIKTI GERIAU.™
“M18 FUEL™” technologija sukurta reikliausiems vartotojams pasaulyje. “M18
FUEL™” užtikrina lygių neturintį efektyvumą kompaktiškoje konstrukcijoje ir
pasižymi trimis “Milwaukee®” išskirtinėmis naujovėmis – “POWERSTATE™”
bešepetėliniu varikliu, “REDLITHIUM-ION™” akumuliatoriumi ir “REDLINK PLUS™”
išmania programine įranga.– kurios užtikrina neprilygstamą galią, veikimo trukmę ir
patvarumą.
Paprastai tariant, “M18 FUEL™” yra klasėje geriausia technologija.

1

2

BEŠEPETĖLINIS

REDLINK PLUS™
SISTEMA

elementų stebėsena siekiant pagerinti
ºº Atskirų
įrankio veikimo trukmę ir užtikrinti sudėtinės
baterijos ilgaamžiškumą

VARIKLIS

belaidžių įrankių elektroninė
ºº Moderniausia
sistema rinkoje su ypatingu skaitmeniniu

ºº

sistemos komunikacija su apsauga nuo
ºº Visos
perkrovos pailgina įrankio naudojimo laiką

POWERSTATE™
ºº
ºº

veikimo gerinimu

Milwaukee® suprojektuotas ir
sukonstruotas bešepetėlinis variklis
Geresnis už visus pirmaujančius konkur
entus
Iki 10x ilgesnė variklio naudojimo
trukmė*

AUKŠTESNĖ KLASĖ.

3

DIRBA GERIAU. DIRBA ILGIAU.

REDLITHIUM-ION™
BATERIJOS

rinkoje sudėtinė baterija
ºº Patvariausia
sistemos komunikacija su apsauga nuo
ºº Visos
perkrovos pailgina įrankio naudojimo laiką
matuoklis rodo likusią įkrovą
ºº Energijos
ºº Veikia iki -20°C temperatūr oje

100

DAUGIAU KAIP

50

ĮRANKIŲ

Lyginant su ankstesne Li-Ion technologija ir (arba) ankstesne Milwaukee baterijų technologija. Rezultatai priklauso nuo įtampos, įrankio ir panaudojimo.
®
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“POWERSTATE™” BEŠEPETĖLINIAI
VARIKLIAI UŽTIKRINA PERVERSMĄ
SUKĖLUSĮ EFEKTYVUMĄ

“POWERSTATE™” BEŠEPETĖLINIS VARIKLIS
REIŠKIA ILGESNĘ EKSPLOATAVIMO TRUKMĘ

“POWERSTATE™” BEŠEPETĖLINIS VARIKLIS
REIŠKIA ILGESNĘ VEIKIMO TRUKMĘ

“Milwaukee®” pasižymi didžiausiu
efektyvumu bešepetėlinių variklių srityje

“Milwaukee®” bešepetėlinis variklis “POWERSTATE™” yra tai, kas nulemia
ilgesnę “M18 FUEL™” gręžtuvų ir smūginių gręžtuvų ilgesnę veikimo trukmę.

SU 4X DAUGIAU GALIOS GENERUOJANČIAIS KOMPONENTAIS

“POWERSTATE™” variklis taip pat ir palaikomas pasaulyje pažangiausio
akumuliatoriaus – “REDLITHIUM-ION™” – aparatinės ir programinės
įrangos – “REDLINK PLUS™” sumanumo.

DIDESNIO GALINGUMO MAGNETAI

Šis trijų dalių vidinis tinklas yra tai, kas užtikrina ilgesnę “M18
FUEL™”bešepetėlinių gręžtuvų veikimo trukmę nei konkurentų.

DAUGIAU NEI 60 % DIDESNIS SUKIMO MOMENTAS
“Milwaukee®
Powerstate™”

“REDLINK PLUS™”
SUMANUMAS

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

Konkurentų
bešepetėliniai
varikliai

Profesionalai renkasi “Milwaukee® FUEL™”, nes jis pranoksta
konkurentų šepetėlinius ir bešepetėlinius variklius iki 10 kartų ilgesne
naudojimo trukme.

DAUGIAU NEI 80
% DIDESNĖ GALIA
ESANT APKROVAI

=
“POWERSTATE™” BEŠEPETĖLINIS VARIKLIS
REIŠKIA MAŽESNĮ NUSIDĖVIMĄ = GERESNĮ
EFEKTYVUMĄ
Vietoj nusidėvinčio bešepetėlinio variklio “Milwaukee®” į savo
“POWERSTATE™” bešepetėlinį variklį variklį integravo daugiau plieno
ir vario.

“POWERSTATE™”
BEŠEPETĖLINIAI
VARIKLIAI
“REDLITHIUM-ION™”
AKUMULIATORIUS

Tai nulemia ilgesnę eksploatavimo trukmę dėl trinties sumažėjimo,
mažesnį karščio generavimą ir didesnį efektyvumą.
DAUGIAU NEI 60 % DIDESNIS SUKIMO MOMENTAS
SKYLĖS, IŠGRĘŽTOS VIENĄ KARTĄ ĮKROVUS AKUMULIATORIŲ

ILGESNIS

VARIKLIO
EKSPLOATAVIMO
LAIKOTARPIS*

52

DAUGIAU
GALIOS*

ILGESNĖ

VEIKIMO TRUKMĖ*

* Palyginus su konkurentų ličio jonų technologijomis ir (arba) ankstesne “Milwaukee®” technologija. Rezultatai priklauso nuo įtampos, įrankio ir naudojimo.

Sukimo momentas (Nm)

Maksimumas
Nepertraukiamas

Milwaukee®

Konkurentas
Laikas

IKI 20 %
DAUGIAU

IKI 30 %
DAUGIAU

Konkurentas

Ø29 mm “HOLEDOZER™”
skylių pjūklas

IKI 20 %
DAUGIAU

Konkurentas

Ø25 x 153 mm sraigto
antgalis

Konkurentas

Ø16 mm sraigto antgalis
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“REDLITHIUM-ION™” AUKŠTESNĖS APSAUGOS
KOKYBĖS AKUMULIATORIAUS KONSTRUKCIJA

“REDLITHIUM-ION™” akumuliatoriai veikia ilgiau, reaguoja greičiau ir dirba stipriau nei kiti profesionalūs ličio jonų akumuliatoriai. Mūsų išskirtinis cheminių medžiagų
panaudojimas, akumuliatoriaus konstrukcija užtikrina aukščiausios kokybės veikimą atšiauriausiose aplinkose. “REDLITHIUM-ION™” leidžia jums per dieną ir per visą
akumuliatoriaus eksploatavimo laikotarpį atlikti daugiau darbo.

NE VISI LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI
REIŠKIA ILGESNĘ NAUDOJIMO TRUKMĘ

BATERIJOS ENERGIJOS
MATUOKLIS

UŽSKLENDŽIAMAS
DANGTELIS
Apsaugo bateriją nuo
vandens patekimo pro
mygtukus

Rodo likusią veikimo trukmę

PATENTUOTA
REDLINK™
TECHNOLOGIJA

DAUGIAU DARBO VIENĄ KARTĄ ĮKROVUS
MAŽESNĖ PRASTOVOS TRUKMĖ
KIEKVIENĄ DIENĄ

Apsaugo elektroniką nuo
vandens ir kondensacijos

Apsaugo bateriją nuo
gedimų dėl vibracijų ar
krentant patiriamų smūgių

NAUDOJIMAS ESANT SUDĖTINGOMS SĄLYGOMS
SKERSINIAI ĮPJOVIMAI 2 X 4 PUŠYJE
Standartinis
ličio

NE VISI LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI
REIŠKIA DAUGIAU GALIOS
“REDLITHIUM-ION™” VEIKIMO TRUKMĖS PRIVALUMAS
DIDESNIS SUKIMO MOMENTAS

TEMPERATŪROS
VALDYMO ELEMENTŲ
RĖMAS

VIENTISAS
BATERIJŲ DĖKLAS

DIDESNIS GREITIS
 AUGIAU DARBO ESANT
D
EKSTREMALIOMS SĄLYGOMS

Užtikrina konstrukcijos
tvirtumą ir efektyviai
perduoda energiją, kad
baterija tarnautų kaip
įmanoma ilgiau

Vientisas tvirtas dėklas
apsaugo baterijas ir užtikrina
geriausią patvarumą

2.5x “REDLITHIUM-ION™”
MAITINIMO ELEMENTAI
Užtikrina didelę galią ir iki 2,5
karto ilgesnę veikimo trukmę

GUMINIS
APLIEJIMAS
Apsaugo elementus ir
bateriją nuo krentant
patiriamų smūgių ir užtikrina
ilgaamžiškumą

65 MM AUTOMATINĖS PASTŪMOS PER 2 X 6 PUŠĮ

VEIKIMO TRUKMĖ

DAUGIAU

MILWAUKEE®

GALIOS
Išvesties galia (W)

ELEKTRONINIŲ
KOMPONENTŲ DANGA

NAUDOJIMAS ESANT SUDĖTINGOMS SĄLYGOMS

ILGESNĖ

Nukreipia vandenį nuo
elektroninių dalių lauk iš
baterijos

SMŪGIŲ
SLOPINIMO
TARPIKLIAI

NUVEIKITE DAUGIAU

“REDLITHIUM-ION™” VEIKIMO TRUKMĖS PRIVALUMAS

APSAUGINIS
VANDENS
BARJERAS

Saugo bateriją ekstremaliomis
naudojimo sąlygomis, užtikrina
geriausias eksploatacines
savybes bei ilgiausią jų
tarnavimo trukmę

Standartinis ličio

“REDLITHIUM-ION™” NAUDOJIMO TRUKMĖS PRIVALUMAS
KEISKITE MAŽIAU AKUMULIATORIŲ

NAUDOJIMAS ESANT SUDĖTINGOMS SĄLYGOMS
18 MM SKYLIŲ SK. 6 MM STORIO PLIENE

Sukimo momentas (Nm)

NE VISI LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI
REIŠKIA ILGESNĘ NAUDOJIMO TRUKMĘ

MĖGAUKITĖS DIDESNE GALIA

NAUDOJIMAS ESANT SUDĖTINGOMS SĄLYGOMS
38 X 89 MM MEDINĖS LENTOS PJŪVIŲ
VIENU BATERIJOS ĮKROVIMU

ILGESNĖ

AKUMULIATORIAUS EKSPLOATAVIMO TRUKMĖ

=
VANDUO
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KODĖL VERTA RINKTIS “REDLITHIUM-ION™”?
NE VISI LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI YRA
VIENODI

JIS VEIKIA ILGIAU, REAGUOJA GREIČIAU IR DIRBA
STIPRIAU NEI BET KURIS KITAS STANDARTINIS 18
V LIČIO JONŲ IR NICD AKUMULIATORIUS

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

ELEKTRONIKA

TERMINIS

SMŪGINIS

Padarykite daugiau darbo nei su standartiniu ličio jonų arba NiCd
akumuliatoriumi per “REDLITHIUM-ION™” akumuliatoriaus naudojimo trukmę.
Tai reiškia, kad reikia pirkti mažiau akumuliatorių ir su savo “M12™” arba
“M18™” belaidžiais įrankiais atliekate daugiau darbo.
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PRITAIKYKITE
Reguliuojamas greitis ir sukimo
momentas
Optimizuokite įprastus naudojimo būdus ir
priedus
Mažesnis tvirtinimo elementų sluoksniavimasis,
įtrūkimas ir medžiagos pažeidimas
Padidinkite priedo eksploatavimo ir veikimo
trukmę

SEKITE
Integruotas įrankio sekimas
Nustatykite savo “ONE-KEY™” įrenginius iki 30 m
siekiančiu atstumu
Peržiūrėkite paskutinę žinomą savo įrankio vietą
Suradus duodamas įspėjamasis signalas!

PRITAIKYKITE

SEKITE

VALDYKITE

VALDYKITE
Išsaugokite įrašus,
kvitus ir nuotraukas
Tvarkykite inventorių savaip
Pasiekite realaus laiko duomenis iš bet kur
Kurkite profesionalias ataskaitas

ATSIŲSKITE NEMOKAMĄ “ONE-KEY™” PROGRAMĄ PROGRAMŲ
PARDUOTUVĖJE ARBA “GOOGLE PLAY” PARDUOTUVĖJE.

Integruota įrankio apsauga
Apsauga nuo vagystės ir sugadinimo
Valdykite svečių prieigą
Apsaugokite įrankius nuotoliniu būdu
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M18 ONEPD

HD18 PD | M18 SERIJOS GALINGAS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS
ºº Keturių

ONE-KEY™ FUEL™ SMŪGINIS GRĘŽTUVAS
smūginis gręžtuvas su ONE-KEY technologija
ºº M18
per Bluetooth naudodami Milwaukee ONE-KEY
ºº Prijunkite
programėlę
™

™

®

™

įrankio pritaikymas savo poreikiams naudojant ONEºº Visapusiškas
KEY programą
™

greitį, sukimo momentą, pradinį bei užbaigimo greitį,
ºº Kontroliuokite
atatrankos slopinimo funkcijas ir diodinį šviestuvą

įrankį bet kuriam darbui ir atkartojamu tikslumu parinkite
ºº Paruoškite
optimalius įrankio nustatymus
užprogramavimas / išsaugojimas suteikia neprilygstamą
ºº Profilių
kontrolę

iš jau esamų profilių arba greitai susikurkite savo profilį,
ºº Pasirinkite
kad kiekvienu mygtuko paspaudimu pasiektumėte idealių rezultatų

Visapusiškas įrankio pritaikymas
naudojant ONE-KEY™ programą

įrankio atmintį galima įrašyti iki 4 individualių nustatymų, tarp kurių
ºº Įdirbant
galima greitai rinktis
programa taip pat turi inventoriaus funkciją, kuri leidžia
ºº ONE-KEY
valdyti visus savo įrankius / įrangą
™

galios – neprilygstamas 135 Nm sukimo momentas
ºº Daugiau
greičio – pasiekia iki 2 000 aps./min. greitį
ºº Daugiau
ºº Elektroninė sankaba su 13 sukimo momento nustatymų

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 ONEPD-0X

M18 ONEPD-502X

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

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

M18 FPD | M18 FUEL

™

variklis veikia iki 10x ilgiau ir yra iki 60 % galingesnis
„REDLINK PLUS™“ išmanioji sistema užtikrina pažangiausią
skaitmeninę įrankio ir baterijos apsaugą nuo perkrovimo ir nepaprastai
pagerina įrankio eksploatacines savybes esant apkrovai
ºº Akumuliatorių baterija „REDLITHIUM-ION™“, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme ir geriau veikia net
–20 °C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio veikimo
laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas
ºº Baterijos energijos matuoklis rodo likusią įkrovą
ºº Ryškiausias LED darbo vietos apšvietimas
ºº Metalinis apsukamas diržo segtukas – greitai ir patogiai pasikabinkite savo
įrankį
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis „Milwaukee®“ M18™ baterijomis
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polių nekorpusiniu „Milwaukee“ varikliu varomas įrankis išvysto 85
Nm sukimo momentą, puikiai tinkamą net atliekant sunkiausius darbus
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Metalinis reduktoriaus korpusas užtikrina didžiausią pajėgumą ir ilgą
eksploatavimo trukmę
ºº Atspariame 13 mm metaliniame griebtuve grąžtas įtvirtinamas optimaliai
ºº Smūginis mechanizmas veikia 28 000 smūgių per minutę dažniu, todėl
šiuo įrankiu galima ypač veiksmingai gręžti mūrą
ºº 24 pakopų reguliuojamo sukimo momento diapazonas leidžia naudotojui
optimaliai valdyti gręžimo procesą
ºº Tripakopis režimų perjungiklis skirtas sparčiai ir lengvai gręžimo, sraigtų
sukimo ir smūgiavimo režimams perjungti
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įmontuotas diodinis šviestuvas, skirtas darbiniam paviršiui apšviesti
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje

M18 BLPD | M18

™

Išsaugokite konkrečiam darbui
taikomus profilius, kad darbą būtų
galima atlikti taip pat tiksliai

HD18 PD-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

KOMPAKTIŠKAS BEŠEPETĖLIS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS

ºº Kompaktiškiausias savo klasėje smūginis grąžtas, vos 187 mm ilgio
ºº Bešepetėlis variklis iki 50 % efektyvesnis ir naudojamas iki 2x ilgiau
ºº 60 Nm sukimo momentas, geriausias galios ir dydžio santykis
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos

elektroninė sistema „REDLINK “ užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº 13 mm metalinis griebtuvas leidžia greitai keisti galvutes ir tvirtai jas išlaiko
ºº Optimalus greitis leidžia greičiau gręžti ir tvirtinti (0–450 / 0–1 800 aps./
min.)
ºº Įmontuotas energijos matuoklis ir LED lemputė
ºº 3 padėčių režimo perjungiklis leidžia greitai ir lengvai pasirinkti vieną iš trijų
režimų – sukimą, varžtų sukimą ir smūgiavimą
ºº Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio veikimo
laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis „Milwaukee®“ M18™ baterijomis
™

Inventoriaus funkcija, leidžianti valdyti
visus įrankius

M18 BLPD-0 M18 BLPD-202C M18 BLPD-502C
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos
(sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos
(sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. skylės diametras medienoje
(mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per
min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−

2.0
2
40 min

5.0
2
100 min

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

13

13

13

38

38

38

13
16

13
16

13
16

0 - 28,800

0 - 28,800

0 - 28,800

60
−
−
4933448446

50
1.8
Krepšys įrankiui
4933448447

60
2.1
Krepšys įrankiui
4933448472

M18 BPD | M18 SERIJOS SMUGINIS GREŽTUVAS

SMŪGINIS GRĘŽTUVAS

ºº Daugiau galios – neprilygstamas 135 Nm sukimo momentas
ºº Daugiau greičio – pasiekia iki 2 000 aps./min. greitį
ºº Mažesnis – vos 197 mm ilgio
ºº „Milwaukee®“ suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlis „POWERSTATE™“
ºº Naujoji

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 FPD-0X

M18 FPD-502X

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

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

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

ºº Kompaktiško

gręžtuvo ilgis tesiekia 198 mm, todėl jis puikiai tinka dirbant
ankštose vietose
ºº Galingas keturpolis „Milwaukee®“ variklis užtikrina didžiausią pajėgumą ir
išsiskiria labai geru galios ir svorio santykiu
ºº REDLINK™ nuo per didelės apkrovos apsauganti elektronika įrankyje ir
akumuliatoriuje užtikrina geriausią sistemos patvarumą visoje klasėje
ºº Metalinis korpusas ir krumpliaračiai užtikrina didžiausią veikimo
efektyvumą ir ilgaamžiškumą
ºº 13 mm metalinis griebtuvas grąžtams greitai pakeisti ir jiems užfiksuoti
ºº 18 lygių sukimo momento reguliavimas užtikrina didžiausią lankstumą
ºº 3 lygių režimo parinkiklis leidžia naudotojui greitai ir lengvai
perjungti"rotacinį","suktuvo" ir"smūginį" režimus
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Ypač skaisčiai šviečiantis diodinis darbo vietos šviestuvas
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Veikia su visais „Milwaukee® M18™“ akumuliatoriais

M18 BPD-0 M18 BPD-202C M18 BPD-402C
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos
(sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos
(sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. skylės diametras medienoje
(mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per
min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

−
0
−

2.0
2
40 min

4.0
2
80 min

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

13

13

13

38

38

38

13
16

13
16

13
16

0 - 28,800

0 - 28,800

0 - 28,800

50
−
−
4933443500

50
1.9
Krepšys įrankiui
4933443515

60
2.1
Krepšys įrankiui
4933443520
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PASIRINKITE DARBUI TINKAMĄ BELAIDĮ GRĄŽTĄ
198mm

38

44

NM

SUKIMO MOMENTAS

60

NM

135
SUKIMO MOMENTAS

60

NM

SUKIMO MOMENTAS

187mm

135
SUKIMO MOMENTAS

NM

NM

SUKIMO MOMENTAS

SUKIMO MOMENTAS

NM

BEŠEPETĖLIŲ
ĮRANKIŲ GALIA
M12 BPD-402C

M12 CPD-602X

M18 BPD-402C

M18 BLPD-502C

M18 FPD-502X

Įtampa (V)

12

12

18

18

18

18

Įtampa (V)

Akum. talpa (Ah)

4.0

6.0

4.0

5.0

5.0

5.0

Akum. talpa (Ah)

Griebtuvo dydis (mm)

10

13

13

13

13

13

Griebtuvo dydis (mm)

Svoris su akum. (kg)

1.5

1.5

2.1

2.1

2.5

2.5

Svoris su akum. (kg)

4933441935

4933451509

4933443520

4933448472

4933451061

4933451147

Prekės Nr.

ITIN KOMPAKTIŠKAS

60

M18 ONEPD-502X

Prekės Nr.

NEPAPRASTAI DIDELĖ PAKLAUSA

Kompaktiška konstrukcija idealiai tinka darbui ankštose
vietose

Labai kompaktiškas didelio galingumo grąžtas

Geriausia klasėje galia ir ergonomika

Geriausias kompaktiškumo, galios ir dydžio santykis,
geras efektyvumas atliekant daugelį gręžimo ir sukimo
darbų

Geriausios eksploatacinės savybės ir kompaktiškumas

Visapusiškas įrankio pritaikymas naudojant ONE-KEY™
programą

Idealiai tinka mažesnio skersmens skylių gręžimui ir
lengviems sukimo darbams

POWERSTATE™ bešepetėlis variklis užtikrina stabiliai
geras eksploatacines savybes, stulbinantį veikimo laiką ir
neprilygstamą variklio naudojimo trukmę

Universalus įrankis daugumai gręžimo ir varžtų sukimo
darbų

Bešepetėlis variklis – nereikalauja priežiūros, yra
efektyvesnis, užtikrina ilgesnį veikimo ir variklio tarnavimo
laiką

Naujasis POWERSTATE™ bešepetėlis variklis užtikrina
stabiliai geras eksploatacines savybes, stulbinantį
veikimo laiką ir neprilygstamą variklio naudojimo trukmę

Išsaugokite konkrečiam darbui taikomus profilius, kad
darbą būtų galima atlikti taip pat tiksliai

REDLINK™ elektronika – visos sistemos sąveika su
apsauga nuo perkrovos

REDLINK PLUS™ elektronika – visos sistemos sąveika ir
išskirtinis eksploatacinių savybių pagerinimas

REDLINK™ elektronika – visos sistemos sąveika su
apsauga nuo perkrovos

REDLINK™ elektronika – visos sistemos sąveika su
apsauga nuo perkrovos

Naujojo “REDLINK PLUS™” išmanumas –
nepertraukiama apsauga ir efektyvumo optimizavimas,
užtikrina ir valdo didžiulę galios išvestį

Naujojo “REDLINK PLUS™” išmanumas –
nepertraukiama apsauga ir efektyvumo optimizavimas,
užtikrina ir valdo didžiulę galios išvestį
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M18 ONEDD

IKI 2X
GREITESNIS

ONE-KEY™ FUEL™ GRĘŽTUVAS
gręžtuvas su ONE-KEY technologija
ºº M18
per Bluetooth naudodami Milwaukee
ºº Prijunkite
programėlę
™

™

®

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

ONE-KEY™

įrankio pritaikymas savo poreikiams naudojant ONEºº Visapusiškas
KEY programą
™

greitį, sukimo momentą, pradinį bei užbaigimo greitį,
ºº Kontroliuokite
atatrankos slopinimo funkcijas ir diodinį šviestuvą

PAKOPINIAI GRĄŽTAI

įrankį bet kuriam darbui ir atkartojamu tikslumu parinkite
ºº Paruoškite
optimalius įrankio nustatymus

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Profilių užprogramavimas / išsaugojimas suteikia neprilygstamą
kontrolę
Pasirinkite iš jau esamų profilių arba greitai susikurkite savo profilį,
kad kiekvienu mygtuko paspaudimu pasiektumėte idealių rezultatų
Į įrankio atmintį galima įrašyti iki 4 individualių nustatymų, tarp kurių
dirbant galima greitai rinktis
ONE-KEY™ programa taip pat turi inventoriaus funkciją, kuri leidžia
valdyti visus savo įrankius / įrangą
Daugiau galios – neprilygstamas 135 Nm sukimo momentas
Daugiau greičio – pasiekia iki 2 000 aps./min. greitį
Elektroninė sankaba su 13 sukimo momento nustatymų

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 ONEDD-0X

M18 ONEDD-502X

Išsaugokite konkrečiam darbui
taikomus profilius, kad darbą būtų
galima atlikti taip pat a

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

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

Inventoriaus funkcija, leidžianti valdyti
visus įrankius

M18 FDD | M18 FUEL

™

GRĘŽTUVAS

ºº Daugiau galios – neprilygstamas 135 Nm sukimo momentas
ºº Daugiau greičio – pasiekia iki 2 000 aps./min. greitį
ºº Mažesnis – vos 190 mm ilgio
ºº „Milwaukee®“ suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlis „POWERSTATE™“

variklis veikia iki 10x ilgiau ir yra iki 60 % galingesnis
ºº Naujoji „REDLINK PLUS™“ išmanioji sistema užtikrina pažangiausią
skaitmeninę įrankio ir baterijos apsaugą nuo perkrovimo ir nepaprastai
pagerina įrankio eksploatacines savybes esant apkrovai
ºº Akumuliatorių baterija „REDLITHIUM-ION™“, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme ir geriau veikia net
–20° C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio veikimo
laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas
ºº Baterijos energijos matuoklis rodo likusią įkrovą
ºº Ryškiausias LED darbo vietos apšvietimas
ºº Metalinis apsukamas diržo segtukas – greitai ir patogiai pasikabinkite savo
įrankį
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis „Milwaukee®“ M18™ baterijomis
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Visapusiškas įrankio pritaikymas
naudojant ONE-KEY™ programą

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 FDD-0X

M18 FDD-502X

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

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

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

“MILWAUKEE®” PAKOPINIAI GRĄŽTAI SU JAM-FREE
EKSPLOATACINĖMIS SAVYBĖMIS PASIŽYMI DVIGUBO
GRIOVELIO KONSTRUKCIJA, IKI 2 KARTŲ GREITESNIU SKYLĖS
IŠGRĘŽIMU, IKI 4 KARTŲ ILGESNE NAUDOJIMO TRUKME IR
IKI 50 % DIDESNIU SKYLIŲ SKAIČIUMI VIENĄ KARTĄ ĮKROVUS
AKUMULIATORIŲ, PALYGINUS SU KONKURENTAIS.

OPTIMALIAI PRITAIKYTAS DIDELIU
GREIČIU VEIKIANTIEMS BELAIDŽIAMS
ĮRANKIAMS

RAPID STRIKE™GALIUKAS
GREITA PRADŽIA IR
DIDESNIS TIKSLUMAS

PAKOPINIŲ GRĄŽTŲ
RINKINYS (3 VNT.).
RINKINYJE YRA
PAKOPINIAI GRĄŽTAI
NR. 3, 5, 6
Rinkinyje yra pakopiniai grąžtai Nr. 3, 5, 6.

Prekės numeris

48899399

2 IŠGALĄSTŲ GRIOVELIŲ
GEOMETRIJA
LEIDŽIA GRĘŽTI 2X GREIČIAU

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

TVIRTAI ĮSISTATANTIS KOTAS
SU 3 PLOKŠTUMOMIS
MAKSIMALIAI PERDUODA
SUKIMO MOMENTĄ

Veleno skersmuo (mm)
10
10
6
6
8
10

Bendras ilgis (mm)
68
92
65
65
65
90

PAGAL UŽSAKYMĄ
SUPROJEKTUOTAS PLIENAS
SU JUODA OKSIDO DANGA
TARNAUJA 4 KARTUS ILGIAU

Pakopų skaičius
9
13
9
5
9
14

Prekės Nr.
48899321
48899332
48899301
48899302
48899320
48899335

63

#MILWAUKEETOOL

M18 BLDD | M18

™

M18 FRADH | DVIGREITIS M18 FUEL

KOMPAKTIŠKAS BEŠEPETĖLIS GRĘŽTUVAS

ºº Kompaktiškiausias savo klasėje gręžtuvas, vos 174 mm ilgio
ºº Bešepetėlis variklis iki 50 % efektyvesnis ir naudojamas iki 2x ilgiau
ºº 60 Nm sukimo momentas, geriausias galios ir dydžio santykis
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos

elektroninė sistema „REDLINK™“ užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Metalinis karteris ir 13 mm metalinis griebtuvas leidžia greitai keisti
galvutes ir tvirtai jas išlaiko
ºº Optimalus greitis leidžia greičiau gręžti ir tvirtinti (0–450 / 0–1 800 aps./
min.)
ºº Įmontuotas energijos matuoklis ir LED lemputė
ºº Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio veikimo
laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis „Milwaukee®“ M18™ baterijomis

™

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be
apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be
apkrovos (sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene
(mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 BLDD-0

M18 BLDD-202C M18 BLDD-502C

−
0
−

2.0
2
40 min

5.0
2
100 min

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

13

13

13

38

38

38

13

13

13

60
−
−
4933448440

50
1.7
Krepšys įrankiui
4933448441

60
2.0
Krepšys įrankiui
4933448458

SUPER HAWG® KAMPINIS GRĘŽTUVAS SU QUIK-LOK™ GRIEBTUVU

ºº Bešepetėlis

POWERSTATE™ variklis išlaiko vienodą galią esant apkrovai ir
leidžia gręžti 152 mm skersmens skyles
ºº Išmanioji sistema „REDLINK PLUS™“ užtikrina pažangiausią skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº REDLITHIUM-ION™ baterija užtikrina iki 2,5 karto ilgesnę veikimo trukmę,
iki 20 % daugiau galios, iki 2 kartų ilgesnį baterijos veikimo laiką ir veikia
geriau nei kitos ličio jonų technologijos baterijos iki -20°C siekiančioje
temperatūroje
ºº Nepaprastai ilgas veikimo laikas: su 65 mm sraigtiniu grąžtu galima išgręžti
iki 75 skylių
ºº Mechaninė sankaba apsaugo įrankį užstrigimo atveju
ºº Metalinis pavarų dėžės korpusas ir 7/16 col. QUICK-LOK™ griebtuvas
SWITCHBLADE™ 5 VNT. KOMPLEKTAS: Ø 35 / 38 / 54 / 65
MM, 140 MM ILGIO QUIK-LOK
PAILGINIMAS
Prekės Nr.

+

M18 CRAD | M18 FUEL

ºº Efektyvaus

ºº Gręžiant medieną pasižymi laidinio įrankio galia ir greičiu (1200 aps./min.)
ºº Milwaukee® suprojektuotas ir sukonstruotas bešepetėlinis POWERSTATE™

M18 FRAD | DVIGREITIS M18 FUEL

™

™

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be
apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be
apkrovos (sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene
(mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 BDD-0

M18 BDD-202C M18 BDD-402C

−
0
−

2.0
2
40 min

4.0
2
80 min

0 - 450

0 - 450

0 - 450

0 - 1800

0 - 1800

0 - 1800

13

13

13

38

38

38

13

13

13

50
−
−
4933443530

50
1.8
Krepšys įrankiui
4933443555

60
2.0
Krepšys įrankiui
4933443565

POWERSTATE™ variklis išlaiko vienodą galią esant apkrovai ir
leidžia gręžti 152 mm skersmens skyles
ºº Išmanioji sistema „REDLINK PLUS™“ užtikrina pažangiausią skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº REDLITHIUM-ION™ baterija užtikrina iki 2,5 karto ilgesnę veikimo trukmę,
iki 20 % daugiau galios, iki 2 kartų ilgesnį baterijos veikimo laiką ir veikia
geriau nei kitos ličio jonų technologijos baterijos iki -20°C siekiančioje
temperatūroje
ºº Nepaprastai ilgas veikimo laikas: su 65 mm sraigtiniu grąžtu galima išgręžti
iki 75 skylių
ºº Mechaninė sankaba apsaugo įrankį užstrigimo atveju

“BIGHAWG™” SKYLIŲ PJOVIMO ĮRANKIS: 54,
65, 92 MM. AŠIS SU CENTRAVIMO GRĄŽTU,
2 X PAPILDOMI CENTRAVIMO GRĄŽTAI,
DEIMANTINĖ DILDĖ, ŠEŠIAKAMPIS RAKTAS
Prekės Nr.

64

+

M18 FRAD-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Maksimali skylė gręžiant savisriegiais sraigtiniais
grąžtais (mm)
Maksimali skylė gręžiant savisriegiais grąžtais (mm)
Maksimali skylė gręžiant skylių pjovimo karūna (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

STATAUS KAMPO GRĘŽTUVAS

variklis veikia iki 10 kartų ilgiau ir yra iki 25 proc. galingesnis
ºº REDLINK PLUS™ išmani sistema yra moderniausia skaitmeninė įrankių
ir baterijos apsauga nuo perkrovos, kuri išskirtinai pagerina įrankio
eksploatacines savybes esant apkrovai
Vientiso
metalo pavarų dėžė ir 13 mm raktu sukamas griebtuvas
ºº
ºº Veikia nepaprastai ilgai: 22 mm sraigtiniu grąžtu 50 x 100 mm medžio
gabale galima išgręžti 150 skylių
ºº Iki 10 proc. lengvesnis ir mažesnis už pirmaujančius NS konkurentų
įrankius
ºº Įmontuotas įkrovos matuoklis ir LED lemputė
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M18™ baterijomis

M18 CRAD-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Maksimali skylė gręžiant savisriegiais sraigtiniais
grąžtais (mm)
Maksimali skylė gręžiant savisriegiais grąžtais (mm)
Maksimali skylė gręžiant skylių pjovimo karūna (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

C18 RAD | M18 SERIJOS KAMPINIS GRĘŽTUVAS

SUPER HAWG® KAMPINIS GRĘŽTUVAS

ºº Bešepetėlis

M18 FRADH-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Tvirtinimas
Maksimali skylė gręžiant savisriegiais sraigtiniais
grąžtais (mm)
Maksimali skylė gręžiant savisriegiais grąžtais (mm)
Maksimali skylė gręžiant skylių pjovimo karūna (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

49225100

M18 BDD | M18 SERIJOS GRĘŽTUVAS
itin kompaktiško gręžtuvo ilgis tesiekia 185 mm, todėl jis puikiai
tinka dirbant ankštose vietose
ºº Galingas keturpolis „Milwaukee®“ variklis užtikrina didžiausią pajėgumą ir
išsiskiria labai geru galios ir svorio santykiu
ºº REDLINK™ nuo per didelės apkrovos apsauganti elektronika įrankyje ir
akumuliatoriuje užtikrina geriausią sistemos patvarumą visoje klasėje
ºº Metalinis korpusas ir krumpliaračiai užtikrina didžiausią veikimo
efektyvumą ir ilgaamžiškumą
ºº 13 mm metalinis griebtuvas grąžtams greitai pakeisti ir jiems užfiksuoti
ºº 17 lygių sukimo momento reguliavimas ir papildoma gręžimo galia užtikrina
didžiausią lankstumą
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Ypač skaisčiai šviečiantis diodinis darbo vietos šviestuvas
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
akumuliatoriais

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

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

49569075

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

ºº Optimalios charakteristikos – 1500 sūk./min esant 20 Nm
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos

elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Puikus sukimosi greičio ir galios santykis užtikrina spartų darbą
ºº 10 mm vienos įvorės griebtuvą su reketo mechanizmu patogu suimti, jis
užtikrina didžiausią įrankio universalumą
ºº Kompaktiška 100 mm galvutė telpa net ankščiausiose vietose
ºº Rankenos padėties reguliavimo įtaisas leidžia nustatyti rankeną į įvairias
padėtis ir dirbti ypač patogiai
ºº 10 + 1 elektroninė sankaba leidžia visiškai valdyti tvirtiklių sukimo procesą
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Įmontuotas diodinis žibintuvėlis, skirtas darbiniam paviršiui apšviesti
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje

C18 RAD-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

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

™

M18 FMTIWF12

SERIJOS 3/4˝ SMUGINIS VERŽLIASUKIS

M18 FUEL smūginis veržliasukis. Iki 1016 Nm didž. Sukimo momentas
užveržiant ir iki 1626 Nm atsukimo momentas.
ºº „Milwaukee® DRIVE CONTROL™“ leidžia naudotojui nustatyti kitus greičio
ir sukimo momento nustatymus, siekiant padidinti naudojimo universalumą
ºº „Milwaukee®“ suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlinis variklis
„POWERSTATE™“ išsiskiria ilgesne variklio eksploatavimo trukme ir iki 20
% didesniu pajėgumu
ºº „REDLINK PLUS™ Intelligence“ sistema užtikrina pažangiausią
skaitmeninę apsaugą nuo per didelės apkrovos, naudojamą įrankiuose ir
akumuliatoriuose, ir unikaliai padidina įrankio veikimo efektyvumą esant
apkrovai
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº įrankio tvirtinimas 3/4˝ su tvirtinimo žieduku
ºº Energijos matuoklis rodo likusią įkrovą
ºº

™

M18 CHIWF12 | M18 FUEL

™

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Tvirtinimas
Maks.sukimo momentas (Nm)
Maks. atsukimo momentas (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

™

vos 170 mm M18 FUEL vidutinio sukimo momento
ºº Kompaktiškas,
smūginis veržliasukis išvysto 610 Nm sukimo momentą
™

DRIVE CONTROL sistema leidžia naudotojui rinktis
ºº Milwaukee
iš trijų skirtingų greičio ir sukimo momento nustatymų ir pagerinti
®

™

įrankio universalumą

suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlis
ºº Milwaukee
POWERSTATE variklis veikia ilgiau ir yra galingesnis
®

™

sistema REDLINK PLUS užtikrina pažangiausią
ºº Išmanioji
skaitmeninę įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip
™

™

ºº
ºº
ºº
ºº

SERIJOS /2˝ SMUGINIS VERŽLIASUKIS
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Tvirtinimas
Maks.sukimo momentas (Nm)
Maks. atsukimo momentas (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 CHIWF12-0X
−
0
−
0 - 425 / 0 - 1700
0 - 450 / 0 - 2300
1
/2˝ colio kvadratinis
135 / 950
1491
−
Dyna Case
4933451443

10 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT™
1
/2˝ GALVUČIŲ RINKINYS
Prekės Nr.

4932352861

M18 CHIWF12-502X
5.0
2
59 min
0 - 425 / 0 - 1700
0 - 450 / 0 - 2300
1
/2˝ colio kvadratinis
135 / 950
1491
3.3
Dyna Case
4933448418

+

Kompaktiškas, vos 170 mm ilgio,
išvysto 610 Nm sukimo momentą

laiką ir veikia geriau nei kitos ličio jonų technologijos baterijos iki
-20°C siekiančioje temperatūroje
Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio
veikimo laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas
1
/2˝ kvadratinis frikcinis žiedas
Įmontuotas energijos matuoklis ir diodinis šviestuvas
Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M18™
baterijomis

M18 FMTIWF12-0X
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.) 510/2100/2400
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
420/2700/3000
1
Tvirtinimas
/2˝ colio kvadratinis
Didž. sukimo mom. (Nm)
130/550/610
Didž. varžto skersmuo
M20
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
Dyna Case
Prekės Nr.
4933459189

M18 FMTIWF12-502X
5.0
2
59 min
510/2100/2400
420/2700/3000
1
/2˝ colio kvadratinis
130/550/610
M20
2.4
Dyna Case
4933459185

/2˝ kvadratinis frikcinis žiedas

1

10 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT™
1
/2˝ GALVUČIŲ RINKINYS
Prekės Nr.

4932352861

+
Milwaukee® DRIVE CONTROL™
sistema

M18 FMTIWP12 | M18 FUEL

SERIJOS 1/2˝ SMUGINIS VERŽLIASUKIS

FUEL™ smūginis veržliasukis. Iki 813 Nm didž. Sukimo momentas
užveržiant ir iki 1354 Nm atsukimo momentas.
ºº „Milwaukee® DRIVE CONTROL™“ leidžia naudotojui nustatyti kitus greičio
ir sukimo momento nustatymus, siekiant padidinti naudojimo universalumą
ºº „Milwaukee®“ suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlinis variklis
„POWERSTATE™“ išsiskiria ilgesne variklio eksploatavimo trukme ir iki 20
% didesniu pajėgumu
ºº „REDLINK PLUS™ Intelligence“ sistema užtikrina pažangiausią
skaitmeninę apsaugą nuo per didelės apkrovos, naudojamą įrankiuose ir
akumuliatoriuose, ir unikaliai padidina įrankio veikimo efektyvumą esant
apkrovai
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº 1/2˝ keturkampis stabdiklio kaištis
ºº Energijos matuoklis rodo likusią įkrovą

M18 FUEL™ 1/2˝ VIDUTINIO SUKIMO MOMENTO SMŪGINIS VERŽLIASUKIS SU FRIKCINIU ŽIEDU

pat unikaliai padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai

/2˝ VIDUTINIO SUKIMO MOMENTO SMŪGINIS VERŽLIASUKIS SU KAKLIUKO UŽKIRTIMU

™ 1

ºº M18

66

M18 CHIWF34-502X
5.0
2
59 min
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
3
/4˝ colio kvadratinis
508 / 1016
1626
3.3
Dyna Case
4933448415

baterija užtikrina iki 2,5 kartų ilgesnę veikimo
ºº REDLITHIUM-ION
trukmę, iki 20 % daugiau galios, iki 2 kartų ilgesnį baterijos veikimo

ºº

M18 CHIWP12 | M18 FUEL

M18 CHIWF34-0X
−
0
−
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
3
/4˝ colio kvadratinis
508 / 1016
1626
−
Dyna Case
4933451444

1

M18 FUEL™ smūginis veržliasukis. Iki 950 Nm didž. Sukimo momentas
užveržiant ir iki 1491 Nm atsukimo momentas.
ºº „Milwaukee® DRIVE CONTROL™“ leidžia naudotojui nustatyti kitus greičio
ir sukimo momento nustatymus, siekiant padidinti naudojimo universalumą
ºº „Milwaukee®“ suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlinis variklis
„POWERSTATE™“ išsiskiria ilgesne variklio eksploatavimo trukme ir iki 20
% didesniu pajėgumu
ºº „REDLINK PLUS™ Intelligence“ sistema užtikrina pažangiausią
skaitmeninę apsaugą nuo per didelės apkrovos, naudojamą įrankiuose ir
akumuliatoriuose, ir unikaliai padidina įrankio veikimo efektyvumą esant
apkrovai
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº 1/2˝ keturkampis trinties žiedas
ºº Energijos matuoklis rodo likusią įkrovą

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Tvirtinimas
Maks.sukimo momentas (Nm)
Maks. atsukimo momentas (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 CHIWP12-0X
−
0
−
0 - 1200 / 0 - 1700
0 - 1700 / 0 - 2300
1
/2˝ colio kvadratinis
474 / 813
1354
−
Dyna Case
4933451442

10 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT™
1
/2˝ GALVUČIŲ RINKINYS
Prekės Nr.

4932352861

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

+

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

ºº Kompaktiškas,

vos 170 mm M18 FUEL™ vidutinio sukimo momento
smūginis veržliasukis išvysto 610 Nm sukimo momentą
®
ºº Milwaukee DRIVE CONTROL™ sistema leidžia naudotojui rinktis iš
trijų skirtingų greičio ir sukimo momento nustatymų ir pagerinti įrankio
universalumą
ºº Milwaukee® suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlis POWERSTATE™
variklis veikia ilgiau ir yra galingesnis
ºº Išmanioji sistema REDLINK PLUS™ užtikrina pažangiausią skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº REDLITHIUM-ION™ baterija užtikrina iki 2,5 kartų ilgesnę veikimo trukmę,
iki 20 % daugiau galios, iki 2 kartų ilgesnį baterijos veikimo laiką ir veikia
geriau nei kitos ličio jonų technologijos baterijos iki -20°C siekiančioje
temperatūroje
ºº Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio veikimo
laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas
ºº 1/2˝ kvadratinis užkertamas kakliukas
ºº Įmontuotas energijos matuoklis ir diodinis šviestuvas
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M18™ baterijomis

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Tvirtinimas
Didž. sukimo mom. (Nm)
Didž. varžto skersmuo
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 FMTIWP12-0X
−
0
−
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
/2˝ colio kvadratinis
430/550/610
M20
−
Dyna Case
4933459188

10 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT™
1
/2˝ GALVUČIŲ RINKINYS
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

4932352861

M18 FMTIWP12-502X
5.0
2
59 min
1700/2100/2400
2300/2700/3000
1
/2˝ colio kvadratinis
430/550/610
M20
2.4
Dyna Case
4933459183

+
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HD18 HIWF | M18 SERIJOS SMŪGINIS VERŽLIASUKIS

M18 ONEIWP12 | ONE-KEY

ºº 18V akumuliatorinis smūginis veržliasukis
ºº Keturių polių nekorpusiniu „Milwaukee“ varikliu varomas įrankis išvysto
610 Nm sukimo momentą, puikiai tinkamą net atliekant sunkiausius darbus
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº 1/2” keturkampis trinties žiedas
ºº Puikiai tinka sunkiesiems, pavyzdžiui, plieninių konstrukcijų gamybos,
mechaninių tvirtiklių surinkimo, pramoninės statybos ir automobilių
dirbtuvių, darbams atlikti
ºº Nedaug sveriantis ir ergonomiškos konstrukcijos
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
akumuliatoriais

ºº M18 smūginis veržliasukis su ONE-KEY technologija
ºº Prijunkite per Bluetooth® naudodami Milwaukee® ONE-KEY™ programėlę
ºº Visapusiškas įrankio pritaikymas savo poreikiams naudojant ONE-KEY™

™

HD18 HIWF-0
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.) 0 - 1900
1
Tvirtinimas
/2˝ colio kvadratinis
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
0 - 2200
Didž. sukimo mom. (Nm)
610
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
−
prekės Nr.
4933441794

10 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT™
1
/2˝ GALVUČIŲ RINKINYS
Prekės Nr.

4932352861

HD18 HIWF-402C
4.0
2
80 min
0 - 1900
1
/2˝ colio kvadratinis
0 - 2200
610
3.0
Krepšys įrankiui
4933441789

programą

ºº Kontroliuokite

greitį, sukimo momentą, pradinį bei užbaigimo greitį ir
diodinį šviestuvą
įrankį bet kuriam darbui ir atkartojamu tikslumu parinkite
optimalius įrankio nustatymus
ºº Profilių užprogramavimas / išsaugojimas suteikia neprilygstamą kontrolę
ºº Pasirinkite iš jau esamų profilių arba greitai susikurkite savo profilį, kad
kiekvienu mygtuko paspaudimu pasiektumėte idealių rezultatų
ºº Į įrankio atmintį galima įrašyti iki 4 individualių nustatymų, tarp kurių
dirbant galima greitai rinktis
ºº ONE-KEY™ programa taip pat turi inventoriaus funkciją, kuri leidžia valdyti
visus savo įrankius / įrangą
ºº Paruoškite

+

ºº Galingiausias rinkoje 18 V akumuliatorinis smūginis veržliasukis
ºº Keturių polių „Milwaukee“ varikliu varomas įrankis išvysto stulbinamą

ºº „Milwaukee®“

M18 ONEIWF12 | ONE-KEY

™

programą

ºº Kontroliuokite

greitį, sukimo momentą, pradinį bei užbaigimo greitį ir
diodinį šviestuvą
ºº Paruoškite įrankį bet kuriam darbui ir atkartojamu tikslumu parinkite
optimalius įrankio nustatymus
ºº Profilių užprogramavimas / išsaugojimas suteikia neprilygstamą kontrolę
ºº Pasirinkite iš jau esamų profilių arba greitai susikurkite savo profilį, kad
kiekvienu mygtuko paspaudimu pasiektumėte idealių rezultatų
ºº Į įrankio atmintį galima įrašyti iki 4 individualių nustatymų, tarp kurių
dirbant galima greitai rinktis
ºº ONE-KEY™ programa taip pat turi inventoriaus funkciją, kuri leidžia valdyti
visus savo įrankius / įrangą

HD18 HIW-0
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.) 0 - 1900
1
Tvirtinimas
/2˝ colio kvadratinis
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
0 - 2200
Didž. sukimo mom. (Nm)
610
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
−
prekės Nr.
4933416195

10 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT™
1
/2˝ GALVUČIŲ RINKINYS
Prekės Nr.

4932352861

4932352861

+

/2˝ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS SU FRIKCINIU ŽIEDU

HD18 HIW-402C
4.0
2
80 min
0 - 1900
1
/2˝ colio kvadratinis
0 - 2200
610
3.0
Krepšys įrankiui
4933441260

+

suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlis „POWERSTATE™“
variklis naudojamas ilgiau ir yra iki 20 % galingesnis
ºº Išmanioji sistema „REDLINK PLUS™“ užtikrina pažangiausią skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº „Milwaukee®“ „DRIVE CONTROL™“ leidžia naudotojui rinktis iš keturių
skirtingų greičio ir sukimo momento nustatymų ir pagerinti įrankio
universalumą
ºº 1 režimas tiksliam darbui
ºº 2 režimas padeda išvengti tvirtinimo elementų ir medžiagos pažeidimų
ºº 3 režimas yra galingiausias ir yra skirtas sunkiausiems darbams
ºº 4 režimas yra išmanus: aptinka, kad įrankis atsiremia į tvirtinimo elementą
ir sekundei automatiškai išjungia įrankį, sumažinamas persukimas ir
mažiau pažeidžiamos medžiagos
ºº Akumuliatorių baterija „REDLITHIUM-ION™“, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme ir geriau veikia net
–20 °C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio veikimo
laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas

M18 FIWP12 | M18 FUEL

M18 FIWF12-0X
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.) 1700/2000/2500/2000
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
2400/2600/3100/2600
1
Tvirtinimas
/2˝ colio kvadratinis
Maks.sukimo momentas (Nm)
300
Didž. sukimo mom. (Nm)
40/120/300/120
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
Dyna Case
prekės Nr.
4933451448
10 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT™
1
/2˝ GALVUČIŲ RINKINYS
Prekės Nr.

4932352861

M18 FIWF12-502X
5.0
2
59 min
1700/2000/2500/2000
2400/2600/3100/2600
1
/2˝ colio kvadratinis
300
40/120/300/120
1.8
Dyna Case
4933451071

+

/2˝ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS SU KAKLIUKO UŽKIRTIMU

™ 1

M18 ONEIWF12-0X
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.) 900/1400/1900/2500
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
1300/2100/2550/3200
1
Tvirtinimas
/2˝ colio kvadratinis
Maks.sukimo momentas (Nm)
300
Didž. sukimo mom. (Nm)
40/120/220/300
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
Dyna Case
prekės Nr.
4933459198
10 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT™
1
/2˝ GALVUČIŲ RINKINYS
Prekės Nr.

68

10 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT™
1
/2˝ GALVUČIŲ RINKINYS

M18 ONEIWP12-502X
5.0
2
59 min
900/1400/1900/2500
1300/2100/2550/3200
1
/2˝ colio kvadratinis
300
40/120/220/300
1.8
Dyna Case
4933451372

™ 1

FUEL™ 1/2˝ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS SU FRIKCINIU ŽIEDU

ºº M18 smūginis veržliasukis su ONE-KEY™ technologija
ºº Prijunkite per Bluetooth® naudodami Milwaukee® ONE-KEY™ programėlę
ºº Visapusiškas įrankio pritaikymas savo poreikiams naudojant ONE-KEY™

M18 ONEIWP12-0X
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.) 900/1400/1900/2500
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
1300/2100/2550/3200
1
Tvirtinimas
/2˝ colio kvadratinis
Maks.sukimo momentas (Nm)
300
Didž. sukimo mom. (Nm)
40/120/220/300
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
Dyna Case
prekės Nr.
4933459197

Prekės Nr.

M18 FIWF12 | M18 FUEL

610
Nm sukimo momentą, puikiai tinkamą net atliekant sunkiausius darbus
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº ½ col. keturbriaunės ašies su spragtuku galvutės laikosi ypač tvirtai
ºº Puikiai tinka sunkiesiems, pavyzdžiui, plieninių konstrukcijų gamybos,
mechaninių tvirtiklių surinkimo, pramoninės statybos ir automobilių
dirbtuvių, darbams atlikti
ºº Nedaug sveriantis ir ergonomiškos konstrukcijos
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais Milwaukee® M18™
akumuliatoriais

FUEL™ 1/2˝ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS SU KAKLIUKO UŽKIRTIMU

™

HD18 HIW | M18 SERIJOS SMŪGINIS VERŽLIASUKIS

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

4932352861

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

+

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

ºº „Milwaukee®“

suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlis „POWERSTATE™“
variklis naudojamas ilgiau ir yra iki 20 % galingesnis
ºº Išmanioji sistema „REDLINK PLUS™“ užtikrina pažangiausią skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº „Milwaukee®“ „DRIVE CONTROL™“ leidžia naudotojui rinktis iš keturių
skirtingų greičio ir sukimo momento nustatymų ir pagerinti įrankio
universalumą
ºº 1 režimas tiksliam darbui
ºº 2 režimas padeda išvengti tvirtinimo elementų ir medžiagos pažeidimų
ºº 3 režimas yra galingiausias ir yra skirtas sunkiausiems darbams
ºº 4 režimas yra išmanus: aptinka, kad įrankis atsiremia į tvirtinimo elementą
ir sekundei automatiškai išjungia įrankį, sumažinamas persukimas ir
mažiau pažeidžiamos medžiagos
ºº Akumuliatorių baterija „REDLITHIUM-ION™“, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme ir geriau veikia net
–20 °C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio veikimo
laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas

M18 FIWP12-0X
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.) 1700/2000/2500/2000
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
2400/2600/3100/2600
1
Tvirtinimas
/2˝ colio kvadratinis
Maks.sukimo momentas (Nm)
300
Didž. sukimo mom. (Nm)
40/120/300/120
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
Dyna Case
prekės Nr.
4933451449
10 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT™
1
/2˝ GALVUČIŲ RINKINYS
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

4932352861

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

+
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PASIRINKITE DARBUI TINKAMĄ SMŪGINĮ VERŽLIASUKĮ

2REŽIMAS
SUKIMO KONTROLĖ

4REŽIMAS

4REŽIMAS

3REŽIMAS

2REŽIMAS
M18 CHIWF12-502X

SUKIMO KONTROLĖ

SUKIMO KONTROLĖ

SUKIMO KONTROLĖ

SUKIMO KONTROLĖ

M12 BIW12-202C

M12 CIW12-202C

M18 BIW12-402C

M18 FIWF12-502X

M18 ONEIWF12-502X

M18 FMTIWF12-502X

Įtampa (V)

12

12

18

18

18

18

18

Akum. talpa (Ah)

2.0

2.0

4.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Tvirtinimas

1

/2˝ colio kvadratinis

1

/2˝ colio kvadratinis

1

/2˝ colio kvadratinis

/2˝ colio kvadratinis

1

/2˝ colio kvadratinis

1

/2˝ colio kvadratinis

/2˝ colio kvadratinis

1

1

Įtampa (V)
Akum. talpa (Ah)
Tvirtinimas

Svoris su akum. (kg)

1.0

1.0

1.9

1.8

1.8

2.4

3.3

Didž. sukimo mom. (Nm)

138

65/160

240

40/120/300/120

40/120/220/300

130/550/610

135 / 950

Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)

0 - 2550

1500/2650

0 - 2450

1700/2000/2500/2000

900/1400/1900/2500

510/2100/2400

0 - 425 / 0 - 1700

Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)

Smūgių dažnis (smūgiai per min.)

0 - 3400

2650/3500

0 - 3350

2400/2600/3100/2600

1300/2100/2550/3200

420/2700/3000

0 - 450 / 0 - 2300

Smūgių dažnis (smūgiai per min.)

4933447133

4933447130

4933443607

4933451071

4933451374

4933459185

4933448418

Prekės Nr.

ITIN KOMPAKTIŠKAS
Puikus tvirtinimo įrankis dirbti ankstose erdvėse

Iškaltas plieninis smūginis mechanizmas
užtikrina didžiausią patvarumą

REDLINK™ elektronika – visos sistemos sąveika
su apsauga nuo perkrovos

70

Optimizuoja sukimo momentą ankštose vietose
Šis lengvas, tačiau galingas smūginis
veržliasukis užtikrina iki 3 kartų ilgesnę variklio
eksploatavimo trukmę, iki 2 kartų ilgesnę
veikimo trukmę ir patentuotą “Milwaukee®
2-Mode DRIVE CONTROL™” technologiją
geresniam galios ir greičio valdymui atliekant
konkrečius darbus.
REDLINK PLUS™ elektronika – visos sistemos
sąveika ir išskirtinis eksploatacinių savybių
pagerinimas

Svoris su akum. (kg)
Didž. sukimo mom. (Nm)

Prekės Nr.

NEPAPRASTAI DIDELĖ GALIA
Išskirtinis darbo greitis naudojant specialų
smūginį mechanizmą, tačiau, sverdamas tik 1,9
kg ir būdamas 155 mm dydžio, jis pakankamai
mažas ankštoms vietoms pasiekti
“Milwaukee®” 4 polių variklis ir galingas
smūginis mechanizmas didžiausiam
efektyvumui ir veikimo trukmei užtikrinti
REDLINK™ elektronika – visos sistemos
sąveika su apsauga nuo perkrovos

Tai yra pramonėje pirmasis smūginis veržliaraktis, kuris
belaidžiu ryšiu prisijungia prie išmaniojo telefono įrankio
efektyvumui ir vietai pritaikyti, sekti bei valdyti

Optimizuota galia ir svoris metriniams varžtams iki M24

Savo klasėje galingiausias belaidis veržliasukis, kurio didžiausias
sukimo momentas siekia iki 950 Nm, veržlės išsukimo momentas
– 1491 Nm ir iki 2 kartų ilgesnė veikimo trukmė.

“POWERSTATE™” bešepetėlinis variklis
užtikrina ne tik neprilygstamą galią, bet
taip pat didesnį efektyvumą, iki 25 %
ilgesnę veikimo trukmę nei pirmaujančių
konkurentų

Įrankio pritaikymas leidžia jums prijungti įrankį ir pasiekti
iš anksto nustatytas konfigūracijas specialiems tvirtinimo
elementams ir medžiagoms arba greičiui ir galiai, kuri yra
reikalinga konkrečiam naudojimo būdui

Pramonėje pirmaujantis 2400 sūk./min. Greitis

“POWERSTATE™” bešepetėlinis variklis pranoksta konkurentus
pastovia galia

Naujojo “REDLINK PLUS™” išmanumas
– nepertraukiama apsauga ir efektyvumo
optimizavimas, užtikrina ir valdo didžiulę
galią.

Naujojo “REDLINK PLUS™” išmanumas – nepertraukiama
apsauga ir efektyvumo optimizavimas, užtikrina ir valdo
didžiulę galią.

Naujojo “REDLINK PLUS™” išmanumas – nepertraukiama
apsauga ir efektyvumo optimizavimas, užtikrina ir valdo didžiulę
galią.

Naujojo “REDLINK PLUS™” išmanumas – nepertraukiama
apsauga ir efektyvumo optimizavimas, užtikrina ir valdo didžiulę
galią.

Klasėje galingiausias įrankis, užtikrinantis
iki 300 Nm sukimo momentą
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M18 BIW12 | M18

™

M18 ONEID

KOMPAKTIŠKAS 1/2˝ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS

ºº Kompaktiško 1/2˝ smūginio veržliasukio ilgis tesiekia 155 mm, todėl jis
puikiai tinka dirbti ankštose vietose
ºº Milwaukee® didelio efektyvumo 4 polių variklis užtikrina maksimalią galią
padidindamas galios ir svorio santykį
ºº Įrankyje ir akumuliatoriuje naudojama REDLINK™ apsauga nuo perkrovos
užtikrina klasėje geriausią patvarumą
ºº Tvirtas metalinis pavarų dėžės korpusas ir krumpliaračiai užtikrina
didžiausią patvarumą ir maksimalų sukimo momentą
ºº 1/2˝ keturių briaunų ašis, skirta naudoti su universaliais lizdais
ºº Atskirų akumuliatoriaus elementų kontrolės sistema užtikrina optimalią
įrankio veikimo trukmę ir akumuliatoriaus ilgaamžiškumą
ºº Įkrovos matuoklis rodo likusią akumuliatoriaus įkrovą
ºº Akumuliatorius REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne veikimo trukme ir geriau veikia net
–20°C siekiančioje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais Milwaukee® M18™
akumuliatoriais

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos
(sūk./min.)
Tvirtinimas
Smūgių dažnis (smūgiai per
min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
prekės Nr.

M18 BIW12-0

M18 BIW12-402C

−
0
−

4.0
2
80 min

0 - 2450

0 - 2450

/2˝ colio kvadratinis

smūginis suktuvas su ONE-KEY technologija
ºº M18
Prijunkite per Bluetooth naudodami Milwaukee ONE-KEY
ºº programėlę
™

®

/2˝ colio kvadratinis

1

1

0 - 3350

0 - 3350

240
−
−
4933443590

240
1.9
Krepšys įrankiui
4933443607

10 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT™
1
/2˝ GALVUČIŲ RINKINYS
Prekės Nr.

ONE-KEY™ FUEL™ 1/4˝ SMŪGINIS SUKTUVAS

4932352861

®

™

įrankio pritaikymas savo poreikiams naudojant ONEºº Visapusiškas
KEY programą
™

greitį, sukimo momentą, pradinį bei užbaigimo greitį ir
ºº Kontroliuokite
diodinio šviestuvo valdymą
įrankį bet kuriam darbui ir atkartojamu tikslumu parinkite
ºº Paruoškite
optimalius įrankio nustatymus
užprogramavimas / išsaugojimas suteikia neprilygstamą
ºº Profilių
kontrolę

+

Visapusiškas įrankio pritaikymas
naudojant ONE-KEY™ programą

iš jau esamų profilių arba greitai susikurkite savo profilį,
ºº Pasirinkite
kad kiekvienu mygtuko paspaudimu pasiektumėte idealių rezultatų

įrankio atmintį galima įrašyti iki 4 individualių nustatymų, tarp kurių
ºº Įdirbant
galima greitai rinktis
įrankių profiliuose yra įvairių režimų savisriegiams
ºº Konkrečiuose
varžtams

programa taip pat turi inventoriaus funkciją, kuri leidžia
ºº ONE-KEY
valdyti visus savo įrankius / įrangą
™

M18 BIW38 | M18

™

KOMPAKTIŠKAS 3/8˝ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS

ºº Kompaktiško

3
/8˝ smūginio veržliasukio ilgis tesiekia 152 mm, todėl jis
puikiai tinka dirbti ankštose vietose
ºº Įrankyje ir akumuliatoriuje naudojama REDLINK™ apsauga nuo perkrovos
užtikrina klasėje geriausią patvarumą
ºº Tvirtas metalinis pavarų dėžės korpusas ir krumpliaračiai užtikrina
didžiausią patvarumą ir maksimalų sukimo momentą
ºº 3/8˝ tvirtinimas
ºº Atskirų akumuliatoriaus elementų kontrolės sistema užtikrina optimalią
įrankio veikimo trukmę ir akumuliatoriaus ilgaamžiškumą
ºº Įkrovos matuoklis rodo likusią akumuliatoriaus įkrovą
ºº Akumuliatorius REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne veikimo trukme ir geriau veikia net
–20°C siekiančioje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee®“ M18™
akumuliatoriais

M18 BRAIW | M18

™

M18 BIW38-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Tvirtinimas
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
prekės Nr.

stataus kampo smūginio veržliarakčio ilgis vos 307 mm,
todėl jis idealiai tinka dirbti ankštose vietose.
ºº Įrankyje ir sudėtinėje baterijoje įmontuota REDLINK™ apsaugos nuo
perkrovos elektroninė sistema užtikrina geriausią sistemos patvarumą
klasėje
ºº Metalinė pavarų dėžė ir dantračiai užtikrina neprilygstamą patvarumą ir
didžiausią sukimo momentą
ºº Kompaktiška 53 mm galvutė pasukama į 8 padėtis
ºº Universalios konstrukcijos rankena leidžia suimti įvairiais būdais ir užtikrina
didiausią patogumą
ºº 3/8“ tvirtinimas
ºº 2 greičio nustatymai leidžia atlikti įvairesnius darbus
ºº Atskirų elementų stebėsena garantuoja optimalų įrankio veikimo laiką ir
užtikrina ilgą sudėtinės baterijos tarnavimo laiką
ºº Įmontuotas įkrovos matuoklis ir LED lemputė
ºº REDLITHIUM-ION™ sudėtinė baterija veikia iki 2 kartų ilgiau, yra iki 20
proc. galingesnė, tarnauja iki 2 kartų ilgiau ir geriau veikia iki –20°C
temperatūroje nei kitos ličio jonų technologijos baterijos
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M18™ baterijomis

M18 ONEID-0X

M18 ONEID-502X

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

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

™ 1

M18 BRAIW-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Tvirtinimas
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
prekės Nr.

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Maks.sukimo momentas (Nm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Tvirtinimas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
prekės Nr.

M18 FID | M18 FUEL

KOMPAKTIŠKAS STATAUS KAMPO SMŪGINIS VERŽLIASUKIS

ºº Kompaktiško

72

−
0
−
0 - 2450
3
/8˝ colio kvadratinis
0 - 3350
210
−
−
4933443600

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

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Išsaugokite konkrečiam darbui
taikomus profilius, kad darbą būtų
galima atlikti taip pat tiksliai

Inventoriaus funkcija, leidžianti valdyti
visus įrankius

/4˝ ŠEŠIAKAMPIS SMŪGINIS SUKTUVAS

ºº „Milwaukee®“

suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlis „POWERSTATE™“
variklis veikia iki 3x ilgiau ir yra iki 20 % galingesnis
ºº Naujoji „REDLINK PLUS™“ išmanioji sistema užtikrina pažangiausią
skaitmeninę įrankio ir baterijos apsaugą nuo perkrovimo ir nepaprastai
pagerina įrankio eksploatacines savybes esant apkrovai
ºº „Milwaukee®“ „DRIVE CONTROL™“ leidžia naudotojui rinktis iš keturių
skirtingų greičio ir sukimo momento nustatymų ir pagerinti įrankio
universalumą
ºº 1 režimas tiksliam darbui
ºº 2 režimas padeda išvengti tvirtinimo elementų ir medžiagos pažeidimų
ºº 3 režimas yra galingiausias ir yra skirtas sunkiausiems darbams
ºº 4 režimas yra optimalus tarpinis variantas tarp tikslaus darbo ir didžiausios
galios, greitis, smūgiai ir sukimo momentas reguliuojami automatiškai
ºº Akumuliatorių baterija „REDLITHIUM-ION™“, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme ir geriau veikia net
–20 °C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio veikimo
laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas
ºº 1/4˝ šešiakampis griebtuvas leidžia galvutes pakeisti greitai ir lengvai

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos
(sūk./min.)
Smūgių dažnis (smūgiai per
min.)
Maks.sukimo momentas (Nm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Tvirtinimas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

M18 FID-0X

M18 FID-502X

−
0
−

5.0
2
59 min

850/2100/3000/0-3000

850/2100/3000/0-3000

1800/2900/3700/0-3700 1800/2900/3700/0-3700
203
26/80/203/0-203
1
/4˝ Hex
−
Dyna Case
4933451447

203
26/80/203/0-203
1
/4˝ Hex
1.7
Dyna Case
4933451066
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TYLIOJI SMŪGIO
TECHNOLOGIJA

M18 BLID | M18

™

ºº Kompaktiškas

99 mm

Sumažina metalo-metalo poveikį:

HYDRAULIC DRIVER

50%

TYLESNIS VEIKIMAS
NEI STANDARTINIŲ
SMŪGINIŲ ĮRENGINIŲ
MAŽIAU TRIUKŠMO

3

KARTUS
MAŽESNĖ
VIBRACIJA

ILGESNIS

™

NEPERTRAUKIAMAS SUKIMO
MOMENTAS

dBA

“M18 FUEL™ SURGE™”
hidraulinis gręžtuvas

Standartinis smūginis
gręžtuvas

M18 FQID | M18 FUEL

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

74

Sukimo momentas (Nm)

dBA

“M18 FUEL™ SURGE™” hidraulinis gręžtuvas
Standartinis smūginis gręžtuvas
50

Laikas (sekundėmis)

* Ilgesnis nepertraukiamas sukimo
momentas vieno smūgio metu
** Trumpas aukščiausias sukimo
momentas vieno smūgio metu

M18 FQID-0X
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.) 900/2100/3000/3000
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
1800/2900/4000/4000
Didž. sukimo mom. (Nm)
50
1
Tvirtinimas
/4˝ Hex
Didž. varžto skersmuo
M14
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
Dyna Case
Prekės Nr.
4933459187

M18 BLID-502C
5.0
2
100 min
0 - 2800
0 - 3600
1
/4˝ Hex
170
1.7
Krepšys įrankiui
4933448457

KOMPAKTIŠKAS SMŪGINIS SUKTUVAS

smūginio suktuvo ilgis tesiekia 140 mm, todėl jis puikiai tinka
dirbti ankštose vietose
®
Milwaukee
didelio
efektyvumo 4 polių variklis užtikrina maksimalią galią
ºº
padidindamas galios ir svorio santykį.
ºº Įrankyje ir akumuliatoriuje naudojama REDLINK™ apsauga nuo perkrovos
užtikrina klasėje geriausią patvarumą.
ºº Tvirtas metalinis pavarų dėžės korpusas ir krumpliaračiai užtikrina
didžiausią patvarumą ir maksimalų sukimo momentą.
ºº Griebtuvas su ¼ col. šešiabriaune anga leidžia įstatyti darbinius antgalius
viena ranka.
ºº Atskirų akumuliatoriaus elementų kontrolės sistema užtikrina optimalią
įrankio veikimo trukmę ir akumuliatoriaus ilgaamžiškumą.
ºº Įkrovos matuoklis rodo likusią akumuliatoriaus įkrovą.
ºº Akumuliatorius REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne veikimo trukme ir geriau veikia net
–20°C siekiančioje temperatūroje.
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais Milwaukee® M18™
akumuliatoriais.

M18 BRAID | M18

SURGE™ 1⁄4 COL. ŠEŠIAKAMPIS HIDRAULINIS SMŪGINIS SUKTUVAS

M18 FUEL™ SURGE™ 1⁄4 col. šešiakampis hidraulinis suktuvas yra
pats tyliausias belaidis tvirtinimo įrankis rinkoje
FLUID-DRIVE™ hidraulinė pavara sumažina metalo trintį įrankyje,
dėl to jis veikia tyliau, tolygiau ir yra patvaresnis už standartinius
smūginius suktuvus
Bešepetėlis POWERSTATE™ variklis sukasi iki 0 – 3000 aps./min.
greičiu išlaikydamas pastovią galią, tai leidžia greičiau įsukti sraigtus
Išmanioji sistema REDLINK PLUS™ užtikrina pažangiausią
skaitmeninę įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip
pat unikaliai padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
Milwaukee® DRIVE CONTROL™ sistema leidžia naudotojui rinktis iš
keturių skirtingų greičio ir sukimo momento nustatymų ir pagerinti
įrankio universalumą
Savisriegių varžtų sukimo režimas skirtas sumažinti slidinėjimą
pradedant sukti savisriegius varžtus ir sumažinti persukimą, išvengti
varžtų nulaužimo ir galvučių sugadinimo
Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 %
daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme ir
geriau veikia net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje

M18 BLID-0
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.) 0 - 2800
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
0 - 3600
1
Tvirtinimas
/4˝ Hex
Didž. sukimo mom. (Nm)
170
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
−
Prekės Nr.
4933448452

ºº Kompaktiško

5 x 80 mm varžtai

105

technologijos variklis pasiekia 170 Nm sukimo momentą, 2
800 aps./min. greitį ir 3 600 smūg./min.
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema „REDLINK™“ užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Tvirtas metalinis pavarų dėžės korpusas ir krumpliaračiai užtikrina
didžiausią patvarumą ir didžiausią sukimo momentą
ºº Ryškiausias LED darbo vietos apšvietimas
ºº Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio veikimo
laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas
ºº Galvutė įstatoma ir užfiksuojama viena ranka
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis „Milwaukee®“ M18™ baterijomis

M18 BID | M18

GREITESNIS GRĘŽIMAS

76

KOMPAKTIŠKAS BEŠEPETĖLIS SMŪGINIS SUKTUVAS

smūginis suktuvas yra vos 137 mm ilgio, o galvutės aukštis

ºº Bešepetėlės

veikimas
ºº Tylesnis
veikimas
ºº Sklandesnis
ºº Didesnis patvarumas sumažinant nusidėvėjimą

™

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

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos
(sūk./min.)
Smūgių dažnis (smūgiai
per min.)
Tvirtinimas
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 BID-0

M18 BID-202C

M18 BID-402C

−
0
−

2.0
2
40 min

4.0
2
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
/4˝ Hex
180
−
−
4933443570

1

/4˝ Hex
180
1.4
Krepšys įrankiui
4933443585

1

/4˝ Hex
180
1.7
Krepšys įrankiui
4933443580

1

KOMPAKTIŠKAS STATAUS KAMPO SMŪGINIS SUKTUVAS

ºº Kompaktiško

stataus kampo smūginio suktuvo ilgis vos 307 mm, todėl jis
idealiai tinka dirbti ankštose vietose.
ºº Įrankyje ir sudėtinėje baterijoje įmontuota REDLINK™ apsaugos nuo
perkrovos elektroninė sistema užtikrina geriausią sistemos patvarumą
klasėje
ºº Metalinė pavarų dėžė ir dantračiai užtikrina neprilygstamą patvarumą ir
didžiausią sukimo momentą
ºº Kompaktiška 53 mm galvutė pasukama į 8 padėtis
ºº Universalios konstrukcijos rankena leidžia suimti įvairiais būdais ir užtikrina
didiausią patogumą
ºº 1/4" Hex griebtuvas leidžia viena ranka greitai ir lengvai pakeisti grąžtus
ºº 2 greičio nustatymai leidžia atlikti įvairesnius darbus
ºº Atskirų elementų stebėsena garantuoja optimalų įrankio veikimo laiką ir
užtikrina ilgą sudėtinės baterijos tarnavimo laiką
ºº Įmontuotas įkrovos matuoklis ir LED lemputė
ºº REDLITHIUM-ION™ sudėtinė baterija veikia iki 2 kartų ilgiau, yra iki 20
proc. galingesnė, tarnauja iki 2 kartų ilgiau ir geriau veikia iki –20°C
temperatūroje nei kitos ličio jonų technologijos baterijos
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M18™ baterijomis

M18 BRAID-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Tvirtinimas
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

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

75

#MILWAUKEETOOL

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

PASIRINKITE DARBUI TINKAMĄ SMŪGINĮ SUKTUVĄ

BEŠEPETĖLIŲ
ĮRANKIŲ GALIA

2REŽIMAS
SUKIMO KONTROLĖ

4REŽIMAS

4REŽIMAS
M18 ONEID-502X

SUKIMO KONTROLĖ

SUKIMO KONTROLĖ

M12 BID-202C

M12 CID-202C

M18 BID-402C

M18 BLID-502C

M18 FID-502X

Įtampa (V)

12

12

18

18

18

18

Įtampa (V)

Akum. talpa (Ah)

2.0

2.0

4.0

5.0

5.0

5.0

Akum. talpa (Ah)

Svoris su akum. (kg)

1.0

1.0

1.7

1.7

1.7

1.7

Svoris su akum. (kg)

Didž. sukimo mom. (Nm)

112

19/135

180

170

26/80/203/0-203

26/80/150/203

−

−

−

−

203

203

0 - 2500

0-1200 / 0-2650

0 - 2000/0 - 2750

0 - 2800

850/2100/3000/0-3000

850/1500/2100/3000

Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)

0 - 3300

0-2700 / 0-3550

0 - 2450/0 - 3450

0 - 3600

1800/2900/3700/0-3700

1450/2400/2900/3700

Smūgių dažnis (smūgiai per min.)

4933441960

4933440405

4933443580

4933448457

4933451066

4933451370

Maks.sukimo momentas (Nm)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Prekės Nr.

Itin kompaktiškas
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Didž. sukimo mom. (Nm)
Maks.sukimo momentas (Nm)

Prekės Nr.

Nepaprastas pajėgumas

Klasėje geriausias efektyvumas

Užtikrina didžiausią efektyvumą kompaktiško dydžio
įrankyje

Klasėje galingiausias 1⁄4˝ šešiakampis kompaktiškas
smūginis gręžtuvas užtikrina tarp konkurentų geriausią
galios ir dydžio santykį

Klasėje kompkatiškiausias smūginis gręžtuvas užtikrina
50 % ilgesnę veikimo trukmę nei smūginiai gręžtuvai su
šepetėliniais varikliais

Savo klasėje galingiausias įrankis užtikrina klasėje geriausią
efektyvumą esant ekstremalioms darbo vietos sąlygoms

Tai yra pramonėje pirmasis smūginis gręžtuvas, kuris
belaidžiu ryšiu prisijungia prie išmaniojo telefono įrankio
efektyvumui ir vietai pritaikyti, sekti bei valdyti

Lengva, kompaktiška konstrukcija sumažina naudotojo
nuovargį

“Milwaukee® DRIVE CONTROL™” geresniam valdymui ir
greičiui, reikalingam konkretiems naudojimo būdams

Su integruotu “Milwaukee®” 4 polių varikliu be rėmo ir
optimizuotu smūginiu mechanizmu

Šis kompaktiškas smūginis gręžtuvas užtikrina puikų
valdymą ir pusiausvyros palaikymą, puikiai tinka dirbti
aukštyje arba ankštose vietose

“Milwaukee® DRIVE CONTROL™” geresniam valdymui ir
greičiui, reikalingam konkretiems naudojimo būdams

Neribotas įrankio pritaikymas leidžia jums prijungti įrankį
ir pasiekti iš anksto nustatytas konfigūracijas specialiems
tvirtinimo elementams ir medžiagoms arba išvesties greičiui
ir galiai, kuri yra reikalinga konkrečiam naudojimo būdui

REDLINK™ elektronika – visos sistemos sąveika su
apsauga nuo perkrovos

REDLINK PLUS™ elektronika – visos sistemos sąveika ir
išskirtinis eksploatacinių savybių pagerinimas

REDLINK™ elektronika – visos sistemos sąveika su
apsauga nuo perkrovos

REDLINK™ elektronika – visos sistemos sąveika su
apsauga nuo perkrovos

Naujoji REDLINK PLUS™ sistema - nepertraukiama
apsauga ir efetyvumas, neprilygstama galia

Naujoji REDLINK PLUS™ sistema - nepertraukiama
apsauga ir efetyvumas, neprilygstama galia
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M18 FSG

TINKA VISIEMS
“SDS-MAX”
PLAKTUKAMS

M18 FUEL™ SRAIGTŲ SUKTUVAS
suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlis
ºº Milwaukee
POWERSTATE variklis veikia iki 10x ilgiau ir yra iki 60 % galingesnis
®

™

sistema REDLINK PLUS užtikrina pažangiausią
ºº Išmanioji
skaitmeninę įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip
™

pat unikaliai padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai

baterija užtikrina iki 2,5 kartų ilgesnę veikimo
ºº REDLITHIUM-ION
trukmę, iki 20 % daugiau galios, iki 2 kartų ilgesnį baterijos veikimo
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

laiką ir veikia geriau nei kitos ličio jonų technologijos baterijos iki
-20°C siekiančioje temperatūroje
AUTO-START™ technologija: užtikrina neprilygstamą įrankio veikimo
laiką – įjungus energija tiekiama tik tuomet, kai sraigtų suktuvas yra
stumiamas sukant sraigtą
Greitai atleidžiamas 1/4 col. šešiakampis griebtuvas leidžia lengvai
pakeisti galvutę
Smulkiai reguliuojamas viršūnės kūgis, skirtas nustatyti
pageidaujamą sraigtų įgilinimo lygį
Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio
veikimo laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas
Energijos matuoklis rodo likusią įkrovą
Ryškiausias LED darbo vietos apšvietimas
Metalinis apsukamas diržo segtukas, skirtas greitai ir patogiai
pasikabinkite savo įrankį

UNIVERSALUS DULKIŲ IŠTRAUKIMO SPRENDIMAS
AUTO-START™ funkcija užtikrina
neprilygstamą įrankio veikimo laiką

Surenka iki 90 % susidariusių dulkių ir taupo vertingą valymui
skiriamą laiką po kalimo darbų

TINKA “MILWAUKEE®” DULKIŲ
SIURBLIAMS SU LENGVAI IR SAUGIAI
UŽFIKSUOJAMA SISTEMA
➊

M18 FSG-0X
Įtampa (V)
Akum. tipas
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Sraigtai medienai iki (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Tvirtinimas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
prekės Nr.

Galvučių keitimas greitai atleidžiant
griebtuvą

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

GYLIO RIBOTUVAS
prekės Nr.

4933459202

+
Smulkiai reguliuojamas įgilinimo lygis

M18 FSGC | M18 FUEL

™

SRAIGTŲ SUKTUVAS SU PRIEDU

sukurtas ir integruotas POWERSTATE™ variklis be šepetėlių
iki 10 kartų ilgesnei variklio naudojimo trukmei ir iki 60 % didesnei variklio
galiai užtikrinti
ºº “REDLINK PLUS™” sistema užtikrina pažangiausią skaitmeninę apsaugą
nuo per didelės apkrovos, naudojamą įrankiuose ir akumuliatoriuose, ir
unikaliai padidina įrankio veikimo efektyvumą esant apkrovai
ºº Akumuliatorius “REDLITHIUM-ION™”, palyginus su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2,5 karto ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net –20 °C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº “AUTO-START™” technologija: Įjungus jungiklį įrankis pradeda veikti tik
tuomet, kai suktuvas įstumiamas į medžiagą.
ºº Greitai atleidžiamas 1⁄4 col. šešiakampis griebtuvas leidžia greitai pakeisti
antgalius
ºº Tikslus priekinės kūgio formos dalies sureguliavimas
Nuimamas
antgalis leidžia naudotojui naudoti pistoletą kaip atskirą
ºº
atsuktuvą arba kombinuotą atsuktuvą
ºº Intuityvi sugretinto priedo konstrukcija leidžia lengvai nuvalyti sausas
dulkes

ºº “Milwaukee®”

78

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

M18 FSGC-202X
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Sraigtai medienai iki (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Tvirtinimas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
prekės Nr.

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

prekės Nr.
PCHDE. Apima 1 x “SDS-Max” smailėjantį kaltą.
PCHDE. Apima 1 x “SDS-Max” plokščią kaltą.
“SDS-Max DE” smailėjantis kaltas, 400 mg ilgio.
“SDS-Max DE” plokščias kaltas, 400 mg ilgio.

4932455280
4932455275
4932455144
4932455145

Aukštos kokybės kaltas turi atlaikyti kasdienę skaldymo ir
griovimo darbų apkrovą, dėl to jis turi būti atsparus dėvėjimuisi,
smūgiams ir būti elastingas, kad lūžimo rizika būtų maža.

➊ Iškilaus kampo galiukas yra skirtas geresniam
prasiskverbimui, mažesniam strigimui ir
lengvesniam galandinimui.

Turint omenyje šiuos tikslus, didelis dėmesys skiriamas
apsirūpinimui tinkamomis žaliavomis bei moderniaisiais
gamybos būdais.

➋ Tvirtas ir smūgius sugeriantis korpusas
pagamintas iš aukščiausios kokybės plieno
lydinio.

➋

Kaip pagrindinė medžiaga, yra pasirinktas specialus plieno
lydinys, tada kiekvienas kaltas gaminamas atskirai kalant,
galandant, kietinant, grūdinant ir apdorojant.

➌ Lizdas tiksliai apdorotas mašinomis – taip
užtikrinamas mažesnis kalto ir elektrinio įrankio
dėvėjimasis.

Terminio apdorojimo procesas kalto paviršius sukietėja
tolygiai ir dėl to kaltas tampa atsparus smūgiams, atsparesnis
dėvėjimuisi ir pasižymi būtinu elastingumu.

➍ Galiukai su grioveliais neleidžia įrankiui skilinėti
ir trupėti.
➎ Smūgiavimo galas yra plokščias, kad 100
proc. smūgio energijos būtų perduota į galiuką.
➌
➍➎

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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15 X 3,6 V GALIA
VEIKIMO TRUKMĖ X 3,0 AH
162 WH PAJĖGUMAS
15 KAMERŲ ENERGIJOS PAJĖGUMAS
IKI 50 % DARBO VIENĄ KARTĄ ĮKROVUS
VISI “M18™” AKUMULIATORIAI VEIKIA SU VISAIS “M18™” ĮRANKIAIS

IKI

IKI

DAUGIAU GALIOS*

ILGESNĖ VEIKIMO TRUKMĖ*

35 %

5X

NAUDOJIMAS ESANT SUDĖTINGOMS SĄLYGOMS

NAUDOJIMAS ESANT SUDĖTINGOMS SĄLYGOMS

NAUDOJIMAS ESANT SUDĖTINGOMS SĄLYGOMS

65 MM AUTOMATINĖS PASTŪMOS PER 2 X 6 PUŠĮ

SKERSINIAI ĮPJOVIMAI 2 X 4 PUŠYJE

18 MM SKYLIŲ SK. 6 MM STORIO PLIENE

LYGUS

5 STANDARTINIAMS LIČIO 3,0 AH AKUMULIATORIAMS
DIDELIS ENERGIJOS KIEKIS,
15 X 3,6 V / 3,0 AH CELIŲ
AKUMULIATORIUS
80

VISIŠKAS SISTEMOS SUDERINAMUMAS,
VISI “M18™” AKUMULIATORIAI VEIKIA
SU VISAIS “M18™” ĮRANKIAIS

IKI 50 % DAUGIAU ENERGIJOS

* Palyginus su kitomis ličio jonų technologijomis ir (arba) ankstesne “Milwaukee®” technologija. Rezultatai priklauso nuo įtampos, įrankio ir naudojimo.

JEI TAI YRA

, JIS TINKA VISIEMS

100

DAUGIAU KAIP

ĮRANKIŲ
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M18 CHM

M18 CHPX

M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX PERFORATORIUS

M18 FUEL™ GALINGAS SDS-PLUS PERFORATORIUS

pasaulyje 18V 5 kg SDS-Max perforatorius, išsiskiriantis
ºº Pirmasis
didžiausiu universalumu ir suteikiantis daugiausia laisvės dirbant,

suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
ºº Milwaukee
POWERSTATE

ºº
ºº
ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

®

™

sistema REDLINK PLUS užtikrina pažangiausią
ºº Išmanioji
skaitmeninę įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip

toks pats veiksmingas kaip ir iš tinklo maitinamas laidinis įrankis
Milwaukee® suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlis
POWERSTATE™ variklis suteikia laidinio gręžimo įrankio
eksploatacines savybes
Naujoji REDLINK PLUS™ išmanioji sistema užtikrina pažangiausią
skaitmeninę įrankio ir baterijos apsaugą nuo perkrovimo ir
nepaprastai pagerina įrankio eksploatacines savybes esant apkrovai
Didelės galios 9,0 Ah REDLITHIUM-ION™ baterija, palyginti su
kitomis ličio jonų technologijos baterijomis, veikia iki 5 kartų
ilgiau, sukaupia iki 35 % daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų
ilgesne naudojimo trukme ir geriau veikia net iki -20°C siekiančioje
temperatūroje
Tvirtas, atšiaurioms sąlygoms pritaikytas pavarų dėžės korpusas,
užtikrinantis tikslų pavarų elementų įstatymą ir geresnį aušinimą
Roto-stop ir kelių padėčių kalto nustatymo funkcija leidžia nustatyti
kaltą į 12 skirtingų padėčių bei parinkti optimalų kampą darbams
patogiai atlikti
Dėl mažai vibruojančios (10,6 m/s²) konstrukcijos įrankiu per dieną
galima dirbti ilgiau
Apsauginė sankaba apsaugo naudotoją ir įrankį grąžto užstrigimo
atveju

™

pat unikaliai padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai

Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION palyginti su kitomis ličio
ºº jonų
technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 %
™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme
ir geriau veikia net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
Galingu varikliu varomas įrankis pajėgumu prilygsta laidiniam įrankiui
Stipriausiai smūgiuojantis belaidis SDS perforatorius savo klasėje.
Galingo smūgiavimo mechanizmo sukuriama smūgio energija 4,5 J,
o vibracija, dėl dvigubos vibracijų slopinimo sistemos*, tesiekia vos
8,6 m/s²
Visiškai metalinis reduktoriaus korpusas suteikia galimybę optimaliai
įtaisyti krumpliaračius ir pailginti eksploatavimo trukmę
Keturi veikimo režimai – smūgiavimas sukant, tik smūgiavimas, tik
sukimas ir „Variolock“ – užtikrina didžiausią universalumą
FIXTEC sistema leidžia be jokių raktų pakeisti griebtuvą
Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio
veikimo laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
Energijos matuoklis rodo likusią įkrovą

Stipriausiai smūgiuojantis belaidis
perforatorius – 4,0 J

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

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Tvirtinimas
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai
per min.)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. tunelinio grąžto skersmuo (mm)
Didž. gręž. karūnėlės skersmuo (mm)
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 CHM-0C

M18 CHM-902C

−
0
−
SDS-Max
6.1

9.0
2
95 min
SDS-Max
6.1

0 - 3000

0 - 3000

0 - 450
40
65
100
10.6
9.6
−
Krepšys įrankiui
4933451362

0 - 450
40
65
100
10.6
9.6
6.6
Krepšys įrankiui
4933451361

Patogiausia nešiotis, didžiausias universalumas
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Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Tvirtinimas
SDS-Plus
Smūgio energija (EPTA) (J)
4.0
Didž. skylės diametras medienoje (mm) 30
Didž. skylės diametras pliene (mm)
13
Didž. grąžto diametras betone (mm) 28
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per min.) 0 - 5000
Vibracija gręžiant (m/s² )
8.6
Vibr. kalimas (m/s² )
7.1
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
Dyna Case
prekės Nr.
4933451431

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

Dėl naujos dvigubos antivibracinės
sistemos* vibracija yra silpna

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

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL

™

Metalinis karteris

GALINGAS DULKIŲ SIURBLYS

ºº Suprojektuotas

taip, kad efektyviai surinktų dulkes ir automatiškai įsijungtų
nuo įrankio įjungimo / išjungimo mygtuko
ºº HEPA filtras: plačiai žinomas kaip geriausias 99,75% veiksmingumo visų
dydžių daleles sulaikantis filtras
ºº Didelė dulkių surinkimo dėžė
ºº Aliuminis dulkių ištraukimo vamzdis reguliuojamas pagal grąžto dydį,
didžiausias ilgis iki 16 mm, gylis 90 mm
ºº Tinka naudoti su M18 CHPX & M28 CHPX

902C versija su naująja galinga 9,0 Ah baterija

M18-28 CPDEX-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Didžiausias grąžto skersmuo (mm)
Didžiausias gręžimo gylis (mm)
Maksimalus ilgis (mm)
Eigos ilgis (mm)
Svoris be akum. (kg)
Pridedama
prekės Nr.

−
0
−
16
90
160
100
1.6
−
4933446810

Roto-stop ir kelių padėčių kalto nustatymo funkcija

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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M18 CHX | M18 FUEL

™

HD18 H | M18 SERIJOS SDS+ PERFORATORIUS

SDS-PLUS PERFORATORIUS

ºº Milwaukee® suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
POWERSTATE™, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir iki 25
proc. didesne galia
ºº Išmanioji sistema REDLINK PLUS™ užtikrina pažangiausią skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™ palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Antras pagal smūgio stiprumą laidinis SDS perforatorius savo klasėje.
Galingo smūgiavimo mechanizmo sukuriama smūgio energija 2,5 J, o
vibracija yra vos 8,9 m/s²
ºº Dėl kompaktiško ir ergonomiško dizaino naudoti yra patogiau
ºº Visiškai metalinis reduktoriaus korpusas suteikia galimybę optimaliai
įtaisyti krumpliaračius ir pailginti eksploatavimo trukmę
ºº Keturi veikimo režimai – smūgiavimas sukant, tik smūgiavimas, tik sukimas
ir „Variolock“ – užtikrina didžiausią universalumą
ºº FIXTEC sistema leidžia be jokių raktų pakeisti griebtuvą
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo

M18 CDEX | M18 FUEL

™

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Tvirtinimas
Smūgio energija (EPTA) (J)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
prekės Nr.

M18 CHX-0X

M18 CHX-502X

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

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

taip, kad efektyviai surinktų dulkes ir automatiškai įsijungtų
nuo įrankio įjungimo / išjungimo mygtuko
HEPA
filtras:
plačiai
žinomas kaip geriausias 99,75% veiksmingumo visų
ºº
dydžių daleles sulaikantis filtras
ºº Didelė dulkių surinkimo dėžė
ºº Aliuminis dulkių ištraukimo vamzdis reguliuojamas pagal grąžto dydį,
didžiausias ilgis iki 16 mm, gylis 90 mm
ºº Tinka naudoti su M18 CHX

M18 CDEX-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Didžiausias grąžto skersmuo (mm)
Didžiausias gręžimo gylis (mm)
Maksimalus ilgis (mm)
Eigos ilgis (mm)
Svoris be akum. (kg)
Pridedama
prekės Nr.

−
0
−
16
90
160
100
1.6
−
4933447450

M18 CHXDE | SDS-PLUS PERFORATORIUS SU SPECIALIU DULKIŲ SIURBLIU

M18 CHPXDE | M18 FUEL™ GALINGAS SDS-PLUS
PERFORATORIUS SU SPECIALIU DULKIŲ SIURBLIU

ºº M18 CHX - M18 FUEL™ SDS-plus
perforatorius
ºº M18 CDEX - M18 FUEL™ SDS-plus dulkių
siurblys

ºº M18 CHPX - M18 FUEL™ galingas sds-plus
perforatorius
ºº M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ galingas
dulkių siurblys

M18 CHXDE-502C

84

5.0
2
59 min
Krepšys įrankiui
4933448185

ºº Galingu varikliu varomas įrankis pajėgumu prilygsta laidiniam įrankiui
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos

elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Galingas smūgiavimo mechanizmas – smūgių energija siekia 2,4 J
ºº Visiškai metalinis reduktoriaus korpusas teikia galimybę optimaliai įtaisyti
krumpliaračius ir pailginti eksploatavimo trukmę
ºº Keturi veikimo režimai – smūgiavimas sukant, tik smūgiavimas, tik sukimas
ir „Variolock“ – užtikrina didžiausią universalumą
ºº „Variolock“ ir smūgiavimo išjungimo funkcija
ºº Mechaninė sankaba, sauganti įrankį įstrigus grąžtui
ºº Virpesių slopinimo sistema, mažindama vibraciją, leidžia dirbti ypač
patogiai
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje

HD18 H-402C
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Tvirtinimas
Smūgio energija (EPTA) (J)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
prekės Nr.

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

HD18 HX | M18 SERIJOS TRIJŲ REŽIMŲ SDS+ PERFORATORIUS

SDS-PLUS DULKIŲ SIURBLYS

ºº Suprojektuotas

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
prekės Nr.

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

M18 CHPXDE-502C
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
prekės Nr.

5.0
2
59 min
Krepšys įrankiui
4933448180

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

ºº Galingu varikliu varomas įrankis pajėgumu prilygsta laidiniam įrankiui
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos

elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Galingas smūgiavimo mechanizmas – smūgių energija siekia 2,4 J
ºº Visiškai metalinis reduktoriaus korpusas teikia galimybę optimaliai įtaisyti
krumpliaračius ir pailginti eksploatavimo trukmę
ºº Keturi veikimo režimai – smūgiavimas sukant, tik smūgiavimas, tik sukimas
ir „Variolock“ – užtikrina didžiausią universalumą
ºº „Variolock“ ir smūgiavimo išjungimo funkcija
ºº FIXTEC sistema – griebtuvų keitimas be rakto
ºº Mechaninė sankaba, sauganti įrankį įstrigus grąžtui
ºº Virpesių slopinimo sistema, mažindama vibraciją, leidžia dirbti ypač
patogiai
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje

HD18 HX-0

HD18 HX-402C

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Tvirtinimas
Smūgio energija (EPTA) (J)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
prekės Nr.

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

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

M18 BH-0

M18 BH-402C

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Tvirtinimas
Smūgio energija (EPTA) (J)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Vibracija gręžiant (m/s² )
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
prekės Nr.

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

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

M18 BH | M18 SERIJOS PERFORATORIUS
ºº Labai geras galios ir svorio santykis 1,9 kg 1,2 J EPTA klasėje
ºº Galingas keturpolis „Milwaukee®“ variklis užtikrina didžiausią pajėgumą

ir
išsiskiria labai geru galios ir svorio santykiu
™
REDLINK
nuo
per
didelės
apkrovos
apsauganti
elektronika
įrankyje
ir
ºº
akumuliatoriuje užtikrina geriausią sistemos patvarumą visoje klasėje
ºº 2 veikimo režimai: siekdami didžiausio universalumo, rinkitės rotacinį
smūginį režimą ar tik rotacinį režimą
ºº Maža vibracijos vertė – 10 m/s²
ºº Optimizuotas smūginis gręžimas iki 4–10 mm (daugiausiai 16 mm)
ºº Priekinės ir atbulinės eigos jungiklis, užtikrinantis tvirtinimo detalių
universalumą
ºº 43 mm kaklelio dydis, suderinamas su M12 DE dulkių siurbimo prietaisu
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Ypač skaisčiai šviečiantis diodinis darbo vietos šviestuvas
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
akumuliatoriais

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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PASIRINKITE DARBUI TINKAMĄ ĮRANKĮ IR DULKIŲ SIURBLĮ

SMŪGIO
0.9J ENERGIJA

Tvirtinimas
Optimalus gręžimo diametras
betone (mm)
Didž. grąžto diametras betone
(mm)
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
prekės Nr.

SMŪGIO
1.1J ENERGIJA

SMŪGIO
1.2J ENERGIJA

SMŪGIO
2.4J ENERGIJA

SMŪGIO
2.5J ENERGIJA

SMŪGIO
4.0JENERGIJA

SMŪGIO
4.1J ENERGIJA

SMŪGIO
6.1J ENERGIJA

STIPRIAUSIAI SMŪGIUOJANTIS
PERFORATORIUS SAVO KLASĖJE

STIPRIAUSIAI SMŪGIUOJANTIS
PERFORATORIUS SAVO KLASĖJE

PIRMASIS PASAULYJE 18V 5 KG
SDS-MAX PERFORATORIUS
M18 CHM-902C

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

Vibracija gręžiant (m/s² )

−

−

−

7.4

9.5

7.1

8.1

9.6

Vibr. kalimas (m/s² )

4933441164

4933451510

4933443330

4933441280

4933451381

4933451469

4933451025

4933451361

Kompaktiškumas

Kompaktiškas ir lengvas, leidžia
dirbti ankštose vietose

Optimalus gręžimo diametras
betone (mm)
Didž. grąžto diametras betone
(mm)

prekės Nr.

Dydis
Pramonėje pirmaujantis
kompaktiškas perforatorius su
išskirtinai žema vibravimo verte

Kompaktiškai ir lengva
konstrukcija, skirta dirbti ankštose
vietose ir aukštyje, padidina
naudotojo komfortą ir sumažina
nuovargį naudojant visą dieną

Galingas elektrinis variklis
užtikrina laidinio įrankio
efektyvumą efektyvumą

M12 DE-201C DULKIŲ SIURBIMO PRIETAISAS, 4933440500 (PARDUODAMAS ATSKIRAI)
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Tvirtinimas

“M18 FUEL™ SDS-Plus”
plaktukas su “FUEL™”
technologija užtikrina didesnį
nei laidinio įrankio greitį, laidinio
įrankio patvarumą ir visos
dienos darbą vieną kartą įkrovus

M18 CDEX-0 DULKIŲ SIURBIMO PRIETAISAS, 4933447450 (PARDUODAMAS
ATSKIRAI)

STIPRIAUSIAI SMŪGIUOJANTIS
PERFORATORIUS SAVO
KLASĖJE

“M28 FUEL™ SDS-Plus”
perforatorius su “FUEL™”
technologija užtikrina didesnį
nei laidinio įrankio greitį, laidinio
įrankio patvarumą ir iki 2 kartų
ilgesnę naudojimo trukmę

M18 CPDEX-0 DULKIŲ SIURBIMO PRIETAISAS, 4933446810
(PARDUODAMAS ATSKIRAI)

PIRMASIS PASAULYJE 18V 5 KG
SDS-MAX PERFORATORIUS

PHDE72 dulkių siurbimo prietaisas,
4932430480 (parduodamas atskirai)
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M18 FMDP

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ MAGNETINĖS GRĘŽIMO STAKLĖS SU NUOLAT VEIKIANČIU MAGNETU

M18 FUEL™ 125 MM ŠLIFUOKLIS SU STABDŽIU

“ suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlis
ºº „Milwaukee
„POWERSTATE “ variklis pasižymi laidinio gręžimo įrankio galia,

“ suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlis
ºº „Milwaukee
„POWERSTATE “ variklis pasižymi šlifavimui reikiama galia ir iki 10

®

®

™

™

magnetas didžiausia jėga laiko ⁄4˝ plieną, o vienu baterijos įkrovimu
galima išgręžti 40 x 18 mm skylių
Išmanioji sistema „REDLINK PLUS™“ užtikrina pažangiausią
skaitmeninę įrankio apsaugą nuo perkrovos ir apsaugą nuo ašmenų
įstrigimo, taip pat unikaliai padidina įrankio pajėgumą veikiant
apkrovai
Akumuliatorių baterija „REDLITHIUM-ION™“, palyginti su kitomis
ličio jonų technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20
% daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme
ir geriau veikia net –20 °C siekiančioje žemoje temperatūroje
„AUTOSTOP™“ atkėlimo detektorius: aptinka perteklinį sukimąsi ir
automatiškai sumažina energijos tiekimą grąžtui bei taip užtikrina
geriausią naudotojo apsaugą
8 890 N laikymo jėga pasižymintis autonominis magnetas yra
apsaugotas nuo atsitiktinio magneto išsijungimo ir užtikrina geresnę
naudotojo apsaugą bei patogų lygiavimą
2 greičių pavara leidžia pasirinkti optimalų 400 ir 690 aps./min. greitį
naudojant žiedinius ar sraigtinius grąžtus
Didžiausias gręžimo skersmuo naudojant žiedinius grąžtus – 38 mm,
o naudojant tiesaus koto sraigtinius grąžtus – 13 mm
Nereikalaujantis rakto 19 mm „Weldon“ griebtuvas leidžia priedus
keisti greitai ir lengvai
Sumontuotas magneto tepimo bakas, skirtas tvirtinimui prie mašinos
ar medžiagos, ypač, kai gręžiama vertikaliai
146 mm eigos ilgis leidžia naudoti skirtingus priedus
1

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. gręžimo skersmuo (mm)
Didž. gręžimo gylis (mm)
Didž. vienalyčio grąžto skersmuo (mm)
Magnet. laikymo galia (veikiant slėgiui gręž.
taške) (N)
Eigos ilgis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
prekės Nr.

M18 FMDP-0C
−
0
−
400 / 690
38
50
13

M18 FMDP-502C
5.0
2
59 min
400 / 690
38
50
13

8890

8890

146
−
Krepšys įrankiui
4933451636

146
13.0
Krepšys įrankiui
4933451012

ºº
ºº

AUTOSTOP™ atkėlimo detektorius

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Autonominis nuolatinis magnetas

NAUDOJIMAS ESANT SUDĖTINGOMS SĄLYGOMS
18 MM SKYLIŲ SK. 6 MM STORIO PLIENE

Beraktis 19 mm Weldon griebtuvas

kartų ilgesne įrankio naudojimo trukme
Išmanioji sistema „REDLINK PLUS™“ užtikrina pažangiausią
skaitmeninę įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip
pat unikaliai padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
Akumuliatorių baterija „REDLITHIUM-ION™“, palyginti su kitomis
ličio jonų technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20
% daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme
ir geriau veikia net –20 °C siekiančioje žemoje temperatūroje
„RAPIDSTOP™“ sustabdo diską per mažiau nei 2 sekundes ir
suteikia geriausią naudotojo apsaugą
Neužrakinamas apsauginis mentinis jungiklis su maitinimo
blokavimo funkcija apsaugo nuo savaiminio paleidimo pavojaus
dingus ir vėl atsiradus įtampai
Aukščiausios kokybės krumplinė pavara – tokia pati sistema yra
naudojama galinguose laidiniuose šlifuokliuose
Rinkoje grakščiausio dizaino rankena su mentiniu jungikliu
Nuimamas dulkių filtras, apsaugantis nuo nešvarumų patekimo ir
pailginantis variklio naudojimo laiką
125 mm beraktė apsauga – puikus pjovimo efektyvumas ir greitas
apsaugos reguliavimas nenaudojant veržliarakčio
FIXTEC veržlė leidžia diską pakeisti nenaudojant įrankių

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos
(sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris su akum. (kg)
Jungiklio tipas
Stabdymo laikas (s)
FIXTEC junginė veržlė
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
prekės Nr.

M18 CAG125XPDB-0X
−
0
−

M18 CAG125XPDB-502X
5.0
2
59 min

M18 CAG125XPDB-902X
9.0
2
95 min

8500

8500

8500

125
33
M 14
−
Mentinis jungiklis
<2
Taip
Taip
Dyna Case
4933451427

125
33
M 14
2.7
Mentinis jungiklis
<2
Taip
Taip
Dyna Case
4933451544

125
33
M 14
3.0
Mentinis jungiklis
<2
Taip
Taip
Dyna Case
4933451471

M18 CAG115XPDB | M18 FUEL

™

GRĘŽIMO KARŪNOS
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Aukščiausios klasės pavarų sistema

RAPIDSTOP™ užtikrina greičiausią
disko sustabdymą

Ø125 X 22.2 MM
ŠLIFAVIMO DISKAS
PLIENUI, BRONZAI,
TITANUI IR ALIUMINIUI
prekės Nr.

4932430408

+
Neblokuojamas apsauginis mentinis
jungiklis

115 MM ŠLIFUOKLIS SU STABDŽIU

ºº „Milwaukee®“

Ø (mm)

Bendras ilgis (mm)

Skaičius pakuotėje

prekės Nr.

Ø (mm)

Bendras ilgis (mm)

Skaičius pakuotėje

prekės Nr.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlis „POWERSTATE™“
variklis pasižymi šlifavimui reikiama galia ir iki 10 kartų ilgesne įrankio
naudojimo trukme
ºº Išmanioji sistema „REDLINK PLUS™“ užtikrina pažangiausią skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº Akumuliatorių baterija „REDLITHIUM-ION™“, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme ir geriau veikia net
–20 °C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº „RAPIDSTOP™“ sustabdo diską per mažiau nei 2 sekundes ir suteikia
geriausią naudotojo apsaugą
ºº Neužrakinamas apsauginis mentinis jungiklis su maitinimo blokavimo
funkcija apsaugo nuo savaiminio paleidimo pavojaus dingus ir vėl
atsiradus įtampai
ºº Aukščiausios kokybės krumplinė pavara – tokia pati sistema yra
naudojama galinguose laidiniuose šlifuokliuose
ºº Rinkoje grakščiausio dizaino rankena su mentiniu jungikliu
ºº Nuimamas dulkių filtras, apsaugantis nuo nešvarumų patekimo ir
pailginantis variklio naudojimo laiką

M18 CAG115XPDB-0X M18 CAG115XPDB-502X
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./
min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris su akum. (kg)
Jungiklio tipas
Stabdymo laikas (s)
FIXTEC junginė veržlė
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

−
0
−

5.0
2
59 min

8500

8500

115
28
M 14
−
Mentinis jungiklis
<2
Taip
Taip
Dyna Case
4933451426

115
28
M 14
2.7
Mentinis jungiklis
<2
Taip
Taip
Dyna Case
4933451010
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M18 CAG125XPD | M18 FUEL

™

125 MM KAMPINIS ŠLIFUOKLIS

ºº Milwaukee®

suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
POWERSTATE™ pasižymi šlifavimui reikiama galia ir iki 10 kartų ilgesne
eksploatavimo trukme bei iki 2 kartų ilgesne veikimo trukme ir leidžia
pasiekti geriausią produktyvumą
ºº Išmanioji sistema REDLINK PLUS™ užtikrina pažangiausią skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™ palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Aukščiausios kokybės krumplinė pavara – tokia pati sistema yra
naudojama laidiniuose šlifavimo įrenginiuose
ºº 125 mm beraktė apsauga – puikus pjovimo efektyvumas ir greitas
apsaugos reguliavimas nenaudojant veržliarakčio
ºº Integruota FIXTEC sistema leidžia pakeisti diską nenaudojant visiškai jokių
įrankių
ºº Ploniausia rankena su mentiniu jungikliu rinkoje
ºº Nuimamas dulkių filtras, apsaugantis nuo nešvarumų patekimo ir
pailginantis variklio naudojimo laiką

M18 CAG115XPD | M18 FUEL

™

M18 CAG125XPD-0X M18 CAG125XPD-502X
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.) 8500
Disko skersmuo (mm)
125
Didž. pjov. gylis (mm)
33
Veleno dydis
M 14
Svoris su akum. (kg)
−
Jungiklio tipas
Mentinis jungiklis
FIXTEC
Taip
Linijos atblokavimo funkc.
Taip
Pridedama
Dyna Case
prekės Nr.
4933451441

115 MM KAMPINIS ŠLIFUOKLIS

ºº Milwaukee

suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
POWERSTATE™ išsiskiria iki 10 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir iki 2
kartų ilgesne veikimo trukme su šlifavimui reikiama galia
ºº Išmanioji sistema REDLINK PLUS™ užtikrina pažangiausią skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™ palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Aukščiausios kokybės krumplinė pavara – tokia pati sistema yra
naudojama laidiniuose šlifavimo įrenginiuose
ºº 115 mm beraktė apsauga – puikus pjovimo efektyvumas ir greitas
apsaugos reguliavimas nenaudojant veržliarakčio
ºº Integruota FIXTEC sistema leidžia pakeisti diską nenaudojant visiškai jokių
įrankių
ºº Ploniausia rankena su mentiniu jungikliu rinkoje
ºº Nuimamas dulkių filtras, apsaugantis nuo nešvarumų patekimo ir
pailginantis variklio naudojimo laiką
ºº Neužrakinamas apsauginis mentinis jungiklis su maitinimo blokavimo
®

M18 CAG125X | M18 FUEL

™

M18 CAG115XPD-0X
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris su akum. (kg)
Jungiklio tipas
FIXTEC
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
prekės Nr.

−
0
−
8500
115
28
M 14
2.5
Mentinis jungiklis
Taip
Taip
Dyna Case
4933451440

Diamond Plus™ sauso / šlapio veikimo skylių pjovimo pjūklai
Deimantinio abrazyvo grąžtai ir skylių pjovimo pjūklai yra suprojektuoti
profesionalams kuriems reikia gręžti kietas medžiagas, tokias kaip
porcelianas / grindų plytelės / ketus arba stiklo pluoštas, kai su
įprastiniais grąžtais gręžti ypač sunku. Šie skylių pjovimo pjūklai
garantuoja puikų efektyvumą ir ilgaamžiškumą net ir gręžiant kiečiausias
medžiagas.

AUKŠTESNIO LYGIO DEIMANTINIAI ELEMENTAI IR
GERESNIS SULITAVIMAS KIETUOJU LYDMETALIU UŽTIKRINA
KLASĖJE GERIAUSIAS EKSPLOATACINES SAVYBES

Šioms karūnoms reikia labai mažai vandens, priešingai nei deimantinėms
karūnoms. Prieš gręžiant karūną tik užmerkti į vandenį. (Karūną užmerkti reikia
kas 5 sekundes gręžimo).

Ilgaamžiškumas: karūnėlių ilgaamžiškumui užtikrinti naudojami aukštos kokybės
deimantas ir speciali rišančioji medžiaga.

KAMPINIS ŠLIFUOKLIS SU 125 MM DISKU

suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
„POWERSTATE™“ išsiskiria iki 10 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir iš
akumuliatoriaus maitinamas veikia iki 25 % ilgiau
ºº „REDLINK PLUS™ Intelligence“ sistema užtikrina pažangiausią
skaitmeninę apsaugą nuo per didelės apkrovos, naudojamą įrankiuose ir
akumuliatoriuose, ir unikaliai padidina įrankio veikimo efektyvumą esant
apkrovai
Akumuliatorių
baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
ºº
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Aukščiausios kokybės krumplinė pavara – tokia pati sistema yra
naudojama laidiniuose šlifavimo įrenginiuose
ºº 125 mm beraktė apsauga – puikus pjovimo efektyvumas ir greitas
apsaugos reguliavimas nenaudojant veržliarakčio
ºº Integruota FIXTEC sistema leidžia pakeisti diską nenaudojant visiškai jokių
įrankių
ºº Rinkoje ploniausia rankena
ºº Nuimamas dulkių filtras, apsaugantis nuo nešvarumų patekimo ir
pailginantis variklio naudojimo laiką

GERESNIS PATVARUMAS
IR TVIRTUMAS UŽTIKRINA
IKI 10 KARTŲ ILGESNĘ
NAUDOJIMO TRUKMĘ.

Visada švarios skylės: išgręžiamos tikslios skylės be jokių subraižymų.

ºº „Milwaukee®“
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5.0
2
59 min
8500
125
33
M 14
2.5
Mentinis jungiklis
Taip
Taip
Dyna Case
4933448864

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos
(sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris su akum. (kg)
Jungiklio tipas
FIXTEC
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
prekės Nr.

M18 CAG125X-0X

M18 CAG125X-502X

Ilgaamžiškumas: kietas lydinio korpusas, kuris neišsikreipia.

−
0
−

5.0
2
59 min

Paprasta keisti karūnas: paslenkamos karūnėlių išmetimo angos, kad galėtumėte
lengviau ištraukti sunkiai nuimamas karūnėles.

8500

8500

125
33
M 14
−
Mentinis jungiklis
Taip
Taip
Dyna Case
4933451439

125
33
M 14
2.5
Mentinis jungiklis
Taip
Taip
Dyna Case
4933448866

Universalu: galima naudoti su kampiniu šlifuokliu arba naudojant specialų adapterį
– su drele.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Aprašymai
Adapteris kampiniam
šlifuokliui.
Adapteris kampiniam
šlifuokliui.

Tinkamas pjov.
karūnėlių skersmuo

Veleno lizdas

Pjov. karūnėlė arba
šerdies lizdas

Ø 22-29mm

M14

1

prekės Nr.

Ø 32-68mm

M14

5

/2˝ x 20

4932430464

/8˝ x 18

4932430465

Ø (mm)
22
29
32
35
38
44
51
68

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

prekės Nr.
49565605
49565615
49565620
49565625
49565630
49565640
49565645
49565664
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M18 CAG115X | M18 M18 FUEL

™

M18 FAP

KAMPINIS ŠLIFUOKLIS SU 115 MM DISKU

ºº „Milwaukee®“

suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
„POWERSTATE™“ išsiskiria iki 10 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir iš
akumuliatoriaus maitinamas veikia iki 25 % ilgiau
ºº „REDLINK PLUS™ Intelligence“ sistema užtikrina pažangiausią
skaitmeninę apsaugą nuo per didelės apkrovos, naudojamą įrankiuose ir
akumuliatoriuose, ir unikaliai padidina įrankio veikimo efektyvumą esant
apkrovai
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Aukščiausios kokybės krumplinė pavara – tokia pati sistema yra
naudojama laidiniuose šlifavimo įrenginiuose
ºº 115 mm beraktė apsauga – puikus pjovimo efektyvumas ir greitas
apsaugos reguliavimas nenaudojant veržliarakčio
ºº Integruota FIXTEC sistema leidžia pakeisti diską nenaudojant visiškai jokių
įrankių
ºº Rinkoje ploniausia rankena
ºº Nuimamas dulkių filtras, apsaugantis nuo nešvarumų patekimo ir
pailginantis variklio naudojimo laiką

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris su akum. (kg)
Jungiklio tipas
FIXTEC
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
Prekės Nr.

M18 CAG115X-0X

M18 CAG115X-502X

−
0
−
8500
115
28
M 14
−
Slankusis jungiklis
Taip
Taip
Dyna Case
4933451438

5.0
2
59 min
8500
115
28
M 14
2.5
Slankusis jungiklis
Taip
Taip
Dyna Case
4933448861

™

PLUS sistema užtikrina pažangiausią skaitmeninę įrankio
ºº REDLINK
ir baterijos apsaugą nuo perkrovimo ir nepaprastai pagerina įrankio
™

eksploatacines savybes esant apkrovai

baterija užtikrina iki 2,5 kartų ilgesnę veikimo
ºº REDLITHIUM-ION
trukmę, iki 20 % daugiau galios, iki 2 kartų ilgesnį baterijos veikimo
™

ºº

ºº
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris su akum. (kg)
FIXTEC
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
Prekės Nr.

ºº Galingas

92

®

ºº
ºº

HD18 AG-125-0

HD18 AG-125-402C

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

4.0
2
80 min
9000
125
33
M 14
2.2
Ne
Ne
Krepšys įrankiui
4933441507

HD18 AG-115 | M18 SERIJOS 115 MM KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
keturpolis „Milwaukee“ variklis užtikrina didžiausią pajėgumą ir
išsiskiria labai geru (optimaliu) galios ir svorio santykiu
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Metalinis korpusas užtikrina patvarumą
ºº Žemesnis reduktorius ir plonas korpusas yra optimaliai ergonomiškas
ºº Reguliuojamos padėties šoninė rankena teikia galimybę dirbti patogiai
ºº Visas metalinis reduktoriaus korpusas užtikrina sunkias eksploatavimo
sąlygas atitinkantį atsparumą
ºº Kelių padėčių šoninė rankena lengvam naudojimui
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
akumuliatoriais

suprojektuotas ir sukonstruotas bešepetėlis
ºº Milwaukee
POWERSTATE variklis

ºº

HD18 AG-125 | GALINGAS M18 SERIJOS ŠLIFUOKLIS
keturpolis „Milwaukee“ variklis užtikrina didžiausią pajėgumą ir
išsiskiria labai geru (optimaliu) galios ir svorio santykiu
Įrankyje
ir
akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
ºº
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Metalinis korpusas užtikrina patvarumą
ºº Žemesnis reduktorius ir plonas korpusas yra optimaliai ergonomiškas
ºº Reguliuojamos padėties šoninė rankena teikia galimybę dirbti patogiai
ºº Visas metalinis reduktoriaus korpusas užtikrina sunkias eksploatavimo
sąlygas atitinkantį atsparumą
ºº Kelių padėčių šoninė rankena lengvam naudojimui
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
akumuliatoriais

M18 FUEL™ POLIRUOKLIS

ºº

ºº Galingas

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris su akum. (kg)
FIXTEC
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
Prekės Nr.

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

HD18 AG-115-0

HD18 AG-115-402C

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

4.0
2
80 min
9000
115
28
M 14
2.4
Ne
Ne
Krepšys įrankiui
4933441300

ºº
ºº
ºº
ºº

laiką ir veikia geriau nei kitos ličio jonų technologijos baterijos iki -20
°C siekiančioje žemoje temperatūroje
Pirmasis pasaulyje belaidis poliruoklis, turintis 8 padėčių
reguliuojamą greičio pasirinkimą nuo 360 iki 2200 aps./min.
Neprilygstama veikimo trukmė – vienu baterijos įkrovimu* galima
nupoliruoti vieną įprasto dydžio automobilį
Pastovaus greičio elektroninė sistema su švelnaus paleidimo
funkcija užtikrina tolygų įrankio paleidimą
Didžiausias poliravimo priedo skersmuo 180 mm
Nuimamas dulkių filtras, apsaugantis nuo nešvarumų patekimo ir
pailginantis variklio naudojimo laiką
Guma aplietas reduktoriaus korpusas pagerina komfortą, ypač kai
dirbama įrankį laikant vertikaliai
Dėl fiksavimo funkcijos įrankiu patogiau naudotis poliruojant ilgesnį
laiką
3 padėčių lenkta rankena leidžia geriau valdyti įrankį
Maitinimo blokavimo funkcija, skirta apsaugoti nuo savaiminio
paleidimo pakeitus bateriją
*jeigu dažai vidutiniški ar geri, o įbrėžimai nežymūs

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Veleno dydis
Svoris su akum. (kg)
Regul. greitis
Linijos atblokavimo funkc.
Švelnaus paleidimo funkcija
Pridedama
Prekės Nr.

M18 FAP180-0

M18 FAP180-502X

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

5.0
2
59 min
360 - 2200
180
M 14
2.2
Taip
Taip
Taip
Dyna Case
4933451550

Reguliuojamas greičio pasirinkimas nuo 360 iki
2200 aps./min.

M14 KIBUS POLIRAVIMO
PADAS
4932430394

Prekės Nr.

Nuimama apsauga nuo dulkių

+

3 padėčių lenkta rankena

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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M18 CBS125

HD18 MS

M18 FUEL™ JUOSTINIS PJŪKLAS

M18 SERIJOS METALO PJŪKLAS

suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
ºº Milwaukee
POWERSTATE suteikia laidinio įrankio galią ir išsiskiria iki 10 kartų

nekorpusinis „Milwaukee“ variklis, besisukantis
ºº Keturpolis
3600 sūk./min greičiu, užtikrina spartų pjovimo procesą

®

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
ºº Įrankyje
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje

ilgesne eksploatavimo trukme bei iki 2 kartų ilgesne veikimo trukme
lyginant su kitais belaidžiais įrankiais
Išmanioji sistema REDLINK PLUS™ užtikrina pažangiausią
skaitmeninę įrankio apsaugą nuo perkrovos ir apsaugą nuo ašmenų
įstrigimo, taip pat unikaliai padidina įrankio pajėgumą veikiant
apkrovai
Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™ palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 %
daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme
ir geriau veikia net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
Daugiausia galima pjauti iki 125 x 125 mm skersmens medžiagą
5 pakopų greičio reguliavimas nuo 0 iki 116 m/min
Beraktis geležčių fiksavimo mechanizmas leidžia sparčiai ir lengvai
pakeisti pjūklo geležtę
Tvirtas metalinis kablys greitam ir patogiam pakabinimui darbo
vietoje
Grakštus visiškai metalinis variklio korpusas ir geriausią matomumą
užtikrinantis diodinis darbinio paviršiaus apšvietimas

sistemos ilgaamžiškumą

ir ergonomiška konstrukcija teikia galimybę
ºº Kompaktiška
valdyti pjovimo procesą kur kas geriau nei pjaunant įprastiniais,
švytuokliniais ir juostiniais metalo pjūklais

gylis be įrankių sparčiai ir lengvai reguliuojamas nuo 3 iki
ºº Pjovimo
50 mm, kai pjaunama 135 mm disku
akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio
ºº Atskiro
veikimo laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą

Didžiausia pjovimo geba

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pjūklo greitis (m/min)
Didž. stačiakampio strypo pjov. gylis (mm)
Pjūklelio ilgis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 CBS125-502C

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

5.0
2
59 min
0 - 116
125 x 125
1139.83
7.3
Krepšys įrankiui
4933448195

ºº

daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme
ir geriau veikia net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
akumuliatoriais

1140 MM 14 DANTUKŲ COLYJE TURINTYS
JUOSTINIO PJŪKLO AŠMENYS (3 VNT.),
1,8 MM DANTUKŲ ŽINGSNIS, PUIKIAI
TINKA 5–8 MM STORIO MEDŽIAGOMS
Prekės Nr.

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Kiaurymės dydis (mm)
Didž. plieno plokštes pjov. storis (mm)
Didž. metal. vamzdžių pjov. gylis (mm)
Didž. sekcijų pjov. gylis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

+

48390511
Įrankių nereikalaujantis ašmenų
fiksavimo mechanizmas

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
Krepšys įrankiui
4933441390

HD18 BS | M18 SERIJOS JUOSTINIS METALO PJŪKLAS

M18 BMS12 | M18

ºº Tikslūs daugiausia 1,2 mm gylio pjūviai pliene
ºº Unikali 360° įrankių nereikalaujanti besisukanti
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Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. stačiakampio strypo pjov. gylis (mm)
Pjūklelio ilgis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

HD18 BS-0

HD18 BS-402C

−
0
−
146
85 x 85
898.52
−
−
4933419122

4.0
2
80 min
146
85 x 85
898.52
4.8
Krepšys įrankiui
4933441415

900 MM 14 DANTUKŲ COLYJE TURINTYS
JUOSTINIO PJŪKLO AŠMENYS (3 VNT.),
1,8 MM DANTUKŲ ŽINGSNIS, PUIKIAI
TINKA 5–8 MM STORIO MEDŽIAGOMS
Prekės Nr.

Pjovimo gylis lengvai ir greitai be jokių
įrankių reguliuojamas nuo 3 mm iki
50 mm

135 X 20 MM 30 DANT.
PJŪKLO AŠMENYS
Prekės Nr.

48404070

+
Įmontuota LED lemputė apšviečia
darbinį paviršių

ºº 4,8

kg kompaktiškas ir nedaug sveriantis įrankis pritaikytas pjauti virš
operatoriaus esančiose ir ankštose vietose
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº 85 mm pjovimo gylis ir galimybė pjauti daugumą įprastinių medžiagų
puikiai tinka elektrikams, santechnikams ir mechanikams
ºº Be įrankių sparčiai reguliuojama ruošinio atrama teikia galimybę pjauti
prie sienų arba lubų prigludusius ruošinius
ºº Geležtės išstūmimo sistema leidžia sparčiai pakeisti geležtę – pakanka
nustumti ruošinio atramą į viršutinę padėtį ir nuspausti geležtės
išstūmimo mygtuką
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įmontuotas diodinis šviestuvas, skirtas darbiniam paviršiui apšviesti
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau
veikia net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“

Kompaktiška ir ergonomiška
konstrukcija leidžia valdyti geriau už
standartinius metalo pjūklus

diodinis šviestuvas, skirtas darbiniam paviršiui apšviesti
ºº Įmontuotas
matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Energijos
baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio
ºº Akumuliatorių
jonų technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 %

5 pakopų keičiamos greičio parinktys
M18 CBS125-0

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

+

KOMPAKTIŠKOS METALO ŽIRKLĖS

galvutė, kurią galima
fiksuoti 12 padėčių, leidžia pasiekti sunkiai prieinamas vietas ir yra
patogesnė naudoti
ºº Įrankyje ir sudėtinėje baterijoje įmontuota REDLINK™ apsaugos nuo
perkrovos elektroninė sistema užtikrina geriausią sistemos patvarumą
klasėje
ºº Atskirų elementų stebėsena garantuoja optimalų įrankio veikimo laiką ir
užtikrina ilgą sudėtinės baterijos tarnavimo laiką
ºº Patogi laikyti konstrukcija leidžia geriau kontroliuoti įrankį pjovimo metu
ºº Pjovimo greitį leidžiantis reguliuoti mygtukas suteikia papildomą kontrolę
pjaunant
ºº Diržo segtukas leidžia saugiai pritvirtinti judant
ºº REDLITHIUM-ION™ sudėtinė baterija veikia iki 2 kartų ilgiau, yra iki 20
proc. galingesnė, tarnauja iki 2 kartų ilgiau ir geriau veikia iki –20°C
temperatūroje nei kitos ličio jonų technologijos baterijos
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M18™ baterijomis

M18 BMS12-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. plieno pjov. gylis (mm)
Didž. alium. pjov. storis (mm)
Maž. pjov. spindulys (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

48390519

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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M18 BMS20 | M18

™

19 MM PJOVIMO ĮSTUMIANT AŠMENYS.
MEDIENOS IR PVC PJOVIMAS ĮSTUMIANT /
ĮDUBŲ PJOVIMAS / LYGUS PJOVIMAS

KOMPAKTIŠKOS METALO ŽIRKLĖS

ºº Tikslūs daugiausia 2,0 mm gylio pjūviai pliene
ºº Unikali 360° įrankių nereikalaujanti besisukanti

galvutė, kurią galima
fiksuoti 12 padėčių, leidžia pasiekti sunkiai prieinamas vietas ir yra
patogesnė naudoti
ºº Įrankyje ir sudėtinėje baterijoje įmontuota REDLINK™ apsaugos nuo
perkrovos elektroninė sistema užtikrina geriausią sistemos patvarumą
klasėje
ºº Atskirų elementų stebėsena garantuoja optimalų įrankio veikimo laiką ir
užtikrina ilgą sudėtinės baterijos tarnavimo laiką
ºº Patogi laikyti konstrukcija leidžia geriau kontroliuoti įrankį pjovimo metu
ºº Pjovimo greitį leidžiantis reguliuoti mygtukas suteikia papildomą kontrolę
pjaunant
ºº Diržo segtukas leidžia saugiai pritvirtinti judant
ºº REDLITHIUM-ION™ sudėtinė baterija veikia iki 2 kartų ilgiau, yra iki 20
proc. galingesnė, tarnauja iki 2 kartų ilgiau ir geriau veikia iki –20°C
temperatūroje nei kitos ličio jonų technologijos baterijos
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M18™ baterijomis

M18 BMS20-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. plieno pjov. gylis (mm)
Didž. alium. pjov. storis (mm)
Maž. pjov. spindulys (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

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

Prekės numeris

32 MM PJOVIMO AŠMENYS

Prekės numeris

HD18 SG | M18 SERIJOS TIESINIS ŠLIFUOKLIS
ºº Ilgu ir plonu ašies kakleliu paprasčiau pasiekti sunkiai prieinamas vietas
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos

elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Du elektroniniai greičio nustatymai
ºº Akumuliatoriaus blokavimo funkcija, sauganti nuo atsitiktinio paleidimo
ºº Ypač patvarus visiškai metalinis reduktoriaus korpusas
ºº Padidintas oro srautas užtikrina, kad įrankis neįkais, net jei darbas truktų
ilgiau
ºº 6 mm spyruokliuojantysis griebtuvas tinka įprastiniams darbiniams
priedams
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
akumuliatoriais

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos
(sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos
(sūk./min.)
Spyruokliuoj. griebtuvo dydis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

HD18 SG-0

HD18 SG-401C

−
0
−

4.0
1
80 min

17,500

17,500

21,500

21,500

6
−
−
4933417820

6
3.0
Krepšys įrankiui
4933426665

Prekės numeris

50 % greitesnis universalus belaidis įrankis pjovimo ir šalinimo
darbams, pasižymintis laidinio įrankio savybėmis
ºº REDLINK™ nuo per didelės apkrovos apsauganti elektronika įrankyje ir
akumuliatoriuje užtikrina geriausią sistemos patvarumą visoje klasėje
ºº 12 keičiamų greičių nuo 12 000 iki 18 000 apsisukimų per minutę ir 3,4°
vibraciniai judesiai leidžia profesionaliais įrankiais greitai pragręžti tokias
medžiagas kaip metalas, medis ir plastikas
ºº FIXTEC ašmenų keitimas nenaudojant įrankių, su pridedamu universaliu
ašmenų keitimo adapteriu, leidžiančiu naudoti visus konkurentų
gaminamus ašmenis, gerina produktyvumą
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Unikalus pjovimo gylio fiksavimo adapteris neleidžia medžiagos įpjauti per
giliai
ºº Prie KS arba NS ištraukimo sistemos prijungtas unikalus dulkių ištraukimo
komplektas užtikrina švarą darbo vietoje
ºº Ypač skaisčiai šviečiantis diodinis darbo vietos apšvietimas
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
akumuliatoriais
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Akum. baterijos talpa (specialioji)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Svyravimo kampas iš kairės į deš.
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 BMT-0

M18 BMT-421C

−
0
−
1.7
12,000 - 18,000
−
−
4933446203

1 x 2.0 & 1 x 4.0
2
80 min
1.7
12,000 - 18,000
1.7
Krepšys įrankiui
4933446210

9 VNT GELEŽČIŲ RINKINYS
MULTIFUNKCINIAM ĮRANKIUI.
Prekės Nr.

48901009

48900030

48900055

64 MM PLATŪS DVIMETALIAI AŠMENYS.
LAKŠTINIO METALO, MEDIENOS SU VINIMIS,
PLASTIKO IR STIKLO PLUOŠTO PJAUSTYMUI

M18 BMT | M18 SERIJOS MULTIFUNKCINIS ĮRANKIS

+

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

48900050

80 MM LYGAUS PJOVIMO SEGMENTINIS
DISKAS. TIKSLIEMS IR LYGIEMS MEDIENOS IR
PLASTIKO PJŪVIAMS

Prekės numeris

48900045

SKIEDINIO ŠALINIMO DISKAS. PAŽEISTO
SKIEDINIO TARP SIENOS AR GRINDŲ PLYTELIŲ
ŠALINIMUI. TAIP PAT PUIKIAI TINKA GRIOVELIŲ
PJAUSTYMUI GIPSKARTONYJE

Prekės numeris

19 MM PJOVIMO ĮSTUMIANT 10 VNT PAKUOTĖ

Prekės numeris

48904015

32 MM PJOVIMO ĮSTUMIANT 10 VNT PAKUOTĖ

32 MM GREITAI PJAUNANTYS JAPONIŠKO TIPO
AŠMENYS. GREITIEMS IR ŠVARIEMS MINKŠTOS
IR KIETOS MEDIENOS PJŪVIAMS

Prekės numeris

ºº Iki

48900015

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

48900100

Prekės numeris

48904030

32 MM GREITAI PJAUNANČIŲ JAPONIŠKO TIPO
AŠMENŲ 10 VNT PAKUOTĖ

Prekės numeris

48904055

64 MM PLAČIŲ BI-METALINIŲ AŠMENŲ 10 VNT
PAKUOTĖ

Prekės numeris

48904050

80 MM TITANINIS LYGAUS PJOVIMO
SEGMENTINIS DISKAS. TITANINĖ DANGA
UŽTIKRINA GERIAUSIĄ ATSPARUMĄ
DĖVĖJIMUISI IR DVIGUBAI PAILGINA
NAUDOJIMO LAIKĄ. TIKSLIAM IR LYGIAM
LAKŠTINIO METALO, MEDIENOS SU VINIMIS,
PLASTIKO IR STIKLO PLUOŠTO PJAUSTYMUI
Prekės numeris

48900035

LYGAUS PJOVIMO AŠMENYS SU KARBIDO
GRŪDELIAIS. GRIOVELIŲ IR LIZDŲ PJAUSTYMUI
GIPSE, GIPSKARTONYJE IR SKIEDINYJE

Prekės numeris

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

48900110
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M18 FMS254

M18 SMS216

M18 FUEL™ KAMPŲ PJAUSTYMO PJŪKLAS

M18™ GALINGAS DISKINIS PJŪKLAS

suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlis
ºº Milwaukee
POWERSTATE variklis veikia iki 2x ilgiau ir yra iki 25 % galingesnis

nekorpusinis Milwaukee variklis, besisukantis 2700 sūk./
ºº Galingas
min. greičiu, užtikrina spartų pjovimo procesą

®

®

™

sistema “REDLINK PLUS ”; užtikrina pažangiausią
ºº Išmanioji
skaitmeninę įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip

ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
ºº Įrankyje
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

™

pat unikaliai padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
Akumuliatorių baterija “REDLITHIUM-ION™”;, palyginti su kitomis
ličio jonų technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20
% daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme
ir geriau veikia net –20° C siekiančioje žemoje temperatūroje
254 mm disku galima tiksliai pjaustyti didelius ruošinius
Greitai atlaisvinamas nuožulnumo reguliavimo įtaisas leidžia
paprastai nustatyti nuožulnaus pjovimo kampą į kairę ir dešinę
Didelės slankiojančios plokštelės leidžia gerai atremti pjaunamą
ruošinį ir suteikia stabilumo ir tikslumo
Reguliuojamas griovelių pjovimo stabdis leidžia išpjauti griovelius
ir įlaidas
Iki 93 pjūvių 200 mm x 60 mm minkštoje medienoje naudojant 9,0 Ah
akumuliatorių leidžia dirbti visą dieną neišsekant akumuliatoriui
Patogiam įrankio transportavimui skirta integruota rankena
Plieninė fiksavimo plokštelė su nustatytais kampais leidžia tiksliai
atlikti daug vienodų pjūvių
LED lemputė, skirta apšviesti ruošinį ir pjūvio liniją esant prastam
apšvietimui

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

sistemos ilgaamžiškumą
Tikslumą ir ilgaamžiškumą suteikia du statmeni plieniniai kreiptuvai
su tiesiniais guoliais, kurie užtikrina sklandų slenkamąjį judesį
Kreiptuvų blokuotė – pjovimo mechanizmas automatiškai
užfiksuojamas viršutinėje padėtyje
Reguliuojamas lazerinis matuoklis, skirtas sparčiai ir tiksliai nustatyti
pjūvio liniją
Plieninė plokštė su stabdikliu reguliuojama numatytaisiais kampais,
todėl užtikrinamas kartotinis pjūvių tikslumas
Fiksavimo svirtis ir rankena padengta specialia medžiaga,
padedančia ilgai dirbant jaustis patogiai ir nepavargti
Įstrižosios padėties mechanizmo atpalaidavimo sistema leidžia
sparčiai ir sklandžiai pakeisti pjūvio padėtį
Įmontuotas diodinis darbo zonos šviestuvas apšviečia darbo vietą
Ašies fiksavimo funkcija leidžia sparčiai ir lengvai pakeisti geležtę
Patvarus liejimo slegiant būdu pagamintas pagrindas ir atrama
užtikrina ilgaamžiškumą ir tikslumą
48°/-2° kampo nuožulnumas
Tiekiamas su disku(48 dantys), aptarnavimo įrankiu
M18 SMS216-0

M18 FMS254-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Pokrypis į kairę (°)
Pokrypis į deš. (°)
Posūkio kampas į kairę (°)
Posūkio kampas į deš. (°)
Didž. pjov. gylis, 45° kampas ir 45° nuožambis (mm)
Didž. pjov. gylis, 45 laipsn. kampas ir 90 ln. nuožambis (mm)aips
Didž. pjov. gylis, 90° kampas ir 45° nuožambis (mm)
Didž. pjov. gylis, 90° kampas ir 90° nuožambis (mm)
Kiaurymės dydis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Greitai atleidžiamas kampo nustatymo įtaisas su
įpjovomis leidžia paprastai pakreipti į kairę ir dešinę

98

−
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

NAUDOJIMAS ESANT SUDĖTINGOMS SĄLYGOMS
38 X 89 MM MEDINĖS LENTOS PJŪVIŲ
VIENU BATERIJOS ĮKROVIMU

254 X 30 X 3.2 MM 60Z
DISKAS MEDIENAI
Prekės Nr.

4932451728

Reguliuojamas griovelių pjovimo stabdis leidžia išpjauti
griovelius ir įlaidas

+

Patogiam įrankio transportavimui skirta integruota
rankena

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Pokrypis į kairę (°)
Pokrypis į deš. (°)
Posūkio kampas į kairę (°)
Posūkio kampas į deš. (°)
Didž. pjov. gylis, 45° kampas ir 45° nuožambis (mm)
Didž. pjov. gylis, 45 laipsn. kampas ir 90 ln. nuožambis (mm)aips
Didž. pjov. gylis, 90° kampas ir 45° nuožambis (mm)
Didž. pjov. gylis, 90° kampas ir 90° nuožambis (mm)
Kiaurymės dydis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Pirmasis 18 V 216 mm kampų pjaustymo pjūklas su
integruota juosta

−
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 AŠMENYS SU 48
DANTUKAIS, PJOVIMO PLOTIS – 2,8
MM, ŠVARUS / TIKSLUS PJŪVIS
Prekės Nr.

Vidiniai slankiojimo bėgeliai

4932352840

+

Gerai matoma pjūvio linija

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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M18 CCS66 | M18 FUEL

™

DISKINIS PJŪKLAS

ºº Milwaukee®

suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
POWERSTATE™, išsiskiria iki 3 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir vienu
akumuliatoriaus įkrovimu leidžia atlikti iki 2 kartų daugiau pjūvių
ºº Išmanioji sistema REDLINK PLUS™ užtikrina pažangiausią skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™ palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº 190 mm geležtė, kurios pjovimo gylis 66 mm, leidžia iškart pjauti tris OSB
plokštes
ºº Pjūklo geležtė įtvirtinta dešinėje pjūklo pusėje, todėl pjuvenos išmetamos
atokiau nuo naudotojo
ºº 50° kampo nuožulnumas
ºº Viršutinė ir apatinė magnio apsaugos pasižymi šioje klasėje geriausiu
atsparumu smūgiams
ºº Magnio padas sumažina svorį ir padidina patvarumą
ºº Integruotas pjuvenų pūstuvas užtikrina, kad pjūvio linija būtų švari

M18 CCS55 | M18 FUEL

™

M18 CCS660X
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.) 5000
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm) 66
Didž. pjov. gylis 45 laipsnių kampu (mm) 48
Disko skersmuo (mm)
190
Kiaurymės dydis (mm)
30
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
Dyna Case
Prekės Nr.
4933459395

M18 CCS66502X
5.0
2
59 min
5000
66
48
190
30
4.2
Dyna Case
4933451384

M18 CCS66902X
9.0
2
95 min
5000
66
48
190
30
4.5
Dyna Case
4933459221

ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL® PJOVIMO ĮRANKIS
CSX tiesinis pjūklas su ONE-KEY technologija
ºº M18
Prijunkite per Bluetooth naudodami Milwaukee ONE-KEY
ºº programėlę
™

®

®

™

įrankio pritaikymas savo poreikiams naudojant ONEºº Visapusiškas
KEY programą
™

pjovimo valdymo funkcija suteikia visapusišką pjovimo
ºº Individualaus
greičio kontrolę
švelnaus paleidimo funkcija leidžia tiksliau pjaustyti
ºº Reguliuojama
įvairias medžiagas, sumažina ašmenų vibraciją ir padeda atpjauti

Prekės Nr.

+

4932430430

optimizavimo funkcija leidžia pailginti ašmenų tarnavimo
ºº Pjovimo
laiką ir lengviau pjauti įvairias medžiagas

prasiskverbus per pjaunamą medžiagą automatinis stabdis
ºº Pjūklui
sustabdo ašmenis, kad netyčia nebūtų įpjautos šalia esančios
medžiagos

įstumiant funkcija leidžia įsiskverbti ašmenims į medžiagą
ºº Pjovimo
mažesniu greičiu, o tada, pajutus didesnį naudotojo spaudimą,
greitis automatiškai padidinamas iki galo

suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
„POWERSTATE™“ išsiskiria iki 3 kartų ilgesne eksploatavimo trukme, iki 2
kartų didesne galia ir iš akumuliatoriaus maitinamas veikia iki 25 % ilgiau
ºº „REDLINK PLUS™ Intelligence“ sistema užtikrina pažangiausią
skaitmeninę apsaugą nuo per didelės apkrovos, naudojamą įrankiuose ir
akumuliatoriuose, ir unikaliai padidina įrankio veikimo efektyvumą esant
apkrovai
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº 50° kampo nuožulnumas
ºº Viršutinė ir apatinė magnio apsaugos pasižymi šioje klasėje geriausiu
atsparumu smūgiams
ºº Magnio korpusas sumažina svorį ir padidina patvarumą
ºº Integruotas dulkių pūstuvas palaiko švarią pjovimo liniją
ºº Kablys leidžia saugiai laikyti įrankį
ºº Akumuliatoriaus matuoklis rodo likusią įkrovą

įrankio atmintį galima įrašyti iki keturių individualių nustatymų, kad
ºº Įbūtų
galima greitai ir lengvai pasirinkti iš dažniausiai naudojamų
M18 CCS550X
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.) 5000
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm) 55
Didž. pjov. gylis 45 laipsnių kampu (mm) 41
Disko skersmuo (mm)
165
Kiaurymės dydis (mm)
15.87
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
Dyna Case
Prekės Nr.
4933451429

M18 CCS55502X
5.0
2
59 min
5000
55
41
165
15.87
3.2
Dyna Case
4933451376

M18 CCS55902X
9.0
2
95 min
5000
55
41
165
15.87
3.5
Dyna Case
4933451468

165 X 15,87 MM 24 DANTUKŲ
AŠMENYS SU YPAČ SIAURA
PRAPJOVA, UŽTIKRINANČIA
ILGESNĘ VEIKIMO TRUKMĘ
Prekės Nr.

+

3500 sūk./min „Milwaukee“ varikliu varomu įrankiu lengva pjauti
daugumą statybinių medienos medžiagų
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Galimybė pjauti iki 50 laipsnių nuožulas
ºº Iš magnio lydinio pagaminti viršutinis ir apatinis gaubtai yra labiausiai šioje
įrankių klasėje atsparus smūgiams
ºº Puikiai matoma pjūvio linija
ºº Variklis stabdomas elektroniniu stabdžiu, todėl pjovimo diskas sustoja per
keletą sekundžių
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
akumuliatoriais

M18 ONESX-0X M18 ONESX-502X M18 ONESX-902X
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Maksimali skylė minkštoje
300
medienoje (mm)
Maksimali skylė pliene (mm)
20
Maksimali skylė aliuminyje (mm) 25
Maksimalus gylis gręžiant
25
spalvotus metalus (mm)
Maksimalus pjovimo gylis
150
metaliniame vamzdyje (mm)
Eigų dažnis be apkrovos (eigų
0 - 3000
sk. per min.)
Eigos ilgis (mm)
28.6
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
Dyna Case
Prekės Nr.
4933459203

5.0
2
59 min

9.0
2
95 min

300

300

20
25

20
25

25

25

150

150

0 - 3000

0 - 3000

28.6
4.0
Dyna Case
4933451666

28.6
4.3
Dyna Case
4933459220

4932352313

HD18 CS | M18 SERIJOS DISKINIS PJŪKLAS

100

M18 ONESX

švariau ir greičiau

190 X 30 MM 24 DANTUKŲ
AŠMENYS SU YPAČ SIAURA
PRAPJOVA, UŽTIKRINANČIA
ILGESNĘ VEIKIMO TRUKMĘ

AKUMULIATORINIS DISKINIS PJŪKLAS

ºº „Milwaukee®“

ºº Galingu

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

M18 CSX | M18 FUEL

™

HD18 CS-0
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.) 3500
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm) 55
Didž. pjov. gylis 45 laipsnių kampu (mm) 39
Disko skersmuo (mm)
165
Kiaurymės dydis (mm)
15.87
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
−
Prekės Nr.
4933419134
165 X 15,87 MM 40 DANTUKŲ
AŠMENYS SU YPAČ SIAURA
PRAPJOVA, UŽTIKRINANČIA
ILGESNĘ VEIKIMO TRUKMĘ
Prekės Nr.

Visapusiškas įrankio pritaikymas savo
poreikiams naudojant ONE-KEY™
programą

AKUMULIATORINIS TIESINIS PJŪKLAS

ºº „Milwaukee®“

HD18 CS-402B
4.0
2
80 min
3500
55
39
165
15.87
3.8
Krepšys įrankiui
4933441400

+

4932352314

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Inventoriaus funkcija, leidžianti valdyti
visus įrankius

Išsaugokite konkrečiam darbui
taikomus profilius, kad darbą būtų
galima atlikti taip pat tiksliai

suprojektuotas ir gaminamas nekontaktinis variklis
„POWERSTATE™“ išsiskiria iki 5 kartų ilgesne eksploatavimo trukme, iki
30 % didesniu pjovimo greičiu ir iš akumuliatoriaus maitinamas veikia
iki 25 % ilgiau
ºº „REDLINK PLUS™ Intelligence“ sistema užtikrina pažangiausią
skaitmeninę apsaugą nuo per didelės apkrovos, naudojamą įrankiuose ir
akumuliatoriuose, ir unikaliai padidina įrankio veikimo efektyvumą esant
apkrovai
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau
veikia net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Patentuota pavarą apsauganti sankaba pailgina pavaros ir variklio
eksploatavimo laiką, absorbuodama staigių geležtės užspaudimų
sukeltas smūgines jėgas
ºº FIXTEC geležtės spaustukas leidžia greitai keisti geležtę, nenaudojant
jokio rakto
ºº Reguliuojamas pjūklo atramos ilgis

M18 CSX-0X M18 CSX-502X M18 CSX-902X
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Maksimali skylė minkštoje medienoje
(mm)
Maksimali skylė pliene (mm)
Maksimali skylė aliuminyje (mm)
Maksimalus gylis gręžiant spalvotus
metalus (mm)
Maksimalus pjovimo gylis metaliniame vamzdyje (mm)
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk.
per min.)
Eigos ilgis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

−
0
−

5.0
2
59 min

9.0
2
95 min

300

300

300

20
25

20
25

20
25

25

25

25

150

150

150

0 - 3000

0 - 3000

0 - 3000

28.6
−
Dyna Case
4933451428

28.6
4.1
Dyna Case
4933451378

28.6
4.4
Dyna Case
4933451470
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M18 BSX | M18

™

TIESINIS PJŪKLAS

ºº Milwaukee®

aukštos kokybės 4 polių variklis pasižymi didžiausia galia ir
išsiskiria puikiu galios ir svorio santykiu
ºº Įrankyje ir sudėtinėje baterijoje įmontuota REDLINK™ apsaugos nuo
perkrovos elektroninė sistema užtikrina geriausią sistemos patvarumą
klasėje
ºº Patentuotas Milwaukee® FIXTEC spaustuvas ašmenis leidžia pakeisti
greitai, lengvai ir nenaudojant jokių įrankių
ºº Atsvaros mechanizmas mažina vibracijas 15,2 m/s² medinėse sijose
ºº Pjovimo ašmenų eiga – 28,6 mm, greitis – 3000 judesių per minutę. Tai
užtikrina ypač didelę pjovimo spartą.
ºº Įkrovos matuoklis rodo likusią įkrovą
ºº REDLITHIUM-ION™ sudėtinė baterija veikia iki 2 kartų ilgiau, yra iki 20
proc. galingesnė, tarnauja iki 2 kartų ilgiau ir geriau veikia iki –20 °C
temperatūroje nei kitos ličio jonų technologijos baterijos
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M18™ baterijomis

M18 BSX-0
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Maksimali skylė minkštoje medienoje (mm)
300
Maksimali skylė pliene (mm)
20
Maksimali skylė aliuminyje (mm)
25
Maksimalus gylis gręžiant spalvotus metalus (mm)
25
Maksimalus pjovimo gylis metaliniame vamzdyje (mm) 150
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)
3000
Eigos ilgis (mm)
28.6
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
−
Prekės Nr.
4933447275

M18 BSX-402C
4.0
2
80 min
300
20
25
25
150
3000
28.6
4.0
Krepšys įrankiui
4933447285

12 VNT. SAWZALL® AŠMENŲ
RINKINYS, 48005021 X 2,
48005026 X 2, 48005701 X 2,
48005787 X 2, 48005784 X 4
Prekės Nr.

+

49221129

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

M18 CN16GA
M18 FUEL™ 16 GA VINIAKALĖ
klasėje galia išsiskiriantis įrankis leidžia nuolat giliai įkalti
ºº Geriausia
vinis į kietmedį
Ready to Fire vinių kalimo technologijos nereikia laukti tarp
ºº Dėl
kiekvieno vinies iššovimo
dujinių kasečių, nereikalauja valymo; suprojektuota
ºº Nereikia
taip, kad būtų patvari ir patikimai tarnautų net ir reikliausiems
naudotojams bei reikalautų mažai priežiūros

pasirenkami režimai: tikslus nuoseklusis kalimas ir spartus
ºº Du
smūginis kalimas

įrankių greitai ir lengvai nustatomas gylio reguliatorius užtikrina
ºº Be
gilų vinių įkalimą

Gylio reguliavimas be rakto

užraktas neleidžia kalti, kai dėtuvėje pasibaigia vinys
ºº Dry-Fire
REDLITHIUM-ION 2.0 Ah baterijos įkrovimu iššauna iki 800
ºº Vienu
vinių ir leidžia pasiekti didžiausią produktyvumą
™

ir lengvas užsikirtimų šalinimas
ºº Greitas
lemputė apšviečia darbinį paviršių, kad būtų galima tiksliau
ºº LED
nutaikyti vinis

C18 HZ | M18 SERIJOS KOMPAKTIŠKAS TIESINIS PJŪKLAS
ºº Našaus

kompaktiško „Milwaukee“ švytuoklinio pjūklo ilgis tesiekia 375
mm, todėl jis puikiai tinka dirbant ankštose vietose
ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Dviejų krumpliaračių pusiausvyra mažina vibraciją ir ilgina įrankio
eksploatavimo trukmę
ºº Patentuotas „Milwaukee“ griebtuvas FIXTEC leidžia sparčiai be rakto
pakeisti geležtę
ºº 20 mm ilgio eiga leidžia reguliuoti pjovimo procesą, o neapkrauto prietaiso
veikimo dažnis siekia 3000 eigų per minutę
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Įmontuotas diodinis šviestuvas, skirtas darbiniam paviršiui apšviesti
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
ºº Įrankyje

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)
Eigos ilgis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

C18 HZ-0

C18 HZ-402B

−
0
−
0 - 3000
20
−
−
4933416785

4.0
2
80 min
0 - 3000
20
2.5
Krepšys įrankiui
4933441340

10 VNT. RINKINYS, 2 X
49005460, 3 X 49005614, 3 X
49005424, 2 X 49005418
Prekės Nr.

49220220

+

Užsikirtimų šalinimas be įrankių

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Vinies kampas (laipsniais)
Vinies storis (mm)
Vinies tipas (mm)
Kasetėje telpančių vinių sk.
Ciklų skaičius
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 CN16GA-0

M18 CN16GA-202X

−
0
−
20
1.6
32 / 63
110
900
−
−
4933451569

2.0
2
40 min
20
1.6
32 / 63
110
900
3.3
Dyna Case
4933451571

HD18 JSB | GALINGAS M18 SERIJOS UŽ KORPUSO SUIMAMAS SIAURAPJŪKLIS

M18 CN18GS | M18 FUEL

ºº Keturių

ºº Geriausia

polių nekorpusinis „Milwaukee“ variklis, besisukantis 2700 sūk./
min greičiu, užtikrina spartų pjovimo procesą
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Dviejų greičių perjungiklis, skirtas parinkti skirtingas medžiagas
atitinkančiam greičiui
ºº Patentuota FIXTEC sistema leidžia sparčiai be rakto pakeisti geležtę,
taip pat yra galimybė reguliuoti nuožulnumą užfiksuojant geležtę 0 ir 45°
padėtyje
ºº Keturių pakopų reguliuojamoji švytuoklės funkcija užtikrina didesnį
pjovimo pajėgumą ir ilgesnę pjovimo geležtės eksploatavimo trukmę
ºº Reguliuojamasis pjuvenų pūstuvas
ºº Pjovimo geležtei tiksliai pakreipti ypač žemai prie adatinių guolių
pritaisytas didelis geležtės atraminis ritinėlis
ºº Liejimo slegiant būdu pagaminta ypač patvari pagrindo plokštė
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
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Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)
Didž. medžio pjov. gylis (mm)
Didž. plieno pjov. gylis (mm)
Posvyrio kampas (°)
Eigos ilgis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

™

HD18 JSB-0

HD18 JSB-402C

−
0
−
2050 / 2700
120
10
45
26
−
−
4933417845

4.0
2
80 min
2050 / 2700
120
10
45
26
2.9
Krepšys įrankiui
4933426660

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Prekės Nr.

4932459140

+
Dėtuvėje telpa iki 110 vinių

18 GA VINIAKALĖ

klasėje galia išsiskiriantis įrankis leidžia nuolat giliai įkalti vinis į

kietmedį
Ready to Fire vinių kalimo technologijos nereikia laukti tarp kiekvieno
vinies iššovimo
ºº Nereikia dujinių kasečių, nereikalauja valymo; suprojektuota taip, kad būtų
patvari ir patikimai tarnautų net ir reikliausiems naudotojams bei reikalautų
mažai priežiūros
ºº Du pasirenkami režimai: tikslus nuoseklusis kalimas ir spartus smūginis
kalimas
ºº Be įrankių greitai ir lengvai nustatomas gylio reguliatorius užtikrina gilų
vinių įkalimą
ºº Dry-Fire užraktas neleidžia kalti, kai dėtuvėje pasibaigia vinys
ºº Vienu REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah sudėtinės baterijos įkrovimu iššauna iki
1200 vinių ir leidžia pasiekti didžiausią produktyvumą
ºº Greitas ir lengvas užsikirtimų šalinimas
ºº LED lemputė apšviečia darbinį paviršių, kad būtų galima tiksliau nutaikyti
vinis
ºº Dėl

6G / 32 MM / 20° VINYS - 2000
VNT

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Vinies kampas (laipsniais)
Vinies storis (mm)
Vinies tipas (mm)
Kasetėje telpančių vinių sk.
Ciklų skaičius
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 CN18GS-0

M18 CN18GS-202X

−
0
−
0
1.2
16 / 54
110
900
−
−
4933451572

2.0
2
40 min
0
1.2
16 / 54
110
900
3.1
Dyna Case
4933451574

18G / 16 MM VINYS - 10,000
VNT
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

4932459124

+
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M18 BJS | M18

™

M18 CV | M18

SIAURAPJŪKLIS SU RANKENA VIRŠUJE

aukštos kokybės variklis leidžia atlikti 2800 judesių per minutę
ir greitai pjauti
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema „REDLINK™“ užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Milwaukee® patentuotas FIXTEC ašmenų spaustuvas leidžia greitai ir
lengvai pakeisti ašmenis
ºº Beraktis nuožulnumo reguliavimo įtaisas ant pagrindo plokštės leidžia
reguliuoti pjovimo kampą nuo 0 iki 45°
ºº Penkios švytuoklinio judesio pakopos, skirtos pagerinti pjovimo
efektyvumą
ºº Ruošiniui apšviesti skirta LED lemputė
ºº Pjuvenų pūstuvas nupučia pjuvenas nuo pjūvio linijos
ºº Nuimamas minkštas padas leidžia apsaugoti ir nesubraižyti paviršiaus
pjaunant minkštas medžiagas
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijos baterijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 %
daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme ir geriau
veikia net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M18™ baterijomis

™

ºº Milwaukee®

M18 BP | M18

™

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)
Didž. medžio pjov. gylis (mm)
Didž. plieno pjov. gylis (mm)
Eigos ilgis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 BJS-0

M18 BJS-402C

−
0
−
0 - 2800
135
10
25
−
−
4933451391

4.0
2
80 min
0 - 2800
135
10
25
2.5
Krepšys įrankiui
4933451389

KOMPAKTIŠKAS RANKINIS DULKIŲ SIURBLYS

ºº Puikiai siurbia medieną, metalą ir įprastas šiukšles
ºº HEPA filtras sulaiko 99,97% ore esančių dalelių, kurių dydis iki 0,3 mikrono
ºº Fiksuojamas jungiklis sumažina nuovargį ilgai naudojant
ºº Universalūs priedai, skirti dideliems ir mažiems plotams valyti
ºº Saugus talpos užraktas padeda išvengti išsiliejimo
ºº Skaidrus langelis leidžia matyti, kiek šiukšlių prisikaupė
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M18™ baterijomis
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais “Milwaukee®” M18™

akumuliatoriais

M18 CBL | M18 FUEL

OBLIUS

™

ºº „Milwaukee

“ aukštos kokybės 4 polių variklis sukasi 14 000 aps./min.
greičiu ir leidžia optimaliai apdirbti paviršių
™
„REDLINK
“
apsauga nuo perkrovos ir pastovaus greičio palaikymo
ºº
elektroninė įranga užtikrina geriausią klasėje patvarumą ir eksploatacines
savybes
ºº „REDLITHIUM-ION™“ sudėtinė baterija užtikrina iki 2x ilgesnę veikimo
trukmę, iki 20 % daugiau galios, iki 2x ilgesnį baterijos veikimo laiką
ir veikia geriau nei kitos ličio jonų technologijos baterijos iki –20 ℃
temperatūroje
ºº Dvipusiai karbido ašmenys leidžia greičiau pašalinti medžiagą; obliavimo
plotis 82 mm
ºº Obliavimo gylis reguliuojamas nuo 0 iki 2 mm, o dvidešimt fiksuojamų
padėčių leidžia tiksliai nustatyti vienu perėjimu nuobliuojamos medžiagos
storį
ºº Obliavimo gylis iki 10,7 mm
ºº Skiedrų išmetimas kairėn arba dešinėn obliuojant leidžia išvengti skiedrų
ºº Pailgintas priekinis padas leidžia tiksliai ir greitai padėti įrankį ant ruošinio
ºº Ant pagrindo esanti atrama apsaugo ruošinį nuo netyčinio pažeidimo
ºº Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio veikimo
laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas
®

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Pjov. plotis (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Drožimo gylis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 BP-0

M18 BP-402C

−
0
−
14,000
82
2
10.7
−
−
4933451113

4.0
2
80 min
14,000
82
2
10.7
2.7
Krepšys įrankiui
4933451114

2 X APSUKAMI VOLFRAMO
KARBIDO AŠMENYS
Prekės Nr.

4932273484

suprojektuotas ir gaminamas bešepetėlis POWERSTATE™
variklis naudojamas ilgiau ir yra iki 20 % galingesnis
ºº Išmanioji sistema REDLINK PLUS™ užtikrina pažangiausią skaitmeninę
įrankio ir akumuliatoriaus apsaugą nuo perkrovos, taip pat unikaliai
padidina įrankio pajėgumą veikiant apkrovai
ºº Ergonomiška vienaeilė konstrukcija leidžia lengviau pašalinti nešvarumus
iš ankštų vietų
ºº Nešvarumai valomi 100 MPH greičiu pučiamu oro srautu, kurio tūris siekia
iki 12,74 m³/min
ºº Reguliuojamas jungiklis ir greičio fiksatorius visapusiškai kontrolei
ºº Fiksuojamas jungiklis
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M18™ baterijomis

M18 CBL-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Oro srautas 1 (m³ per min.)
Oro srautas 2 (m³ per min.)
Oro srauto greitis 1 (km per h)
Oro srauto greitis 2 (km per h)
Turbinos apsukos [sūk._min.]
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
9.57
12.74
121
161
13,350
3.7
−
4933451794

+
M18 BBL | M18
ºº Kompaktiška

104

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

PŪSTUVAS

ºº Milwaukee

M18 VC | M18 SERIJOS AKUMULIATORINIS ŠLAPIO IR SAUSO VALYMO SIURBLYS

™

M18 VC-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Kiet. medžiagų talpa (l)
Skysčių talpa (l)
Žarnos skersmuo (mm)
Žarnos ilgis (m)
Didž. vakuumas (mbar)
Oro srautas (litrai per min.)
Filtro tipas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 CV-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Kiet. medžiagų talpa (l)
Žarnos skersmuo (mm)
Žarnos ilgis (m)
Didž. vakuumas (mbar)
Oro srautas (litrai per min.)
Filtro tipas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

®

ºº Galingas

18 V variklis užtikrina didelį 1246 l/min oro srautą ir 80 mbar
siurbimo slėgį
ºº Ypač veiksmingas 99,7 % pagal HEPA standartą įvertintas šlapių ir sausų
nešvarumų filtras sulaiko ypač smulkias dulkes
ºº Įmontuotas ventiliatorius užtikrina ypač veiksmingą 21 l/s oro srautą
ºº 7,5 l talpa leidžia sumažinti prastovos trukmę ištuštinant siurblį
ºº Įrankių dėžę primenanti konstrukcija, pritaikyta krauti įrenginiams vieną ant
kito. Taip juos lengviau nešioti ir paprasčiau laikyti
ºº Įtaisyti priedų ir žarnos laikikliai. Priedai visada laikomi po ranka
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
akumuliatoriais
ºº Parduodamas su plaunamuoju filtru, žarna, plyšių siurbimo ir universaliuoju
antgaliu

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

−
0
−
9.65
7.5
31.5 / 41.7
1.8
80
1246
Šlapia / sausa
5.4
−
4933433601

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

AKUMULIATORINIS PŪSTUVAS

konstrukcija leidžia pašalinti purvą ir nešvarumus iš ankštų

vietų.

ºº Galios

valdymas – 3 greičio nustatymai su kintamo greičio reguliavimo
jungikliu.
ºº Įvairūs priedai – antgalio pailginimas (228,6 mm), universalus oro pripūtimo
(išleidimo) priedas.
ºº Nuimamas antgalis, kad galėtumėte lengvai ir patogiai laikyti.
ºº Užrakinimo jungiklis.
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee®“ M18™
akumuliatoriais

M18 BBL-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Oro tūris (m³ per minutę)
Oro srauto greitis (km/h)
Turbinos apsukos [sūk._min.]
Irankio ligis be antgalio [mm]
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

−
0
−
0 - 2.9
0 - 42.8
0 - 18,700
375
1.2
−
4933446216
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M18 AF | M18

™

M12-18 JSSP

VENTILIATORIUS

galima naudoti su M18™ „REDLITHIUM-ION™“ baterijomis arba KS
maitinimo šaltiniu.
ºº Trys greičio nustatymai leidžia pasirinkti optimalų, iki 1 290 metrų per
valandą, oro srauto greitį
ºº Efektyvi oro cirkuliacija, oras cirkuliuoja 3,6 m x 4 m patalpoje
ºº 120° kampu reguliuojama galva leidžia naudoti ventiliatorių įvairiame
aukštyje ir padėtyse
ºº Naudojant M18™ „REDLITHIUM-ION™“ 4,0 Ah sudėtinę bateriją trečiu
greičiu veikia tris valandas
ºº Labai patogu nešiotis, nes konstrukcija kompaktiška ir yra integruota
rankena
ºº Guminės kojelės suteikia stabilumo ir nebraižo paviršiaus
ºº Tvirtinimo taškai suteikia galimybę naudotojui esant reikalui montuoti
ventiliatorių ant sienos
ºº KS adapteris pridedamas

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

ºº KS/NS,

M18 AF-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Oro srauto greitis 1 [m per val.]
Oro srauto greitis 2 [m per val.]
Oro srauto greitis 3 [m per val.]
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
760
1000
1290
2.7
−
4933451022

M12™ - M18™ BLUETOOTH® KOLONĖLĖ
Bluetooth kolonėlė
ºº Moderni
belaidis ryšys veikia iki 30 m atstumu
ºº Bluetooth
baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee
ºº Lanksti
baterijomis
®

®

®

M12™ ir M18™

apsaugos klasė, galima naudoti darbo vietoje, nes kolonėlė
ºº IP54
atspari vandeniui ir nešvarumams
ir švarūs garsai visuose diapazonuose
ºº Aiškūs
USB krovikliu galima įkrauti telefonus, planšetinius
ºº 2,1A
kompiuterius ir medijos leistuvus

ºº Aukščiausios klasės kolonėlė su žemųjų dažnių prievadu
Belaidis iki 30 m siekiantis “Bluetooth®”
diapazonas

M18 RC
M18™ RADIJAS / ĮKROVIKLIS
2,1 A USB įkroviklis, įkrauna telefonus,
planšetinius kompiuterius ir medijos
leistuvus

Integruota kroviklio funkcija per USB prievadą leidžia greitai ir
ºº patogiai
įkrauti bet kurią M18 bateriją arba elektroninius įtaisus
™

„Bluetooth“ imtuvas: Leiskite muziką iš 30 m atstumu
ºº Skaitmeninis
esančio išmaniojo telefono, kompiuterio ar planšetinio kompiuterio.
/ NS universalumas: maitinimas iš Milwaukee
ºº KS
akumuliatoriaus arba kintamosios srovės lizdo.

®

M12-18 JSSP-0

M18™

AM / FM dradio imtuvas su skaitmeniniu procesoriumi
ºº Išskirtinis
užtikrina didžiausią signalų priėmimo tikslumą ir signalų aiškumą.
kokybės garsiakalbiai ir 40 W stiprintuvas užtikrina
ºº Aukščiausios
aiškų ir galingą garsą.
oro poveikio apsaugotas pagalbinis skyrius apsaugo MP3
ºº Nuo
grotuvus ir kitus garso įrenginius.

Įdiegta elektroninių prietaisų įkrovimo
funkcija

korpusas ir metalinės rankenos apsaugo nuo sunkių
ºº Sutvirtintas
darbo vietos sąlygų.

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Matmenys (mm)
Garsiak. galia (W)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
360 x 165 x 165
40
2.3
−
4933459275
Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia
su visais “Milwaukee®” M12™ ir M18™
akumuliatoriais

ir išankstinis 10 stočių nustatymas.
ºº Ekvalaizeris
2,1 amp. USB lizdas įkrauna įrenginius tiek kintamosios,
ºº Apsaugotas
tiek nuolatinės srovės režimu.
su pagalbiniu įvesties laidu, 2 x AA baterijomis.
ºº Tiekiamas
Milwaukee baterijos parduodamos atskirai.

M18 JSR DAB+ | M18

®

™

RADIJAS DAB+

ºº Aukštos

Įmontuotas M18™ baterijos kroviklis

M18 RC-0
Įtampa (nuol.) (V)
Įtampa (kint.) (V)
Akum. tipas
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Matmenys (mm)
Garsiak. galia (W)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

18
220 - 240
Li-ion
−
0
−
300 x 307 x 370
40
7.7
−
4933446639
Įmontuotas butelių atidarytuvas

106

Skaitmeninis Bluetooth® imtuvas

Hermetiška dėtuvė

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

kokybės garso sistema – DAB+ / FM imtuvas su skaitmeniniu
procesoriumi pasižymi geriausiu signalo priėmimo tikslumu ir aiškumu
ºº DAB+ užtikrina geriausią garso kokybę ir suteikia papildomą informaciją,
pavyzdžiui: dainos pavadinimą, dainininko vardą ir tikslų laiką
ºº Aukštos kokybės dvigubi garsiakalbiai su pasyviais spinduliuotuvais
atkuria švarų garsą ir gilius, tikslius žemus dažnius
ºº Reguliuojamas glodintuvas, skirtas pagerinti garso kokybę, ir 10
įsimenamų stočių
ºº Smūgius sugeriantys dangteliai ir metalinės kolonėlių grotelės apsaugo
nuo krentant patiriamų smūgių ir darbo vietoje esančio vandens bei
nešvarumų
ºº Integruotos rankenos leidžia lengvai transportuoti ir laikyti
ºº Maitinamas iš Milwaukee® M18™ baterijų arba KS lizdo. Su M18™
REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah baterija veikia iki 12 valandų
ºº Hermetiška įrenginių dėtuvė saugo mobiliuosius įrenginius
ºº Apsaugotas 2.1 A USB maitinimo lizdas įkrauna elektroninius prietaisus
KS ir NS režimu
ºº Tiekiamas su papildomu įvesties laidu ir dviem AAA dydžio baterijomis
Milwaukee® baterijos parduodamos atskirai

M18 JSR DAB+-0
Įtampa (nuol.) (V)
Įtampa (kint.) (V)
Akum. tipas
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Radijo dažnis AM (kHz)
Radijo dažnis FM (MHz)
DAB dažnis
Matmenys (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: 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 SERIJOS SANDARINIMO MEDŽIAGŲ PISTOLETAS SU 600 ML KASETE

RADIJAS

kokybės garso sistema – AM/FM imtuvas su skaitmeniniu
procesoriumi pasižymi geriausiu signalo priėmimo tikslumu ir aiškumu
ºº Aukštos kokybės dvigubi garsiakalbiai su pasyviais spinduliuotuvais
atkuria švarų garsą ir gilius, tikslius žemus dažnius
ºº Reguliuojamas glodintuvas, skirtas pagerinti garso kokybę, ir 10
įsimenamų stočių
ºº Smūgius sugeriantys dangteliai ir metalinės kolonėlių grotelės apsaugo
nuo krentant patiriamų smūgių ir darbo vietoje esančio vandens bei
nešvarumų
ºº Integruotos rankenos leidžia lengvai transportuoti ir laikyti
ºº Maitinamas iš Milwaukee® M18™ baterijų arba KS lizdo. Su M18™
REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah baterija veikia iki 12 valandų
ºº Hermetiška įrenginių dėtuvė saugo mobiliuosius įrenginius
ºº Apsaugotas 2.1 A USB maitinimo lizdas įkrauna elektroninius prietaisus
KS ir NS režimu
ºº Tiekiamas su papildomu įvesties laidu ir dviem AAA dydžio baterijomis
Milwaukee® baterijos parduodamos atskirai

ºº Aukštos

ºº 4500 N siekianti jėga.
ºº Įrankyje ir akumuliatorių

M18 JSR-0
Įtampa (nuol.) (V)
Įtampa (kint.) (V)
Akum. tipas
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Radijo dažnis AM (kHz)
Radijo dažnis FM (MHz)
Matmenys (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Optimaliai veikia su bet kuriais klijais ir bet kokioje aušimo temperatūroje
ºº Apsaugos nuo varvėjimo funkcija neleidžia produktui varvėti, kai
atleidžiamas jungiklis
ºº Ratukinis 6 greičių perjungiklis teikia galimybę visiškai reguliuoti produkto
juostelės storį
ºº Didelės ir tvirtos konstrukcijos stūmoklis užtikrina pastovų srautą,
sumažina atoveikį ir iš tūbelės išstumia visą sandariklį
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įmontuotas diodinis šviestuvas, skirtas darbiniam paviršiui apšviesti
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
akumuliatoriais

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

HD18 PXP | M18 SERIJOS AKUMULIATORINIS SPARČIŲJŲ Q&E JUNGČIŲ PLĖSTUVAS
besisukanti 12–40 mm (6 bar) ir 32 mm (10 bar) galvutė
tiksliai išplečia jungtį laikant įrankį viena ranka
Įrankyje
ir
akumuliatorių
baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
ºº
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Sparčiai veikiantis kumštelinis mechanizmas, pats traukdamas vamzdį
ir veikdamas nepertraukiamai, leidžia surinkti sparčiąsias Q&E jungtis iki
keturių kartų našiau
ºº Plieniniai krumpliaračiai ir įmontuotasis korpusas iš magnio lydinio
ºº D formos rankena, leidžianti lengvai prijungti Q&E jungtis
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įmontuotas diodinis žibintuvėlis, skirtas darbiniam paviršiui apšviesti
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
akumuliatoriais

ºº Automatiškai

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Eigos ilgis (mm)
Greitis (eigų sk. per min.)
Pridedamos galvos
Galvos tipas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Geriausia šioje klasėje veikimo trukmė – įkrovus akumuliatorių galima
išdozuoti iki 7 kasečių
ºº Nepriekaištinga už rankenos laikomo įrankio pusiausvyra ir
ergonomiškumas – ilgis siekia vos 355 mm, o svoris – 3,6 kg
ºº Oro išleidimo vožtuvas pildymo mechanizme užtikrina spartų srautą
ºº Įtaisyti žarnos laikikliai, ąsa peties diržui ir diodinis akumuliatoriaus
energijos indikatorius – didesnis patogumas naudotojui ir mažesnė
prastovų trukmė
ºº Trys pildymo būdai: nefasuotas tepalas, kasetė ir siurbimo funkcija
ºº Tepalo talpa: 400 ml kasetė, 473 ml nefasuoto tepalo
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
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Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Didž. stūmimo jėga (N)
Greičių skaičius
Standartinė įranga
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

C18 PCG/600A-201B

C18 PCG/600T-201B

2.0
1
40 min
4500
6
600 ml alum. vamzdis
2.3
Krepšys įrankiui
4933441305

2.0
1
40 min
4500
6
600 ml vamzdis
2.3
Krepšys įrankiui
4933441808

ALIUMINIS 600 ML
CILINDRINIS LAIKIKLIS. REIKIA
STŪMOKLIO KOTO 48091091
IR STŪMOKLIO 44700375
Prekės Nr.

+

4932352845

C18 PCG/400 | M18 SERIJOS SANDARINIMO MEDŽIAGŲ PISTOLETAS SU 400 ML KASETE
HD18 PXP-H06202C

HD18 PXP-H10202C

2.0
2
40 min
14
45
20/25/32 mm
Auto
3.5
Krepšys įrankiui
4933441771

2.0
2
40 min
25
45
20/25/32 mm
Auto
3.5
Krepšys įrankiui
4933441774

M18 GG | M18 SERIJOS TEPIMO ŠVIRKŠTAS
ºº Galingas 18 V variklis užtikrina 620 bar didžiausią darbinį slėgį
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

ºº 4500 N siekianti jėga.
ºº Įrankyje ir akumuliatorių

baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Optimaliai veikia su bet kuriais klijais ir bet kokioje aušimo temperatūroje
ºº Apsaugos nuo varvėjimo funkcija neleidžia produktui varvėti, kai
atleidžiamas jungiklis
ºº Ratukinis 6 greičių perjungiklis teikia galimybę visiškai reguliuoti produkto
juostelės storį
ºº Didelės ir tvirtos konstrukcijos stūmoklis užtikrina pastovų srautą,
sumažina atoveikį ir iš tūbelės išstumia visą sandariklį
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įmontuotas diodinis šviestuvas, skirtas darbiniam paviršiui apšviesti
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
akumuliatoriais

C18 PCG/400T-201B
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Didž. stūmimo jėga (N)
Greičių skaičius
Standartinė įranga
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

2.0
1
40 min
4500
6
400 ml permatomo vamzdis
2.3
Krepšys įrankiui
4933441812

SKAIDRUS 400 ML
CILINDRINIS LAIKIKLIS. REIKIA
STŪMOKLIO KOTO 48091090
IR STŪMOKLIO 44700375
Prekės Nr.

+

4932352842

C18 PCG/310 | M18 SERIJOS SANDARINIMO MEDŽIAGŲ PISTOLETAS SU 310 ML KASETE
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Slėgis (barai)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 GG-0

M18 GG-201C

−
0
−
562
−
−
4933440493

2.0
1
40 min
562
3.9
Krepšys įrankiui
4933440490

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

ºº 4500 N siekianti jėga.
ºº Įrankyje ir akumuliatorių

baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Optimaliai veikia su bet kuriais klijais ir bet kokioje aušimo temperatūroje
ºº Apsaugos nuo varvėjimo funkcija neleidžia produktui varvėti, kai
atleidžiamas jungiklis
ºº Ratukinis 6 greičių perjungiklis teikia galimybę visiškai reguliuoti produkto
juostelės storį
ºº Didelės ir tvirtos konstrukcijos stūmoklis užtikrina pastovų srautą,
sumažina atoveikį ir iš tūbelės išstumia visą sandariklį
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įmontuotas diodinis šviestuvas, skirtas darbiniam paviršiui apšviesti
ºº Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 % daugiau
energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne eksploatavimo trukme ir geriau veikia
net -20°C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
akumuliatoriais

C18 PCG/310C-201B
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Didž. stūmimo jėga (N)
Greičių skaičius
Standartinė įranga
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

2.0
1
40 min
4500
6
310 ml kasetė turėtojas
2.3
Krepšys įrankiui
4933441310

STANDARTINIS 310 ML
LAIKIKLIS. PRIDEDAMAS
SURINKTAS STŪMOKLIO KOTAS
4932352937, STŪMOKLIS
SURINKTAM LAIKIKLIUI IR
PASTŪMOS SRAIGTAS 44700330
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

+

48081076
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M18 HCC ACSR-SET | HIDRAULINIS M18

™

FORCE LOGIC™ KABELIŲ KIRPTUVAS

ºº Hidraulinis

FORCE LOGIC™ kabelių kirptuvas 53 kN jėga kabelius nukerpa
greičiau nei per 4 sekundes
®
ºº Milwaukee suprojektuotas ir sukonstruotas bešepetėlis POWERSTATE™
variklis veikia iki 4 kartų ilgiau
ºº Kerpa iki 22,5 mm skersmens ACSR ir ACSS kabelius
ºº Įrankis pritaikytas valdyti viena ranka, todėl yra puikiai subalansuotas ir
lengvai valdomas
ºº Dėl optimalios ašmenų geometrijos ir patentuotos išsiskleisti
neleidžiančios konstrukcijos žiočių, nukirpus galima iškart montuoti
ºº Kompaktiška vienaeilė žiočių konstrukcija su 350° pasukama galva leidžia
lengvai nukirpti netgi ankštose vietose
ºº Nukirpus žiotys automatiškai atsiveria
ºº Užsandarinta elektronika apsaugota nuo purvo, dulkių ir drėgmės poveikio
ºº Integruotas pakabinimo kablys, skirtas pagerinti saugumą darbo vietoje
ºº Įmontuotas energijos matuoklis ir diodinis šviestuvas
ºº Dėl REDLINK™ atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio
veikimo laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas
ºº Sudėtinė baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijos baterijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 %
daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme ir geriau
veikia net –20° C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M18™ baterijomis

FORCELOGIC™ įrankiai yra modernūs, paprasti naudoti ir pasižymi
puikiomis eksploatacinėmis savybėmis bei ilgu veikimo laiku.
FORCELOGIC™ įrankiai visuomet leidžia atlikti darbą išmaniau: nesvarbu,
ar tai būtų skylių mušimo sistema, kurią galima nustatyti darbui be įrankio
svorio, kad būtų lengva pramušti skyles, ar užspaudimo replės, leidžiančios
suimti arčiau žiočių ir suteikiančios neprilygstamą kontrolę bei tikslumą.

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Kirpimo jėga (kN)
Didž. pjov. skersmuo (mm)
Kirpimo laikas (S).
Svoris su akum. (kg)
Standartinė įranga
Pridedama
Prekės Nr.

™

M18 HCCT-201C

M18 HCC-201C
CU/AL-SET

M18 HKP-201C

PATIKIMIAUSIAS BŪDAS
SUSUKTI

GREIČIAUSIAS BŪDAS
PJAUTI

LENGVIAUSIAS BŪDAS
ŠTAMPUOTI

Rankenos perkėlimas į
įrankio centrą užtikrina
3 klasės pirštinių srityje
geriausią valdymą,
pagerina išlygiavimą ir
tikslumą

Šis atviras griebtuvas,
visiškai subalansuotas
su linijos įrankiu,
užtikrina lygių neturintį
valdymą ir tikslumą

Lengvas nustatymas
be įrankio svorio, kuris
pagreitina pakartotinį
štampavimą
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M18 BLHPT-202C

IŠ NAUJO APIBRĖŽIA TAI,
KAIP SUJUNGIAMI METALINIAI
IR PLASTIKINIAI VAMZDŽIAI
Naujasis presavimo įrankis su
subalansuota viena rankena,
vienoje linijoje veikiančia
konstrukcija užtikrina ne tik
ergonomiškiausią sprendimą
dirbti aplink sumontuotus
vamzdžius, bet ir užtikrina
aukščiausio lygio preso tikslumą ir
patikimumą

M18 BLPXPL-502C

ĮRANKIS JUNGIAMAS SU
“M12™” IR “M18™ PROPEX®”
PAPILDOMAIS ĮRANKIAIS, KAD
BŪTŲ UŽTIKRINTAS PRAMONĖJE
NUOSEKLIAUSIOS KOMERCINĖS
MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS
Moderni konstrukcija užtikrina
naudotojui optimalią pusiausvyrą
atliekant sujungimus aukštyje. Jį taip
pat galima apversti ir pastatyti ant
stalo viršaus, kai naudojama ilgai
darbo vietoje arba parduotuvėje

M18 HCC-201C ACSR-SET
2.0
1
40 min
53
22.5
<3
3.7
ACSR kirpimo žiotys
Krepšys įrankiui
4933451196

Kabelių žnyplių žiotys ir plieno
pjaustymo ašmenų rinkinys. ACSS
– aliuminio ir plieno kabelis bei
ACSR – plienu sutvirtintas aliuminio
kabelis. t. y. 477 ACSR. Iki Ø 9,5
mm storio „Utility“ klasės įtempimo
viela / įtemptas kabelis. Netinka
armuotam kabeliui.

49162773

Atsarginiai laido pjoviklio ašmenys
“ACSR-Jaw”. Netinka armatūros
laidams arba plieniniams strypams.

48440412

+

FORCE LOGIC™ KABELIŲ KIRPTUVAS

ºº Hidraulinis

M18 HCC-201C
ACSR-SET

M18 HCC-0 ACSR-SET
−
0
−
53
22.5
<3
−
ACSR kirpimo žiotys
Krepšys įrankiui
4933451198

Prekės Nr.

M18 HCC CU/AL-SET | HIDRAULINIS M18
FORCE LOGIC™ kabelių kirptuvas 53 kN jėga kabelius nukerpa
greičiau nei per 4 sekundes
®
ºº Milwaukee suprojektuotas ir sukonstruotas bešepetėlis POWERSTATE™
variklis veikia iki 4 kartų ilgiau
ºº Kerpa iki 35 mm skersmens vario ir aliuminio kabelius
ºº Įrankis pritaikytas valdyti viena ranka, todėl yra puikiai subalansuotas ir
lengvai valdomas
ºº Dėl optimalios ašmenų geometrijos ir patentuotos išsiskleisti
neleidžiančios konstrukcijos žiočių, nukirpus galima iškart montuoti
ºº Kompaktiška vienaeilė ir grakšti žiočių konstrukcija su 350° pasukama
galva leidžia lengvai nukirpti netgi ankštose vietose
ºº Nukirpus žiotys automatiškai atsiveria
ºº Užsandarinta elektronika apsaugota nuo purvo, dulkių ir drėgmės poveikio
ºº Integruotas pakabinimo kablys, skirtas pagerinti saugumą darbo vietoje
ºº Įmontuotas energijos matuoklis ir LED lemputė
ºº Dėl REDLINK™ atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio
veikimo laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas
ºº Sudėtinė baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijos baterijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 %
daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme ir geriau
veikia net –20° C siekiančioje žemoje temperatūroje
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M18™ baterijomis

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

M18 HCC-0 CU/AL-SET M18 HCC-201C CU/AL-SET
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Kirpimo jėga (kN)
Didž. pjov. skersmuo (mm)
Kirpimo laikas (S).
Svoris su akum. (kg)
Standartinė įranga
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
53
35
<3
−
CU/AL kirpimo žiotys
Krepšys įrankiui
4933451201

2.0
1
40 min
53
35
<3
3.7
CU/AL kirpimo žiotys
Krepšys įrankiui
4933451199

Prekės Nr.
Kabelių žnyplių žiotys ir vario
/ aliuminio pjaustymo ašmenų
rinkinys. Iki 4 x 50 mm² , 1 x 100
mm² standartinis susuktasis
varinis / aliuminis kabelis.

4932430839

Atsarginės geležtės kirpti varį ir
aliuminį.

4932430840

+
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M18 HKP | HIDRAULINIS M18

™

FORCE LOGIC™ SKYLMUŠIS

ºº Hidraulinis

FORCE LOGIC™ skylmušis yra pats kompaktiškiausias ir
lengviausias rinkoje 60 kN jėga veikiantis skylmušis
ºº Lengviausias būdas pramušti skyles – skylės pramušamos greitai, tiksliai,
yra apvalios ir be atplaišų
ºº Tiksli štampų lygiavimo sistema užtikrina didžiausią tikslumą
ºº Įrankis pritaikytas valdyti viena ranka, todėl yra puikiai subalansuotas ir
lengvai valdomas
ºº Sparčioji jungtis leidžia greitai paruošti skylmušį ir štampą, nereikia
nešiotis sunkaus įrankio
ºº Įrankiu pramušite iki Ø100 mm skyles 3,0 mm storio minkštame pliene
arba 2,5 mm storio nerūdijančiame pliene
ºº Suderinamas su dauguma populiariausių skylmušių ir štampų
ºº Lengviausias ir mažiau pastangų reikalaujantis būdas daryti skyles metalo
lakštuose
ºº Įmontuotas energijos matuoklis ir diodinis šviestuvas
ºº Dėl REDLINK™ atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio
veikimo laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas
ºº Sudėtinė baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijos baterijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia
iki 20 % daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne
Aprašymai
Ø (mm)
Prekės Nr.
naudojimo trukme ir geriau veikia net –20° C siekiančioje
Skylmušis M16
16.2
4932430841
žemoje temperatūroje
Skylmušis PG16
22.5
4932430843
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee®
Skylmušis
M20
20.4
4932430842
M18™ baterijomis
Skylmušis PG21
28.3
4932430845
Skylmušis M25
25.4
4932430844
Skylmušis M32
32.5
4932430846
Skylmušis M40
40.5
4932430847
Skylmušis M50
50.5
4932430848
Skylmušis M63
63.5
4932430849
Dvipusis varžtas 11,1 mm (7/16 col.) 49162680
Dvipusis varžtas 19 mm (3/4 col.) 49162681

M18 HCCT | HIDRAULINĖS M18

™

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Spaudimo skylė (kN)
Maks. Spaudimo skylė (mm)
Maksimalus storis (mm)

M18 HKP-201C

M18 HKP-201CA

2.0
1
40 min
60
100
2,5 su acciaio inox e
3,0 su acciaio leggero

2.0
1
40 min
60
100
2,5 su acciaio inox e 3,0 su
acciaio leggero

Standartinė įranga

11,1mm (7/16") col. 11,1mm (7/16") col. dvipusis
dvipusis varžtas, 19mm varžtas, 19mm (3/4") col. dvi(3/4") col. dvipusis
pusis varžtas, sparčioji jungtis,
varžtas, sparčioji jun- fiksatorius apvalia galvute,
gtis, fiksatorius apvalia adapteris, skylmušiai ir štampai:
M16, M20, M25, M32, M40
galvute, adapteris

Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

2.3
Krepšys įrankiui
4933451202

Aprašymai
Die M16
Die PG16
Die M20
Die PG21
Die M25
Die M32
Die M40
Die M50
Die M63

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

Tipas

Forma

NF C 20-130 varinėms presuotoms
laidų kilpoms.

Hex

DIN 46235 varinėms presuotoms
laidų kilpoms ir jungtims ( DIN
46267)

Hex

+

Vamzdelinės laidų kilpos ir jungtys.

Hex

Varinės jungtys be lydmetalio (DIN
46234, DIN 46230, DIN 46341)

Pusapvalis įspaustas

DIN aliuminio standartas aliuminio
presuotoms laidų kilpoms ir
jungtims (DIN 46329, 46267 1 ir 2
dalys, DIN EN 50182)

Hex

FORCE LOGIC™ KABELIŲ UŽSPAUDIMO REPLĖS

ºº Hidraulinės

FORCE LOGIC™ kabelių užspaudimo replės 53 kN jėga
užspaudžia jungtis greičiau nei per 3 sekundes
®
ºº Milwaukee suprojektuotas ir sukonstruotas bešepetėlis POWERSTATE™
variklis veikia iki 4 kartų ilgiau
ºº Įrankis pritaikytas valdyti viena ranka, todėl yra puikiai subalansuotas ir
lengvai valdomas
ºº Kompaktiška vienaeilė ir grakšti žiočių konstrukcija su 350° pasukama
galva leidžia lengvai užspausti netgi ankštose vietose
ºº Naujoviškos žiotys laiko jungtį ir leidžia idealiai sulygiuoti kabelį ir jungiklį
ºº PFM™ (išankstinė jėgos kontrolė): automatiškai pakeičia galią atsižvelgiant
į jungtį ir kiekvieną kartą užtikrina optimalų slėgį, turi indikacinę žalią
lemputę
ºº Ant varinių kabelių galima montuoti iki 300 mm&#178;, o ant aliuminių
kabelių iki 150 mm&#178; jungtis
ºº Universalus štampų lizdas, į kurį telpa dauguma populiariausių 60 kN „U“
štampų („C“ formos štampų)
ºº Įrankis registruoja ir išsaugo į atmintį kiekvieną užspaudimą. Paruoštas
naudoti su ONE-KEY™ sistema, kuri leidžia parengti profesionalias
ataskaitas naudojant ONE-KEY™ adapterį arba ONE-KEY™ programą
ºº FORCE LOGIC™ ilgalaikis patikimumas: didžiausias 30 000 ciklų skaičius
tarp kalibravimo patikrinimų. Pasiekus 30 000 ciklų ribą įrankis veiks ir
toliau.
ºº Užsandarinta elektronika apsaugota nuo purvo, dulkių ir drėgmės poveikio
ºº Baterijos ir maitinamo įrankio sąveika: užspaudimo veiksmas
nepradedamas, jeigu baterija mažai įkrauta, kad nebūtų užspausta ne iki
galo
ºº Dėl REDLINK™ atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio
veikimo laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas
ºº Sudėtinė baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijos baterijomis, veikia iki 2 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 %
daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme ir geriau
veikia net –20° C siekiančioje žemoje temperatūroje
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UŽLENKIMO ANTGALIAI

2.3
Krepšys įrankiui
4933451204

Prekės Nr.
4932430913
4932430915
4932430914
4932430917
4932430916
4932430918
4932430919
4932430920
4932430921

M18 HCCT-201C
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Spaudimo jėga (kN)
Kirpimo plotis (mm² )
Kirpimo laikas (s)
Kirpimo kiekis su viena baterija
Ciklų skaičius iki kalibravimo
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

2.0
1
40 min
53
16 - 300
<3
> 250 on a 70 mm² copper connector
30,000
3.7
Krepšys įrankiui
4933451194

M18™ ONE-KEY™ ADAPTERIS
Prekės Nr.

4933451386

+

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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Lšankstinis trikampių aliuminio ir
vario laidininkų suapvalinimas.

Apvalus

Kabelio diametras (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

Aprašymai
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 189
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

Prekės Nr.
4932451733
4932451734
4932451735
4932451736
4932451737
4932451738
4932451739
4932451740
4932451741
4932451742
4932451743
4932451744
4932451745
4932451746
4932451747
4932451748
4932451749
4932451750
4932451751
4932451752
4932451753
4932451754
4932451755
4932451756
4932451757
4932451758
4932451759
4932451760
4932451761
4932451762
4932451763
4932451764
4932451765
4932451766
4932451767
4932451768
4932451769
4932451770
4932451771
4932451772
4932451773
4932451774
4932451775
4932451776
4932451777
4932451778
4932451779
4932451780
4932451781
4932451782
4932451783
4932451784
4932451785
4932451786
4932451787
4932451788
4932451789

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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M18 BLPXPL

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ HIDRAULINIS VAMZDŽIŲ PLĖSTUVAS

M18™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTIŠKAS PRESAVIMO ĮRANKIS

LOGIC hidraulinis plėstuvas yra pirmasis pasaulyje
ºº FORCE
akumuliatorinis plėstuvas, skirtas iki DN75 skersmens Uponor

„FORCE LOGIC “ presavimo įrankių kompaktiškas bešepetėlis variklis leidžia sujungti iki 10 %
ºº Naujasis
greičiau ir užtikrina 20 % ilgesnę veikimo trukmę

™

®

PE-Xa vamzdžiams

™

Q&E

vienaeilė konstrukcija ir 13 % mažesnis svoris užtikrina darbo patogumą
ºº Kompaktiškiausia
ranka valdomas įrankis darbui virš galvos ir ankštose erdvėse
ºº Viena
Įrankyje
ir
akumuliatorių
baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos elektroninė sistema „REDLINK
ºº užtikrina geriausią šioje klasėje
sistemos ilgaamžiškumą

suprojektuotas ir sukonstruotas bešepetėlis
ºº Milwaukee
POWERSTATE variklis užtikrina neprilygstamą veikimo laiką ir
®

™

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Vamzdžio skersmuo (mm)

PXPH 40I - 5606

40

Vamzdžio sienelės Slėgis vamzdyje
storis (mm)
(barai)

3.7 PN6 5.5 PN10

6-10

ir maitinamo įrankio sąveika: spaudimo veiksmas nepradedamas, jeigu baterija mažai įkrauta,
ºº Baterijos
kad nebūtų suspausta ne iki galo. Baterijos patikrinimas prieš spaudimą užtikrina, kad įkrovos pakanka
užbaigti kiekvienam suspaudimui

50

4.6 PN6 6.9 PN10

6-10

™

Priežiūros intervalai: pažangi „FORCE LOGIC
ºº ateina
įrankio kalibravimo laikas

Spaustuvo tipas

Vamzdžių gamintojas

M

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

Galima apversti ir naudoti ant darbastalio

Prekės Nr.

M18

4932451396

V

Viega
Comap
IBP
Sanha: Nirosan

TH

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

4932451397

PXPH 63I - 5606

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

U

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

M18 BLPXPL-502C

Tepalas
4932352726
50 g tepalo tūbelė. Kūgio ir plėstuvo galvučių tepimui.
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Kompaktiškiausia vienaeilė konstrukcija

“ elektronika skaičiuoja ciklus ir informuoja naudotoją, kai

™

presuoti sistemą iš iki 108 mm varinių ir 110 mm sudėtinių vamzdžių
ºº Leidžia
ºº Universalus žiočių lizdas leidžia naudoti populiariausias rinkoje žiotis

Tinkamas

M18

LOGIC “ suspaudimo indikatorius: patvirtina, kad sujungta kokybiškai
ºº „FORCE
LOGIC “ ilgalaikis patikimumas: didžiausias 40 000 ciklų skaičius tarp kalibravimo patikrinimų.
ºº „FORCE
Pasiekus 40 000 ciklų ribą įrankis veiks ir toliau.
™

Optimaliai subalansuotas, kad būtų
patogu jungti virš galvos

Šoninė rankena ir integruotas segtukas,
skirtas pagerinti saugumą darbo vietoje
PXPH 50I - 5606

“

™

spartų išplėtimą
Išplečia DN40, DN50, DN63 ir DN75 skersmens 6 ir 10 bar vamzdžius
Išmani konstrukcija užtikrina optimalų balansą atliekant sujungimus
virš galvos, įrankis apsiverčia ir jį galima ilgai naudoti ant darbastalio
Automatiškai besisukanti galva greitai ir tolygiai išplečia PEX vamzdį
Automatinis darbo ciklas: suka, plečia ir automatiškai atsistato – taip
supaprastina montavimo procesą
Po kiekvieno išplėtimo plėstuvas atsistato automatiškai, kad būtų
galima greičiau atlikti daug vienodų sujungimų
Šoninė rankena ir integruotas segtukas, skirtas pagerinti saugumą
darbo vietoje
Įmontuotas energijos matuoklis, rodantis likusią įkrovą
LED lemputė, skirta pagerinti matomumą prasčiau apšviestose
vietose
Akumuliatorių baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio
jonų technologijomis, veikia iki 2,5 kartų ilgiau, sukaupia iki 20 %
daugiau energijos, išsiskiria iki 2 kartų ilgesne naudojimo trukme ir
geriau veikia net -20° C siekiančioje žemoje temperatūroje
Dėl atskirų baterijos elementų stebėsenos pailginamas įrankio
veikimo laikas ir užtikrinamas baterijų pakuotės ilgaamžiškumas

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Eigos ilgis (mm)
Galvos tipas
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

5.0
2
100 min
55.5
Automatinis
10.1
Krepšys įrankiui
4933451353

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Battery
pack(Ah)
capacity (Ah)
Akum. talpa
No.
of batteries
supplied
Pridedamų
akum.
sk.
Charger
Įkroviklissupplied
pridedamas
Press
cycles iki kalibravimo
Ciklų skaičius
Press
force
(kN)
Saudimo
jėga
(kN)
Max.
press
size indydis
metalmetalui
(mm) (mm)
Maks.presavimo
Max.
press
size
plastic
(mm) (mm)
Maks.presavimoindydis
plastike
Weight
with
battery
Svoris su
akum.
(kg)pack (kg)
Standard
equipment
Standartinė
įranga
Supplied
in
Pridedama
Article
Number
Prekės Nr.

M18
M18BLHPT-202C
BLHPT-202C
2.0
2.0
22
40
40min
min
40,000
40,000
32
32
108
108
110
110
2.9
2.9
−−
Kitbox
Krepšys įrankiui
4933451132
4933451132

Dydis
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

Reikalinga
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
RJA-1
-

Prekės Nr.
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

M18
M18BLHPT-202C
BLHPT-202CM-SET
M-SET
2.0
2.0
22
4040min
min
40,000
40,000
3232
108
108
110
110
2.9
2.9
33x xM-profile
(15/22/28
mm)
M profiliojaws
žiotys
(15/22/28
mm)
Kitbox
Krepšys įrankiui
4933451133
4933451133

Valdymas viena ranka

FORCE LOGIC™ presavimo indikatorius

M18
M18BLHPT-202C
BLHPT-202CV-SET
V-SET
2.02.0
22
4040min
min
40,000
40,000
3232
108
108
110
110
2.92.9
3 x3 V-profile
jaws
(15/22/28
mm)mm)
x V profilio
žiotys
(15/22/28
Kitbox
Krepšys įrankiui
4933451134
4933451134

M18
BLHPT-202C
TH-SET
M18
BLHPT-202C
TH-SET
2.02.0
2 2
4040
minmin
40,000
40,000
3232
108108
110110
2.92.9
3 x3TH-profile
jaws
(16/20/32
mm)mm)
x TH profilio
žiotys
(16/20/32
Kitbox
Krepšys įrankiui
4933451135
4933451135

M18
BLHPT-202C
U-SET
M18
BLHPT-202C
U-SET
2.02.0
2 2
40 40
minmin
40,000
40,000
32 32
108108
110110
2.92.9
3 x 3U-profile
jawsžiotys
(16/20/25
mm)mm)
x U profilio
(16/20/25
Kitbox
Krepšys įrankiui
4933451136
115
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M18 HSAL | M18

TRUEVIEW™
DIDELĖS GALIOS
ŠVIESTUVAI

™

GALINGAS PASTATOMAS ŠVIESTUVAS SU AKUMULIATORIŲ KROVIMO FUNKCIJA

ºº TRUEVIEW™ aukštos raiškos apšvietimas
ºº 3 šviesumo nustatymai – dvylika didelio efektyvumo

PALENGVINAME DARBĄ
TRUEVIEW apšvietimo sprendimuose suderinta moderniausia LED technologija ir universali gaminio konstrukcija, o
REDLITHIUM-ION™ baterijos užtikrina ilgą veikimą ir leidžia padidinti produktyvumą.
™

šviesos diodų didelės
galios režimu skleidžia iki 3000 liumenų stiprumo šviesą, tai yra stipresnė
šviesa nei 500 vatų halogeninės lemputės
ºº 3 smūgiams atsparias reguliuojamas galvas su itin tvirtais
polikarbonatiniais lęšiais vertikaliai galima sukioti 180° o horizontaliai 240°
kampu – tai leidžia idealiai apšviesti darbo vietą
ºº Integruotas M18™ kroviklis
ºº Du maitinimo šaltiniai: galima naudoti M18™ REDLITHIUM-ION™ baterijas
arba į elektros lizdą jungti 2,5 m laidu
ºº Apsauginis gaubtas saugo galvą ir lęšį, kai šviestuvas sulankstomas
sandėliuojant arba transportuojant
ºº Ištraukiamas kotas gali būti pailgintas nuo 1,10 m iki 2,20 m ilgio, todėl
darbo vietą galima apšviesti iš viršaus taip, kad nekristų šešėliai
ºº Kompaktiškas padas su žemai esančiu svorio centru ir smūgiams
atsparios sutvirtintos nailoninės kojelės atlaiko nepalankias sąlygas darbo
vietoje
ºº Į dvi padėtis nustatomos guma aplietos rankenos leidžia lengvai nešti
viena ranka: suspaudus svoris paskirstomas tolygiai
ºº Į dvi padėtis nustatomos guma aplietos rankenos leidžia lengvai nešti
viena ranka: suspaudus svoris paskirstomas tolygiai

M18 SAL | M18

™

galios režimu skleidžia
2000 liumenų stiprumo šviesą, tai yra stipresnė šviesa nei 250 vatų
halogeninės lemputės
ºº Reguliuojamą ir smūgiams atsparią šviestuvo galvą su ypač tvirtu
polikarbonatiniu lęšiu vertikaliai galima sukioti 230° o horizontaliai 240°
kampu
ºº Apsauginis gaubtas saugo galvą ir lęšį, kai šviestuvas sulankstomas
sandėliuojant arba transportuojant
ºº Ištraukiamas kotas gali būti pailgintas nuo 1,10 m iki 2,20 m ilgio, todėl
darbo vietą galima apšviesti iš viršaus taip, kad nekristų šešėliai
ºº IP54 apsaugos klasė – šviestuvas apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų
ºº Kompaktiškas padas su žemai esančiu svorio centru ir smūgiams
atsparios sutvirtintos nailoninės kojelės atlaiko nepalankias sąlygas darbo
vietoje
ºº Į dvi padėtis nustatomos rankenos leidžia lengvai nešti viena ranka:
suspaudus svoris paskirstomas tolygiai
ºº Žemos baterijos įkrovos indikatorius – lemputė žybsi, kai baterija beveik
išsikrovusi

YRA ATSPARŪS

PUIKIAI VEIKIA

TRUEVIEW™ leidžia profesionalams tiesiogiai apšviesti
savo darbo vietą ir kontroliuoti spindulio stiprumą bei kryptį
ir taip pagerinti produktyvumą.

Dėl aukštos kokybės LED lempučių, Milwaukee
suprojektuotos optikos ir REDLITHIUM-ION™ baterijų
TRUEVIEW™ šviestuvai šviečia ryškiau ir ilgiau.
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®

Dėl sustiprintų, smūgiams atsparių korpusų ir lęšių
šviestuvai yra atsparūs nepalankioms pramoninės
aplinkos sąlygoms, o temperatūros valdymo sistemos
apsaugo LED visą tarnavimo laiką.

Įtampa (kint.) (V)
Įtampa (nuol.) (V)
Akum. tipas
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sistema
Atitikimas maitin. elementams
Lemputės tipas
Didžiausias šviesos srautas
(Liumenai)
Maks. veikimo laikas su M18B5
akumuliatoriumi (h)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 HSAL-0

M18 HSAL-502B

220 - 240
18
Li-ion
−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™
baterijos
Šviesos diodinis

220 - 240
18
Li-ion
5.0
2
100 min
M18
Visi Milwaukee® M18™
baterijos
Šviesos diodinis

3000 / 1700 / 900 / -

3000 / 1700 / 900 / -

2.25 / 4.25 / 8 / -

2.25 / 4.25 / 8 / -

−
−
4933451392

8.5
Krepšys įrankiui
4933451898

M18 SAL-0

M18 SAL-502B

18
Li-ion
−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™
baterijos
Šviesos diodinis

18
Li-ion
5.0
2
100 min
M18
Visi Milwaukee® M18™
baterijos
Šviesos diodinis

DIODINIS PASTATOMAS ŠVIESTUVAS

ºº TRUEVIEW™ aukštos raiškos apšvietimas
ºº Dvylika didelio efektyvumo šviesos diodų didelės

PRISITAIKO

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

Įtampa (V)
Akum. tipas
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sistema
Atitikimas maitin. elementams
Lemputės tipas
Didžiausias šviesos srautas
(Liumenai)
Maks. veikimo laikas su M18B5
akumuliatoriumi (h)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

2000 / 1300 / 850 / -

2000 / 1300 / 850 / -

4 / 6 / 10 / -

4 / 6 / 10 / -

−
−
4933451246

7.3
Krepšys įrankiui
4933451896

PASTATOMO ŠVIESTUVO
KREPŠYS
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

4933459195
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M18 HAL | M18

™

šviesos diodų didelės
galios režimu skleidžia iki 3000 liumenų stiprumo šviesą (tai yra 30 %
stipresnė šviesa nei 500 vatų halogeninės lemputės)
ºº 240° pasukama šviestuvo galva ir integruotos skylės, skirtos horizontaliam
arba vertikaliam pakabinimui
ºº Smūgiams atsparus polikarbonatinis lęšis ir tvirtas lankas saugo šviestuvą
nuo nepalankių sąlygų darbo vietoje
ºº Du maitinimo šaltiniai: galima naudoti M18™ REDLITHIUM-ION™ baterijas
arba pridedamu 2,5 m ilginamuoju laidu įjungti į elektros lizdą
ºº Patogu nešti viena ranka suėmus už integruotų rankenėlių
ºº Žemos baterijos įkrovos indikatorius, lemputė žybsi, kai baterija beveik
išsikrovusi

M18 AL | M18

™

skleidžia 1500 liumenų šviesą,
tai iki 30 % ryškiau už 250 W halogeninių lempučių šviesą
ºº Kompaktiškų lankų konstrukcija užtikrina aukščiausios klasės patvarumą
ºº Patogi integruota rankena – galima kabinti vertikaliai arba horizontaliai
ºº Galimybė vertikaliai tvirtinti ant iki 13 mm skersmens vamzdžio, sriegiuoto
ar armatūros strypo, maksimaliai atlaisvina rankas darbui
ºº Lanksti baterijų sistema: veikia su visomis Milwaukee® M18™ baterijomis

TRUEVIEW™ aukštos raiškos darbo vietos apšvietimo padidėja
produktyvumas, tiksliau atkuriamos tikros spalvos ir detalės. Mažina
atspindžius ir akių nuovargį
ºº Trijų LED konstrukcija ir 2 šviesumo nustatymai: didelio galingumo
apšvietimo stiprumas 300 liumenų, o mažo galingumo apšvietimo
stiprumas 130 liumenų
ºº Pirmyn ir atgal 45° sukiojama galvutė leidžia apšviesti 180°
ºº Pažeistą lęšį galima išimti ir pakeisti, todėl nereikia keisti viso prietaiso
ºº 2 reguliuojami metaliniai kabliai leidžia pakabinti vertikaliai ir horizontaliai
ºº Pasirinkus didelio galingumo apšvietimą su M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0
Ah sudėtine baterija veikia iki 15 valandų
ºº Dėl kompaktiškos konstrukcijos galima naudoti ten, kur negalima naudoti
kitų šviestuvų
ºº Visapusė apsauga nuo vandens purslų (IP24)

™

M18 AL-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sistema
Atitikimas maitin. elementams
Lemputės tipas
Didžiausias šviesos srautas (Liumenai)
Maks. veikimo laikas su M18B5 akumuliatoriumi (h)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™ baterijos
Šviesos diodinis
1500 / - / 780 / 5 / - / 10 / 2.1
−
4932430392

M18 LL-0
−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™ baterijos
Šviesos diodinis
700 / 350 / 70 / 700
10 / 20 / 100 / 16
29
1.4
−
4932430563

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™ baterijos
Šviesos diodinis
300 / - / 130 / 17 / - / 36 / 1.2
−
4932430564

DIODINIS PROŽEKTORIUS

ºº TRUEVIEW

AUKŠTOS RAIŠKOS APŠVIETIMO sprendimuose suderinta
moderniausia LED technologija
Sukiojama
galva
skleidžia 1250 liumenų stiprumo šviesos srautą, spindulys
ºº
siekia iki 650 m
ºº 4 apšvietimo režimai: galima rinktis iš kelių darbo vietos apšvietimo būdų –
taškinio, didelio ploto, taškinio / didelio ploto, stroboskopinio
ºº Taškinis režimas tinka identifikuoti toli esančius objektus: elektros stulpų /
aukštos įtampos kabelių, ilgų laidų, lietų arba varinių vamzdžių, požeminių
įrengimų, tiltų elementų apžiūrai...
ºº Didelio ploto režimas skirtas apšviesti uždaras darbo erdves
ºº IP54 apsaugos klasė, šviestuvas apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų
ºº Ergonomiška guma aplieta rankena yra patogesnė ir tvirčiau suimama
ºº Pakabinimui skirta skylė

™

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sistema
Atitikimas maitin. elementams
Lemputės tipas
Didžiausias šviesos srautas (Liumenai)
Maks. veikimo laikas su M18B5 akumuliatoriumi (h)
Spindulio atstumas (m)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M18 IL-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sistema
Atitikimas maitin. elementams
Lemputės tipas
Didžiausias šviesos srautas (Liumenai)
Maks. veikimo laikas su M18B5 akumuliatoriumi (h)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

™

M18 TLED | M18

NEŠIOJAMAS ŽIBINTAS

TRUEVIEW™ aukštos raiškos darbo vietos apšvietimo padidėja
produktyvumas, tiksliau atkuriamos tikros spalvos ir detalės. Mažina
atspindžius ir akių nuovargį
ºº 180° – 360° reguliuojamas spindulys – universalus dizainas, galima
pasirinkti bendrą arba darbo vietos apšvietimą
ºº Geriausios klasėje eksploatacinės savybės – neprilygstamas 700 liumenų
apšvietimo galingumas, skirta apšviesti didelį plotą
ºº Galingas USB kroviklis įkrauna planšetinius kompiuterius, išmaniuosius
telefonus, MP3 grotuvus ir kitus elektroninius prietaisus
ºº Patvari tvirta konstrukcija ir smūgiams atsparus lęšis užtikrina atsparumą
sudėtingoms darbo vietoje esančioms sąlygoms
ºº 4 šviesos ryškumo nustatymai: 700 liumenų nustačius didelį galingumą
(100 %), 350 liumenų nustačius vidutinį (50 %) ir 70 liumenų nustačius
mažą galingumą (10 %)
ºº Pasirinkus didelio galingumo apšvietimą su M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0
Ah sudėtine baterija veikia iki 9 valandų
ºº 2 pakabinimui skirti kabliai
ºº Visapusė apsauga nuo vandens purslų (IP24)

ŠVIESTUVAS

ºº Dėl

M18 SLED | M18

ºº Dėl
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220 - 240
18
Li-ion
−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™ baterijos
Šviesos diodinis
3000 / 1500 / 650 / 2/4/9/3.4
−
4933451262

BENDRO APŠVIETIMO DIODINIS ŠVIESTUVAS

ºº TRUEVIEW aukštos raiškos apšvietimas
ºº Aštuonios aukštos kokybės LED lemputės

™

™

M18 HAL-0
Įtampa (kint.) (V)
Įtampa (nuol.) (V)
Akum. tipas
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sistema
Atitikimas maitin. elementams
Lemputės tipas
Didžiausias šviesos srautas (Liumenai)
Maks. veikimo laikas su M18B5 akumuliatoriumi (h)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

™

M18 LL | M18

M18 IL | M18

GALINGAS BENDRO APŠVIETIMO DIODINIS ŠVIESTUVAS

ºº TRUEVIEW™ aukštos raiškos apšvietimas
ºº 3 šviesumo nustatymai – dvylika didelio efektyvumo

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

M18 SLED-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sistema
Atitikimas maitin. elementams
Lemputės tipas
Maks. šviesos srautas (Liumenais)
Maks. veikimo laikas su M18B5 akumuliatoriumi (h)
Spindulio atstumas (m)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™ baterijos
Šviesos diodinis
1250 / 1200 / 600 / 1200
4/4/7/5
650
1.4
−
4933459159

LED ŽIBINTAS

ºº 160

liumenų LED apšvietimas – dvigubai ryškesnis ir intensyvesnis nei
apšvietimas, naudojant kaitinamąsias lemputes
ºº M18™ LED elektronika – dvigubai ilgesnis veikimo laikas, išskiriant mažiau
šilumos
ºº Sandari aliuminio galvutė – kompaktiška ir atspari oro sąlygoms
ºº 135° kampu pasukama galvutė leidžia nukreipti šviesą į darbo zoną
ºº Integruotas kablys – naudojimas laisvomis rankomis
ºº Lanksti akumuliatoriaus sistema: veikia su visais „Milwaukee® M18™“
akumuliatoriais

M18 TLED-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sistema
Atitikimas maitin. elementams
Lemputės tipas
Didžiausias šviesos srautas (Liumenai)
Maks. veikimo laikas su M18B5 akumuliatoriumi (h)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

−
0
−
M18
Visi Milwaukee® M18™ baterijos
Šviesos diodinis
160 / - / - / 29 / - / - / 0.7
−
4932430361
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M18 FPP2A | M18 FUEL

™

ºº M18
ºº M18

ĮRANKIŲ RINKINYS

FPD - M18 FUEL™ smūginis gręžtuvas
FID - M18 FUEL™ 1/4 col. šešiakampis smūginis suktuvas

M18 FPP2B | M18 FUEL

™

ºº M18
ºº M18

M18 FPP2A-502X
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

5.0
2
59 min
Dyna Case
4933451075

M18 BLPP2A | M18

™

ºº M18
ºº M18

ĮRANKIŲ RINKINYS

BLDD - M18 kompaktiškas bešepetėlis gręžtuvas
BLID - M18™ kompaktiškas bešepetėlis smūginis suktuvas

120

5.0
2
100 min
Krepšys įrankiui
4933448720

5.0
2
59 min
Dyna Case
4933451077

M18 BLPP2B | M18

™

ºº M18
ºº M18

ĮRANKIŲ RINKINYS

BLPD - M18 kompaktiškas bešepetėlis smūginis gręžtuvas
BLID - M18™ kompaktiškas bešepetėlis smūginis suktuvas

M18 BLPP2A-502C
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

M18 BPP2C | M18

™

ºº M18
ºº M18

™

5.0
2
100 min
Krepšys įrankiui
4933448451

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

M18 BPP2D | M18

™

ºº M18
ºº M18

4.0
2
80 min
Krepšys įrankiui
4933443552

M18 PP6B | M18

™

ĮRANKIŲ RINKINYS

ºº M18 BPD - M18 kompaktiškas smūginis gręžtuvas
ºº M18 BIW12 - M18™ kompaktiškas 1/2 col. smūginis veržliasukis
ºº HD18 AG-125 - M18™ Heavy Duty 125 mm kampinis šlifuoklis
ºº HD18 CS - M18™ Heavy Duty diskinis pjūklas
ºº M18 BSX – M18™ Heavy Duty SAWZALL®
ºº M18 TLED - M18™ LED žibintas
™

M18 BPP2D-402C
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

5.0
2
100 min
Krepšys įrankiui
4933451038

4.0
2
80 min
Krepšys įrankiui
4933447126

M18 PP6D | M18

™

ĮRANKIŲ RINKINYS

ºº M18 BPD - M18 kompaktiškas smūginis gręžtuvas
ºº M18 BID - M18™ kompaktiškas smūginis suktuvas
ºº HD18 JS - M18™ Heavy Duty siaurapjūklis
ºº HD18 CS - M18™ Heavy Duty diskinis pjūklas
ºº M18 BSX – M18™ Heavy Duty SAWZALL®
ºº M18 TLED - M18™ LED žibintas
™

M18 PP6B-502B
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

ĮRANKIŲ RINKINYS

BDD - M18™ kompaktiškas gręžtuvas
BID - M18™ kompaktiškas smūginis suktuvas

M18 BPP2C-402C
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

M18 BLPP2B-502C
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

ĮRANKIŲ RINKINYS

BPD - M18™ kompaktiškas smūginis gręžtuvas
BID - M18™ kompaktiškas smūginis suktuvas

M18 FPP2B-502X
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

™

ĮRANKIŲ RINKINYS

FPD - M18 FUEL™ smūginis gręžtuvas
FIWF12 - M18 FUEL™ 1/2 col. smūginis veržliasukis su frikciniu žiedu

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

M18 PP6D-502B
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

5.0
2
100 min
Krepšys įrankiui
4933451039

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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M18 FPP6A | M18 FUEL

™

ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18
ºº M18

ĮRANKIŲ RINKINYS

FPD - M18 FUEL™ smūginis gręžtuvas
FID - M18 FUEL™ 1/4 col. šešiakampis smūginis suktuvas
CCS55 - M18 FUEL™ diskinis pjūklas
CSX - M18 FUEL™ SAWZALL® pjovimo įrankis
CAG115XPD - M18 FUEL™ 115 mm kampinis šlifuoklis
TLED - M18™ LED žibintuvėlis

M18 NRG-902 | M18

™

ºº M18 B9
ºº M12-18

NRG PAKETAS

– M18™ 9,0 Ah akumuliatorius
FC – M12™-M18™ įvairios įtampos greito įkrovimo įkroviklis

M18 NRG-202 | M18

™

ºº M18 B2
ºº M12-18

NRG PAKETAS

– M18™ 2,0 Ah akumuliatorius
C – M12™-M18™ įvairios įtampos įkroviklis

M12 NRG-602 | M12

™

2.0
2
40 min
−
4933459213

M12 NRG-402 | M12

™

NRG PAKETAS

ºº M12 B4 – M12 4,0 Ah akumuliatorius
ºº C12 C – M12™ įkroviklis

M18 FPP6A-502B
5.0
2
59 min
Krepšys įrankiui
4933451243

M18 NRG-502 | M18

™

ºº M18 B5
ºº M12-18

NRG PAKETAS

– M18 5,0 Ah akumuliatorius
FC – M12™-M18™ įvairios įtampos greito įkrovimo įkroviklis
™

M18 NRG-902
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

™

M12 NRG-402
4.0
2
80 min
−
4933459211
™

122

M18 NRG-502X
5.0
2
59 min
Dyna Case
4933459222

NRG PAKUOTĖ

NRG PAKETAS

– M18 4,0 Ah akumuliatorius
FC – M12™-M18™ įvairios įtampos greito įkrovimo įkroviklis

M12 NRG-202 | M12

M18 NRG-502

™

™

NRG PAKETAS

ºº M12 B2 – M12™ 2,0 Ah akumuliatorius
ºº C12 C – M12™ įkroviklis

5.0
2
59 min
−
4933459217

M12 NRG-302 | M12

™

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

6.0
2
130 min
−
4933451903

9.0
2
95 min
−
4933451422

M18 NRG-402 | M18
ºº M18 B4
ºº M12-18

M12 NRG-602
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

ºº M12 B3 – M12 3,0 Ah akumuliatorius
ºº C12 C – M12™ įkroviklis

™

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

NRG PAKUOTĖ

ºº M12 B6 – M12™ 6,0 Ah akumuliatorius
ºº C12 C – M12™ įkroviklis

M18 NRG-202
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

M18 NRG-402
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

4.0
2
47 min
−
4933459215

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

M12 NRG-302
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

M12 NRG-201 | M12

™

NRG PAKUOTĖ

ºº M12 B2 – M12™ 2,0 Ah akumuliatorius
ºº C12 C – M12™ įkroviklis

M12 NRG-202
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

3.0
2
70 min
−
4933451902

2.0
2
40 min
−
4933459209

M12 NRG-201
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

2.0
1
40 min
−
4933451900

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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M28 CHPX
M28 FUEL™ SDS-PLUS PERFORATORIUS
suprojektuotas ir sukonstruotas bešepetėlinis
ºº Milwaukee
POWERSTATE variklis
®

™

PLUS išmani sistema yra moderniausia skaitmeninė
ºº REDLINK
įrankių ir baterijos apsauga nuo perkrovos, kuri išskirtinai pagerina
™

įrankio eksploatacines savybes esant apkrovai

baterijos veikia iki 65% ilgiau, iki 20% tarnauja
ºº REDLITHIUM-ION
daugiau ir geriau veikia šaltyje iki -20°C nei kitos lithium-ion
™

technologijos baterijos.

variklis užtikrina tokias pačias kaip ir laidinio įrankio
ºº Galingas
eksploatacines savybes

savo klasėje smūgiuojantis SDS perforatorius. Galingas
ºº Stipriausiai
kalimo mechanizmas: smūgio energija 4,7 J, bet dėl naujos dvibugos

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

Stipriausiai smūgiuojantis belaidis
perforatorius savo klasėje – 4,7 J

vibraciją slopinančios sistemos* vibracija tesiekia vos 8,1 m/s²
Vientiso metalo pavarų dėžėje dantračiai sudėti optimaliai, dėl to jie
tarnauja ilgiau
4 veikimo režimai: perforatorius, tik kalimas, tik sukimas ir variolock
funkcija (laisva pavara) paverčia įrankį universaliu
FIXTEC sistema – griebtuvo keitimas be jokių raktų
Atskirų elementų stebėsena garantuoja optimalų įrankio veikimo
laiką ir užtikrina, kad sudėtinė baterija tarnaus ilgai
Įkrovos matuoklis rodo likusią įkrovą
Galima naudoti su M18-28 CPDEX dulkių siurbliu

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Tvirtinimas
Smūgio energija (EPTA) (J)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

M28 CHPX-0X

M28 CHPX-502X

−
0
−
SDS-Plus
4.1
30
13
28
0 - 5000
8.1
8.1
−
Dyna Case
4933451029

5.0
2
90 min
SDS-Plus
4.1
30
13
28
0 - 5000
8.1
8.1
4.7
Dyna Case
4933451025

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL

™

Dėl naujos dvigubos antivibracinės
sistemos* vibracija siekia vos 8,1 m/s²

7 VNT. SDS-PLUS
PERFORATORIAUS GRĄŽTŲ
RINKINYS
Prekės Nr.

4932352339

+

GALINGAS DULKIŲ SIURBLYS

ºº Suprojektuotas

taip, kad efektyviai surinktų dulkes ir automatiškai įsijungtų
nuo įrankio įjungimo / išjungimo mygtuko
ºº HEPA filtras: plačiai žinomas kaip geriausias 99,75% veiksmingumo visų
dydžių daleles sulaikantis filtras
ºº Didelė dulkių surinkimo dėžė
ºº Aliuminis dulkių ištraukimo vamzdis reguliuojamas pagal grąžto dydį,
didžiausias ilgis iki 16 mm, gylis 90 mm
ºº Tinka naudoti su M18 CHPX & M28 CHPX
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Metalinis karteris

M18-28 CPDEX-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Didžiausias grąžto skersmuo (mm)
Didžiausias gręžimo gylis (mm)
Maksimalus ilgis (mm)
Eigos ilgis (mm)
Svoris be akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

−
0
−
16
90
160
100
1.6
−
4933446810
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M28 CHPXDE

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

GERESNIS PATVARUMAS
IR TVIRTUMAS UŽTIKRINA
IKI 10 KARTŲ ILGESNĘ
NAUDOJIMO TRUKMĘ.

M28 FUEL™ SDS-PLUS PERFORATORIUS SU SPECIALIU DULKIŲ SIURBLIU
CHPX - M28 FUEL SDS-plus perforatorius
ºº M28
ºº M18-M28 CPDEX - M18-28 Fuel galingas dulkių siurblys
™

™

Diamond Plus™ šlapio / sauso veikimo grąžtai

Deimantinio abrazyvo grąžtai ir skylių pjovimo pjūklai yra suprojektuoti
profesionalams kuriems reikia gręžti kietas medžiagas, tokias kaip
porcelianas / grindų plytelės / ketus arba stiklo pluoštas, kai su įprastiniais
grąžtais gręžti ypač sunku. Šie skylių pjovimo pjūklai garantuoja puikų
efektyvumą ir ilgaamžiškumą net ir gręžiant kiečiausias medžiagas.

AUKŠTESNIO LYGIO DEIMANTINIAI ELEMENTAI IR GERESNIS
SULITAVIMAS KIETUOJU LYDMETALIU UŽTIKRINA KLASĖJE
GERIAUSIAS EKSPLOATACINES SAVYBES

M28 CHPXDE-502C
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

5.0
2
90 min
Krepšys įrankiui
4933448015
HEPA filtras sulaiko 99,75 % bet kokio
dydžio dalelių

Šioms karūnoms reikia labai mažai vandens, priešingai nei deimantinėms
karūnoms. Prieš gręžiant karūną tik užmerkti į vandenį. (Karūną užmerkti
reikia kas 5 sekundes gręžimo).

Metalinis karteris

HD28 PD | M28 SERIJOS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS
varikliu varomas įrankis išvysto 90 Nm sukimo momentą,
puikiai tinkamą net atliekant sunkiausius darbus
ºº Įrankyje ir akumuliatoriuje įrengta apsaugos nuo perkrovos elektroninė
sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos ilgaamžiškumą
ºº Ypač patvarus metalinis reduktoriaus korpusas
ºº Kompaktiškas – ilgis siekia vos 237 mm
ºº Ypač patvarus 13 mm „Röhm“ griebtuvas
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Įmontuotas diodinis žibintuvėlis, skirtas darbiniam paviršiui apšviesti
ºº REDLITHIUM-ION™ baterijos veikia iki 65% ilgiau, iki 20% tarnauja
daugiau ir geriau veikia šaltyje iki -20°C nei kitos lithium-ion technologijos
baterijos.

Visada švarios skylės: išgręžiamos tikslios skylės be jokių subraižymų.

ºº „Milwaukee“

126

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Griebtuvo dydis (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

HD28 PD-0X

HD28 PD-502X

−
0
−
0 - 450
0 - 1800
13
65
16
20
90
−
Dyna Case
4933431646

5.0
2
90 min
0 - 450
0 - 1800
13
65
16
20
90
2.5
Dyna Case
4933448544

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Ilgaamžiškumas: karūnėlių ilgaamžiškumui užtikrinti naudojami aukštos
kokybės deimantas ir speciali rišančioji medžiaga.
Ilgaamžiškumas: kietas lydinio korpusas, kuris neišsikreipia.
Paprasta keisti karūnas: paslenkamos karūnėlių išmetimo angos, kad
galėtumėte lengviau ištraukti sunkiai nuimamas karūnėles.
Universalu: galima naudoti su kampiniu šlifuokliu arba naudojant specialų
adapterį – su drele.

Ø (mm)
5
6
8
10
12
15
20
25

Tvirtinimas
1
/4˝ Hex
1
/4˝ Hex
1
/4˝ Hex
1
/4˝ Hex
1
/4˝ Hex
1
/4˝ Hex
1
/4˝ Hex
1
/4˝ Hex

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Prekės Nr.
49560503
49560505
49560507
49560509
49560511
49560513
49560515
49560517
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HD28 AG125 | M28 SERIJOS KAMPINIS ŠLIFUOKLIS 125 MM DISKU
„Milwaukee“ variklis užtikrina didžiausią pajėgumą ir išsiskiria
labai geru (optimaliu) galios ir svorio santykiu
ºº Įrankyje ir akumuliatoriuje įrengta apsaugos nuo perkrovos elektroninė
sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos ilgaamžiškumą
ºº Metalinis korpusas užtikrina patvarumą
ºº Žemesnis reduktorius ir plonas korpusas yra optimaliai ergonomiškas
ºº Greitas ir lengvas disko pakeitimas naudojant patentuotą FIXTEC veržlę
ºº Sprogimams atspari ir be įrankių montuojama apsauga geriausiai
naudotojų apsaugai ir greitam nustatymui užtikrinti
ºº AVS šoninė rankena suderinamiems darbams atlikti ir naudotojo darbui
palengvinti
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº REDLITHIUM-ION™ baterijos veikia iki 65% ilgiau, iki 20% tarnauja
daugiau ir geriau veikia šaltyje iki -20°C nei kitos lithium-ion technologijos
baterijos.

HD28 MS | M28 SERIJOS METALO PJOVIMO PJŪKLAS

ºº Galingas

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris su akum. (kg)
FIXTEC junginė veržlė
Linijos atblokavimo funkc.
AVS šoninė rankena
Pridedama
Prekės Nr.

HD28 AG125-0X

HD28 AG125-502X

−
0
−
9000
125
36
M 14
−
Taip
Taip
Taip
Dyna Case
4933432225

5.0
2
90 min
9000
125
36
M 14
2.8
Taip
Taip
Taip
Dyna Case
4933448541

HD28 AG115 | M28 SERIJOS KAMPINIS ŠLIFUOKLIS 115 MM DISKU
„Milwaukee“ variklis užtikrina didžiausią pajėgumą ir išsiskiria
labai geru (optimaliu) galios ir svorio santykiu
Įrankyje
ir
akumuliatoriuje įrengta apsaugos nuo perkrovos elektroninė
ºº
sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos ilgaamžiškumą
ºº Metalinis korpusas užtikrina patvarumą
ºº Žemesnis reduktorius ir plonas korpusas yra optimaliai ergonomiškas
ºº Greitas ir lengvas disko pakeitimas naudojant patentuotą FIXTEC veržlę
ºº Sprogimams atspari ir be įrankių montuojama apsauga geriausiai
naudotojų apsaugai ir greitam nustatymui užtikrinti
ºº AVS šoninė rankena suderinamiems darbams atlikti ir naudotojo darbui
palengvinti
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº REDLITHIUM-ION™ baterijos veikia iki 65% ilgiau, iki 20% tarnauja
daugiau ir geriau veikia šaltyje iki -20°C nei kitos lithium-ion technologijos
baterijos.

Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris su akum. (kg)
FIXTEC junginė veržlė
Linijos atblokavimo funkc.
AVS šoninė rankena
Pridedama
Prekės Nr.

HD28 AG115-0X

HD28 AG115-502X

−
0
−
9000
115
28
M 14
−
Taip
Taip
Taip
Dyna Case
4933432146

5.0
2
90 min
9000
115
28
M 14
2.8
Taip
Taip
Taip
Dyna Case
4933448540
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variklis, besisukantis 3200 sūk./min greičiu, užtikrina spartų
pjovimo procesą
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Didelis pjovimo gylis – 61 mm
ºº Kompaktiška ir ergonomiška konstrukcija teikia galimybę valdyti pjovimo
procesą kur kas geriau nei pjaunant įprastiniais, švytuokliniais ir juostiniais
metalo pjūklais
ºº Laikant įrankį už minkšta medžiaga padengtos ergonomiškos rankenos
patogu dirbti
ºº Variklis stabdomas elektroniniu stabdžiu, todėl pjovimo diskas sustoja per
keletą sekundžių
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Įmontuotas diodinis žibintuvėlis, skirtas darbiniam paviršiui apšviesti
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº REDLITHIUM-ION™ baterijos veikia iki 65% ilgiau, iki 20% tarnauja
daugiau ir geriau veikia šaltyje iki -20°C nei kitos lithium-ion technologijos
baterijos.

ºº Ilgu ir plonu ašies kakleliu paprasčiau pasiekti sunkiai prieinamas vietas
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos

elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Du elektroniniai greičio nustatymai
ºº Akumuliatoriaus blokavimo funkcija, sauganti nuo atsitiktinio paleidimo
ºº Ypač patvarus visiškai metalinis reduktoriaus korpusas
ºº Padidintas oro srautas užtikrina, kad įrankis neįkais, net jei darbas truktų
ilgiau
ºº 6 mm spyruokliuojantysis griebtuvas tinka įprastiniams darbiniams
priedams
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº Sudėtinė baterija REDLITHIUM-ION™, palyginti su kitomis ličio jonų
technologijos baterijomis, veikia iki 65 % ilgiau, išsiskiria iki 20 %
ilgesne naudojimo trukme ir geriau veikia net -20° C siekiančioje žemoje
temperatūroje

HD28 IW | M28 SERIJOS ½ COL. SMŪGINIS VERŽLIASUKIS
įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Patvarus ir lengvas reduktoriaus korpusas iš magnio lydinio užtikrina
ilgesnę eksploatavimo trukmę ir patogumą
ºº Greičio reguliavimo jungiklis teikia galimybę geriau valdyti sukimo procesą
ir užtikrina tikslumą
ºº 1/2 col. tvirtinimo kvadratas
ºº Neslidžia medžiaga padengti laikymo paviršiai leidžia patogiai valdyti
sukimo procesą
ºº Išskirtinė apgręžiama akumuliatorių baterija užtikrina optimalią įrankio
pusiausvyrą
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº REDLITHIUM-ION™ baterijos veikia iki 65% ilgiau, iki 20% tarnauja
daugiau ir geriau veikia šaltyje iki -20°C nei kitos lithium-ion technologijos
baterijos.

ºº „Milwaukee“

HD28 MS-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Kiaurymės dydis (mm)
Didž. plieno plokštes pjov. storis (mm)
Didž. metal. vamzdžių pjov. gylis (mm)
Didž. sekcijų pjov. gylis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
3200
174
20
5
61
61
4.2
−
4933416880

174 X 20 MM 50 DANTUKŲ
METALO PJŪKLO AŠMENYS,
PJOVIMO PLOTIS (PRAPJOVA)
1,65 MM
Prekės Nr.

+

48404017

HD28 SG | M28 SERIJOS TIESINIS ŠLIFUOKLIS

ºº Galingas

ºº Išvysto 440 Nm sukimo momentą
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

HD28 SG-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Spyruokliuoj. griebtuvo dydis (mm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
22,500 / 19,500
6
3.1
−
4933415615

HD28 CS | M28 SERIJOS DISKINIS PJŪKLAS
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Tvirtinimas
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

HD28 IW-502X
5.0
2
90 min
0 - 1450
0 - 2450
1
/2˝ colio kvadratinis
440
4.1
Dyna Case
4933448545

10 DALIŲ SHOCKWAVE IMPACT™
1
/2˝ GALVUČIŲ RINKINYS
Prekės Nr.

ºº Galingu

HD28 IW-0X
−
0
−
0 - 1450
0 - 2450
1
/2˝ colio kvadratinis
440
−
Dyna Case
4933431642

4932352861

+

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

4200 sūk./min „Milwaukee“ varikliu varomu įrankiu lengva pjauti
daugumą statybinių medienos medžiagų
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Universalus 54 mm pjovimo gylis ir galimybė pjauti 50° nuožulnumas
ºº Patvari konstrukcija, kurią sudaro vien iš metalo pagamintas apatinis ir
viršutinis disko apsaugas bei aliumininė atrama
ºº Kairinė disko konstrukcija leidžia optimaliai matyti pjūvio liniją ir valdyti
pjovimo procesą
ºº Variklis stabdomas elektroniniu stabdžiu, todėl pjovimo diskas sustoja per
keletą sekundžių
ºº Laikant įrankį už minkšta medžiaga padengtos ergonomiškos rankenos
patogu dirbti
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº REDLITHIUM-ION™ baterijos veikia iki 65% ilgiau, iki 20% tarnauja
daugiau ir geriau veikia šaltyje iki -20°C nei kitos lithium-ion technologijos
baterijos.

HD28 CS-0
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.) 4200
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm) 54
Didž. pjov. gylis 45 laipsnių kampu (mm) 39
Disko skersmuo (mm)
165
Ašies dydis (mm)
15.87
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
−
Prekės Nr.
4933419022
165 X 15,87 MM 24 DANTUKŲ
AŠMENYS SU YPAČ SIAURA
PRAPJOVA, UŽTIKRINANČIA
ILGESNĘ VEIKIMO TRUKMĘ
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

HD28 CS-502C
5.0
2
90 min
4200
54
39
165
15.87
3.6
Krepšys įrankiui
4933448538

+

4932352313
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HD28 SX | M28 SERIJOS PJŪKLAS SAWZALL
ºº Galingas

„Milwaukee“ variklis užtikrina didžiausią pajėgumą ir išsiskiria
labai geru (optimaliu) galios ir svorio santykiu
ºº Įrankyje ir akumuliatorių baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº „Milwaukee“ patentuotas griebtuvas FIXTEC leidžia sparčiai ir lengvai be
rakto pakeisti geležtę
ºº Apsauginė reduktoriaus sankaba apsaugo reduktorių įstrigus geležtei
ºº Pusiausvirasis mechanizmas sumažina vibraciją
ºº Įrankis, kurio eigos ilgis yra 29 mm, o veikimo dažnis siekia 3000 eigų per
minutę, pjauna ypač sparčiai
ºº Be įrankių reguliuojama atrama sparčiai nustatomas geležtės pjovimo gylis
ºº Patogus dviejų greičių perjungiklis, teikiantis galimybę ypač gerai valdyti
įvairių medžiagų pjovimo procesą
ºº Minkšta medžiaga padengti laikymo paviršiai leidžia patogiai valdyti
pjovimo procesą
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį
ºº REDLITHIUM-ION™ baterijos veikia iki 65% ilgiau, iki 20% tarnauja

M28 PACK B | M28

™

HD28 SX-0

HD28 SX-502C

Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Maksimali skylė minkštoje medienoje (mm)
300
Maksimali skylė pliene (mm)
25
Maksimali skylė aliuminyje (mm)
25
Maksimalus gylis gręžiant spalvotus metalus (mm) 25
Maksimalus pjovimo gylis metaliniame vamzdyje (mm)150
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)
0-2000/0-3000
Eigos ilgis (mm)
28.6
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
−
Prekės Nr.
4933416860

5.0
2
90 min
300
25
25
25
150
0-2000/0-3000
28.6
4.1
Krepšys įrankiui
4933448537

9 VNT. SAWZALL® AŠMENŲ
RINKINYS; 48005035 X 2,
48005036 X 1, 48005182 X 3,
48005186 X 3
Prekės Nr.

ºº HD28 PD – M28™ smūginis grąžtas
ºº HD28 CS – M28™ diskinis pjūklas
ºº HD28 SX - M28™ SAWZALL® pjovimo
ºº M28 WL – M28™ žibintas

RINKINYS

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

M28 PACK D | M28

™

RINKINYS

ºº HD28 PD – M28™ patvarus smūginis gręžtuvas
ºº HD28 SX – M28™ SAWZALL® pjovimo įrankis
ºº M28 WL – M28™ lempa

įrankis

+

49221145

HD28 JSB | M28 SERIJOS UŽ KORPUSO SUIMAMAS SIAURAPJŪKLIS
ºº „Milwaukee“

variklis, besisukantis 2800 sūk./min greičiu, užtikrina spartų
pjovimo procesą
Įrankyje
ir
akumuliatorių
baterijoje įrengta apsaugos nuo perkrovos
ºº
elektroninė sistema REDLINK užtikrina geriausią šioje klasėje sistemos
ilgaamžiškumą
ºº Laipsniškas paleidimas
ºº Dviejų greičių perjungiklis, skirtas parinkti skirtingas medžiagas
atitinkančiam greičiui
ºº Patentuota FIXTEC sistema leidžia sparčiai be rakto pakeisti geležtę,
taip pat yra galimybė reguliuoti nuožulnumą užfiksuojant geležtę 0 ir 45°
padėtyje
ºº Keturių pakopų reguliuojamoji švytuoklės funkcija užtikrina didesnį pjovimo
pajėgumą ir ilgesnę pjovimo geležtės eksploatavimo trukmę
ºº Reguliuojamasis pjuvenų pūstuvas
ºº Pjovimo geležtei tiksliai pakreipti ypač žemai prie adatinių guolių pritaisytas
didelis geležtės atraminis ritinėlis
ºº Liejimo slegiant būdu pagaminta ypač patvari pagrindo plokštė
ºº Atskiro akumuliatoriaus elemento stebėjimas optimizuoja įrankio veikimo
laiką ir užtikrina ilgalaikį patvarumą
ºº Energijos matuoklis tiksliai rodo likusios įkrovos lygį

HD28 JSB-0X
Akum. talpa (Ah)
−
Pridedamų akum. sk.
0
Įkroviklis pridedamas
−
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.) 2100 / 2800
Didž. medžio pjov. gylis (mm)
135
Didž. plieno pjov. gylis (mm)
10
Eigos ilgis (mm)
26
Svoris su akum. (kg)
−
Pridedama
Dyna Case
Prekės Nr.
4933432090

HD28 JSB-502X
5.0
2
90 min
2100 / 2800
135
10
26
3.5
Dyna Case
4933448542

M28 Pack B-502B
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

5.0
2
90 min
Krepšys įrankiui
4933448546

M28 PACK G | M28

™

ºº HD28 PD – M28 smūginis grąžtas
ºº M28 FUEL™ Sunkiojo tipo SDS-plus
ºº M28 WL – M28™ žibintas

RINKINYS

™

perforatorius

M28 Pack D-502B
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

5.0
2
90 min
Krepšys įrankiui
4933448547

M28 PACK H | M28

™

ºº HD28
ºº HD28

RINKINYS

PD – M28 smūginis grąžtas
AG – M28™ 115 mm kampinis šlifuoklis
™

M28 VC | M28 SERIJOS ŠLAPIO IR SAUSO VALYMO SIURBLYS
ºº 28 V ypač galingas „Milwaukee“ variklis užtikrina didelį siurbimo pajėgumą
ºº 99,7 % veiksmingumo filtras, sulaikantis net smulkiausias dulkes
ºº Įtaisyta pūstuvo anga
ºº Plaunamasis šlapių ir sausų nešvarumų filtras
ºº Įrankių dėžės tipo konstrukcijos siurblį lengva gabenti ir laikyti
ºº Įtaisyti priedų ir žarnos laikikliai
ºº Parduodamas su plaunamuoju šlapių ir sausų nešvarumų filtru, plyšių

siurbimo antgaliu, žarna ir plačiuoju antgaliu

M28 VC-0
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Kiet. medžiagų talpa (l)
Skysčių talpa (l)
Žarnos skersmuo (mm)
Žarnos ilgis (m)
Didž. vakuumas (mbar)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

−
0
−
9.6
7.5
32
1.6
80
5.4
−
4933404620
M28 PACK G-502X
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

130

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

5.0
2
90 min
Dyna Case
4933448970

M28 Pack H-502X
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Pridedama
Prekės Nr.

5.0
2
90 min
Dyna Case
4933448548

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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M12™ AKUMULIATORIAI


①



④

Visi Milwaukee® REDLITHIUM-ION™ akumuliatotiai

1.
2.
3.
4.

M12 B2
M12 B3
M12 B4
M12 B6

Sistema

Akum. tipas

Akum. talpa (Ah)

Įtampa (V)

Prekės Nr.

M12
M12
M12
M12

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

2.0
3.0
4.0
6.0

12
12
12
12

4932430064
4932451388
4932430065
4932451395

M18™ AKUMULIATORIAI


①



④

⑤
serijos 2,0 Ah
akumuliatorius
4932430064

1.
2.
3.
4.
5.

M18 B2
M18 B4
M18 B5
M18 B6
M18 B9

Sistema

Akum. tipas

Akum. talpa (Ah)

Įtampa (V)

Prekės Nr.

M18
M18
M18
M18
M18

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

2.0
4.0
5.0
6.0
9.0

18
18
18
18
18

4932430062
4932430063
4932430483
4932451244
4932451245

AKUMULIATORIAI


①

1.
2.
3.
4.
5.
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M4 B2
M14 B
M14 B4
M28 BX
M28 B5



④

serijos 2,0 Ah
akumuliatorius
4932430062

⑤

Sistema

Akum. tipas

Akum. talpa (Ah)

Įtampa (V)

Prekės Nr.

M4
M14
M14
M28
M28

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

2.0
1.5
4.0
3.0
5.0

4
14.4
14.4
28
28

4932430098
4932352665
4932430323
4932352732
4932430484

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

3,0 Ah
baterija
4932451388

serijos 4,0 Ah
akumuliatorius
4932430063

serijos 4,0 Ah
akumuliatorius
4932430065

5,0 Ah
akumuliatorius
4932430483

6,0 Ah
akumuliatorius
4932451244

6,0 Ah
akumuliatorius
4932451395

9,0 Ah
akumuliatorius
4932451245

Vienas pakrovėjas
155 įrankiams
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M12™ PROŽEKTORIAI


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

KROVIKLIAI


④

⑤

⑥

Įtampa (V)

Akum. tipas

Sistema

Atitikimas maitin. elementams

Lemputės tipas

Prekės Nr.

12
12
12
12
12
12

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

M12
M12
M12
M12
M12
M12

Visos Milwaukee® M12™ baterijos
Visos Milwaukee® M12™ baterijos
Visos Milwaukee® M12™ baterijos
Visos Milwaukee® M12™ baterijos
Visos Milwaukee® M12™ baterijos
Visos Milwaukee® M12™ baterijos

Šviesos diodinis
Šviesos diodinis
Šviesos diodinis
Šviesos diodinis
Šviesos diodinis
Šviesos diodinis

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™ PROŽEKTORIAI
①

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

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



④

⑤

⑥

⑧

⑦

Sistema

Įkrovos diapazonas Įkrovimo trukmė

Akum. baterijos talpa (specialioji)

NiCd akum.

NiMH akum.

Li-Ion akum.

Prekės Nr.

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

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

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

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip

4932352958
4932352000
4932430554
4932352959
4932451079
4932459205
4932430086
4932352524

30 min
40/80/120 min
40/80/120 min
40/80/100/130/185 min
26/47/59/68/100 min
40/80/100/124/180 min
40/80 min
60 min

M4 D | M4 SERIJOS SUKTUVAS



④

⑤

⑥

⑦

⑧

Įtampa (kint.) (V)

Įtampa (nuol.) (V)

Akum. tipas

Sistema

Atitikimas maitin. elementams

Lemputės tipas

Prekės Nr.

−
−
−
−
−
220 - 240
−
−
220 - 240
220 - 240

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

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

M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18

Visi Milwaukee® M18™ baterijos
Visi Milwaukee® M18™ baterijos
Visi Milwaukee® M18™ baterijos
Visi Milwaukee® M18™ baterijos
Visi Milwaukee® M18™ baterijos
Visi Milwaukee® M18™ baterijos
Visi Milwaukee® M18™ baterijos
Visi Milwaukee® M18™ baterijos
Visi Milwaukee® M18™ baterijos
Visi Milwaukee® M18™ baterijos

Šviesos diodinis
Šviesos diodinis
Šviesos diodinis
Šviesos diodinis
Šviesos diodinis
Šviesos diodinis
Šviesos diodinis
Šviesos diodinis
Šviesos diodinis
Šviesos diodinis

4932430361
4932430564
4932430563
4933459159
4932430392
4933451262
4933451246
4933451896
4933451392
4933451898

ºº Kompaktiškas 244 mm atsuktuvas
ºº Klasėje geriausia ypač tiksli elektroninė

sankaba, pasižyminti 8 %
leidžiamu nuokrypiu
ºº Dvigreitis metalinis reduktorius pritaikytas varžtams sukti ir kiaurymėms
gręžti
ºº Elektroninis sukimosi greičio reguliavimo jungiklis
ºº Griebtuvas su ¼ col. šešiabriaune anga leidžia sparčiai ir tiksliai keisti
darbinius antgalius
ºº 19 pakopų reguliuojamo sukimo momento diapazonas ir gręžimo funkcija
ºº Minkšta medžiaga padengta rankena

M4 D-202B
Akum. talpa (Ah)
Pridedamų akum. sk.
Įkroviklis pridedamas
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Tvirtinimas
Didž. sukimo mom. (Nm)
Svoris su akum. (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

2.0
2
30 min
0 - 200
0 - 600
1
/4˝ Hex
5
0.5
Dėžutė
4933440475

M12™ PROŽEKTORIAI
①

1.

134

M28 WL-0

Įtampa (V)

Akum. tipas

Sistema

Atitikimas maitin. elementams

Lemputės tipas

Prekės Nr.

28

Li-ion

M28

Visi Milwaukee® M28™ baterijos

Ksenoninis

4932352526

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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STATYBOMS
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K 950 | 10 KG KLASĖS PERFORATORIUS
ºº 20 J smūgio energija užtikrina geriausią šioje klasėje ardymo pajėgumą
ºº 1700 vatų variklis yra geriausias šioje klasėje ir su pakankama atsarga

apskaičiuotas net sunkiausiems darbams
ºº DIGITRONIC – dvipusis elektroninis reguliatorius, užtikrinantis reikiamą
galią pagal poreikį
ºº Trys rankenos, visos su vibracijos slopinimo sistema ir padengtos minkšta
danga, užtikrina patogesnį ir mažiau varginantį darbą
ºº Metalinis reduktoriaus korpusas teikia galimybę optimaliai įtaisyti
krumpliaračius ir pailginti eksploatavimo trukmę
ºº Techninės priežiūros indikatorius
ºº Automatinė tepimo sistema, užtikrinanti ilgesnę eksploatavimo trukmę
ºº Išilgai įrankio įtaisytas variklis teikia galimybę patogiai dirbti įrankį laikant
žemiau juosmens
ºº Puikiai veikia prijungtas prie elektros generatoriaus
ºº „Variolock“ (12 padėčių) – galimybė pasirinkti tinkamiausią kirstuko kampą
ºº 6 m ilgio kabelis

K 545 S | 5 KG KLASĖS PERFORATORIUS
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai per
min.)
Sukim. greitis esant pilnutinei apkrovai (minkštas
plaktukas) (sūk./min.)
Didž. vienalyčio grąžto skersmuo (mm)
Didž. tunelinio grąžto skersmuo (mm)
Didž. gręž. karūnėlės skersmuo (mm)
Tvirtinimas
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

K 950 S

K 950 K

1700
125 - 250
20

1700
125 - 250
20

ºº Didelė ir sunki tvoklė sukuria ypač didelę 8,5 J smūgio energiją
ºº Didelės galios 1300 vatų variklis ne tik užtikrina reikiamą pajėgumą,

975 - 1950

975 - 1950

125 - 250

125 - 250

50
80
150
SDS-Max
12.5
11
11.8
Krepšys įrankiui
4933375710

50
80
150
K-Hex
12.5
11
11.8
Krepšys įrankiui
4933375500

K 900 | 10 KG KLASĖS ATSKĖLIMO KŪJIS
ºº 20 J smūgio energija užtikrina geriausią šioje klasėje ardymo pajėgumą
ºº 1600 vatų variklis yra geriausias šioje klasėje ir su pakankama atsarga

apskaičiuotas net sunkiausiems darbams
ºº DIGITRONIC – dvipusis elektroninis reguliatorius, užtikrinantis reikiamą
galią pagal poreikį
ºº Trys rankenos, visos su vibracijos slopinimo sistema ir padengtos minkšta
danga, užtikrina patogesnį ir mažiau varginantį darbą
ºº Techninės priežiūros indikatorius
ºº Automatinė tepimo sistema, užtikrinanti ilgesnę eksploatavimo trukmę
ºº Išilgai įrankio įtaisytas variklis teikia galimybę patogiai dirbti įrankį laikant
žemiau juosmens
ºº Puikiai veikia prijungtas prie elektros generatoriaus
ºº „Variolock“ (12 padėčių) – galimybė pasirinkti tinkamiausią kirstuko kampą
ºº 6 m ilgio kabelis

Įėjimo galia (W)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai
per min.)
Tvirtinimas
Vibr. kalimas (m/s² )
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Prekės Nr.

ºº Geriausias galios ir svorio santykis šioje klasėje - 7,5 J ir
ºº Didelės galios 1100 vatų variklis ne tik užtikrina reikiamą

K 900 S

K 900 K

1600
20

1600
20

975 - 1950

975 - 1950

SDS-Max
11
11.0
Krepšys įrankiui
4933375720

K-Hex
11
11.0
Krepšys įrankiui
4933375650

geresnės šilumos sklaidos kartu garantuoja ir didžiausią patvarumą
ºº Dvipusis elektroninis reguliatorius, užtikrinantis reikiamą galią pagal poreikį
ºº Laipsniško paleidimo funkcija užtikrina sklandžią gręžimo ar darbo kirstuku
pradžią
ºº Vibracijos slopinimo sistema ir minkšta medžiaga padengta priekinė bei
užpakalinė rankena
ºº Trijose padėtyse galima pritvirtinti papildomą rankeną
ºº Švelnaus smūgiavimo režimu sumažinama smūgio energija, todėl kirstuku
galima ardyti jautresnes medžiagas
ºº Funkcija „Roto-stop“ ir galimybė parinkti skirtingas kirstuko padėtis
ºº Techninės priežiūros indikatorius
ºº „Variolock“ (12 padėčių) – galimybė pasirinkti tinkamiausią kirstuko kampą
ºº 6 m ilgio kabelis

138

6,3 kg
pajėgumą, bet dėl
geresnės šilumos sklaidos kartu garantuoja ir didžiausią patvarumą
ºº Laipsniško paleidimo funkcija užtikrina sklandžią gręžimo ar darbo kirstuku
pradžią
ºº Mažai vibruojanti konstrukcija teikia galimybę įrankiu per dieną dirbti ilgiau
ºº Nepalankioms aplinkos sąlygoms pritaikytame tvirtame reduktoriaus
korpuse iš magnio lydinio tiksliai įtaisyti krumpliaratiniai komponentai, jis
geriau aušinamas
ºº Funkcija „Roto-stop“ ir galimybė nustatant 12 skirtingų kirstuko padėčių
optimaliai parinkti darbinį kampą
ºº Apsauginė sankaba saugo operatorių ir įrankį užstrigus grąžtui
ºº Minkšta medžiaga padengta pagrindinė šoninė rankena
ºº „Variolock“ (12 padėčių) – galimybė pasirinkti tinkamiausią kirstuko kampą
ºº 4 m ilgio kabelis

+

4932455145

K 750 S | 7 KG KLASĖS PERFORATORIUS
bet dėl

bet dėl
geresnės šilumos sklaidos kartu garantuoja ir didžiausią patvarumą
ºº Veikiant apkrovai elektroninė reguliavimo sistema išlaiko pastovų sukimosi
greitį
ºº Laipsniško paleidimo funkcija užtikrina sklandžią gręžimo ar darbo kirstuku
pradžią
ºº Vibracijos slopinimo sistema ir minkšta medžiaga padengta priekinė bei
užpakalinė rankena
ºº Trijose padėtyse galima pritvirtinti papildomą rankeną
ºº Švelnaus smūgiavimo režimu sumažinama smūgio energija, todėl gręžti
arba ardyti kirstuku galima jautresnes medžiagas
ºº Funkcija „Roto-stop“ ir galimybė parinkti skirtingas kirstuko padėtis
ºº Techninės priežiūros indikatorius
ºº „Variolock“ (12 padėčių) – galimybė pasirinkti tinkamiausią kirstuko kampą
ºº 6 m ilgio kabelis

K 545 S
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai per min.)
Sukim. greitis esant pilnutinei apkrovai (minkštas
plaktukas) (sūk./min.)
Didž. vienalyčio grąžto skersmuo (mm)
Didž. tunelinio grąžto skersmuo (mm)
Didž. gręž. karūnėlės skersmuo (mm)
Tvirtinimas
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1300
450
8.5
2840
350
45
65
100
SDS-Max
13
9
6.7
Krepšys įrankiui
4933398200

K 540 S | 5 KG KLASĖS PERFORATORIUS

400 MM SDS-MAX PLOKŠČIAS
KALTAS

ºº Didelė ir sunki tvoklė sukuria ypač didelę 11,9 J smūgio energiją
ºº Didelės galios 1550 vatų variklis ne tik užtikrina reikiamą pajėgumą,

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

K 540 S
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai per min.)
Sukim. greitis esant pilnutinei apkrovai (minkštas
plaktukas) (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. tunelinio grąžto skersmuo (mm)
Didž. gręž. karūnėlės skersmuo (mm)
Tvirtinimas
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1100
450
7.5
3000
430
40
65
105
SDS-Max
16.8
16.7
6.3
Krepšys įrankiui
4933418100

K 500 ST | 5 KG ATSKĖLIMO KŪJIS
K 750 S
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai per min.)
Sukim. greitis esant pilnutinei apkrovai (minkštas plaktukas) (sūk./
min.)
Didž. vienalyčio grąžto skersmuo (mm)
Didž. tunelinio grąžto skersmuo (mm)
Didž. gręž. karūnėlės skersmuo (mm)
Tvirtinimas
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1550
300
11.9
2740
240
50
80
150
SDS-Max
9.5
9.1
8.2
Krepšys įrankiui
4933398600

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

ºº Geriausias galios ir svorio santykis šioje klasėje - 7,5 J ir
ºº Didelės galios 1100 vatų variklis ne tik užtikrina reikiamą

5,9 kg
pajėgumą, bet
dėl geresnės šilumos sklaidos kartu garantuoja ir didžiausią patvarumą
Laipsniško
paleidimo
funkcija
užtikrina
sklandžią
darbo
kirstuku
pradžią
ºº
ºº Mažai vibruojanti konstrukcija teikia galimybę įrankiu per dieną dirbti
ilgiau
ºº Nepalankioms aplinkos sąlygoms pritaikytame tvirtame reduktoriaus
korpuse iš magnio lydinio tiksliai įtaisyti krumpliaratiniai komponentai, jis
geriau aušinamas
ºº Funkcija „Roto-stop“ ir galimybė nustatant 12 skirtingų kirstuko padėčių
optimaliai parinkti darbinį kampą
ºº Apsauginė sankaba saugo operatorių ir įrankį užstrigus grąžtui
ºº Minkšta medžiaga padengta pagrindinė šoninė rankena
ºº „Variolock“ (12 padėčių) – galimybė pasirinkti tinkamiausią kirstuko
kampą
ºº 4 m ilgio kabelis

K 500 ST
Įėjimo galia (W)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai per min.)
Tvirtinimas
Vibr. kalimas (m/s² )
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

1100
7.5
3000
SDS-Max
16.7
5.9
Krepšys įrankiui
4933443180
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K 500 S | 5 KG KLASĖS ATSKĖLIMO KŪJIS
ºº Didelė ir sunki tvoklė sukuria ypač didelę 8,5 J smūgio energiją
ºº Didelės galios 1300 vatų variklis ne tik užtikrina reikiamą pajėgumą,

bet dėl
geresnės šilumos sklaidos kartu garantuoja ir didžiausią patvarumą
ºº Veikiant apkrovai elektroninė reguliavimo sistema išlaiko pastovų sukimosi
greitį
ºº Laipsniško paleidimo funkcija užtikrina sklandžią darbo kirstuku pradžią
ºº Vibracijos slopinimo sistema ir minkšta medžiaga padengta priekinė bei
užpakalinė rankena
ºº Trijose padėtyse galima pritvirtinti papildomą rankeną
ºº Švelnaus smūgiavimo režimu sumažinama smūgio energija, todėl kirstuku
galima ardyti jautresnes medžiagas
ºº Funkcija „Roto-stop“ ir galimybė parinkti skirtingas kirstuko padėtis
ºº Techninės priežiūros indikatorius
ºº „Variolock“ (12 padėčių) – galimybė pasirinkti tinkamiausią kirstuko kampą
ºº 6 m ilgio kabelis

AUKŠČIAUSIA KOKYBĖS,
UNIKALUS KARBIDO GALIUKAS

K 500 S
Įėjimo galia (W)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai per min.)
Tvirtinimas
Vibr. kalimas (m/s² )
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1300
8.5
2840
SDS-Max
11.5
6.3
Krepšys įrankiui
4933398220

400 MM SDS-MAX SMAILUS
KALTAS
Prekės Nr.

4932455144

SDS-Max grąžtai – 4 pjovimo kraštai

+

užtikrina
neprilygstamą pajėgumą gręžiant
ºº Elektroninė sistema su greičio reguliavimo jungikliu
ºº Ypač tvirtas visiškai izoliuotas metalinis reduktorius
ºº Lengva ir ergonomiškos konstrukcijos priekinė rankena yra visiškai
reguliuojama ir gali būti tvirtai įtaisyta reikiamą gręžimo kampą geriausiai
atitinkančioje padėtyje
ºº AVS (antivibracinė sistema) ir minkšta rankena užtikrina mažiau varginantį
naudojimą
ºº Užrakinimo jungiklis užtikrina patogų ir ilgesnį naudojimą
ºº Įtaisas „Variolock“ leidžia pasirinkti kirstuko padėtį (35 padėtys)
ºº 4 m ilgio kabelis

“SDS-Max 4” pjaunantys rotacinio plaktuko grąžtai pasižymi 4 pjoviklių
4 x 90° galiuko geometrija, kad būtų išvengta užsiblokavimo armatūroje,
yra su patentuotais armatūros grioveliais, kad būtų užtikrintas didesnis
patvarumas, ir su didelės talpos grioveliu nešvarumams greitai pašalinti.

NAUDOJAMAS SKYLĖMS PLYTOSE,
BLOKUOSE, BETONE IR ARMUOTAME
BETONE GRĘŽTI.

PCE 3/K | 3 KG „SDS-PLUS“ SISTEMOS ATSKĖLIMO KŪJIS
ºº Didelė ir sunki tvoklė išvysto 3,6 džaulio smūgių energiją
ºº 720 vatų variklis, besisukantis gręžti optimaliai pritaikytu greičiu,

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

PCE3/K
Įėjimo galia (W)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai per min.)
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

720
3.6
0 - 3650
SDS-Plus
3.7
Krepšys įrankiui
4933384300

DIDELIS KARBIDO GALIUKAS SU
PATENTUOTAIS ARMATŪROS
GRIOVELIAIS. UŽTIKRINA MAŽESNĘ
VIBRACIJĄ IR OPTIMALIAS
GRĘŽIMO SAVYBES ATSITRENKUS
Į ARMATŪROS PLIENĄ, DĖL TO
ĮRANKIS TARNAUJA ILGIAU.

SPECIALIAI SUKURTA TVIRTOS
GEOMETRIJOS GALVUTĖ SU
OPTIMALIAI 4 X 90° SIMETRIŠKU
KARBIDO GALIUKU. SUMAŽINA
STRIGIMĄ ATSITRENKUS Į
ARMATŪROS PLIENĄ.

CENTRAVIMO TAŠKAS SU 130°
TAŠKO KAMPU. LENGVA TIKSLIAI
IŠGRĘŽTI PIRMINĘ SKYLĘ IR
UŽTIKRINAMAS OPTIMALUS
KREIPIMAS GRĘŽIMO METU.

DIDELIS IR TVIRTAS ANTRINIS
RĖŽTUVAS SU DINAMIŠKU, LENKTU
PJOVIMO KRAŠTU. PADEDA
PAGRINDINIAM RĖŽTUVUI IR
UŽTIKRINA GREITESNĮ GRĘŽIMĄ.

TRUMPESNĖS SPIRALINĖS
APVIJOS. GREIČIAU ŠALINA
GRĘŽIANT SUSIDARANČIAS
DULKES NUO GALIUKO Į GRIOVELĮ,
TODĖL GRĄŽTAS MAŽIAU KAISTA
IR DĖVISI.

NAUJOVIŠKAS, UNIKALUS KARBIDO
GALIUKAS. DAUGIAU KARBIDO
VISŲ SKERSMENŲ GRĄŽTUOSE IR
PAPILDOMAS KARBIDO KIEKIS Ø >
32 MM GRĄŽTUOSE.

SUSIDĖVĖJIMO ŽYMĖ ABIEJOSE
PAGRINDINIO RĖŽTUVO PUSĖSE.
UŽTIKRINA SKERSMENS TIKSLUMĄ,
T. Y. INKARŲ TVIRTINIMUI.
TARNAVIMO LAIKO INDIKATORIUS
GARANTINIAIS ATVEJAIS.

PATENTUOTA SUSTIPRINTO
GRIOVELIO GEOMETRIJA.
SILPNESNĖS VIBRACIJOS
LYGESNIAM GRĘŽIMUI. DĖL
STIPRESNIO GRIOVELIO
GRĄŽTAI MAŽIAU LŪŽTA. GERIAU
PERDUODAMA SMŪGIO ENERGIJA
Į GALIUKĄ.

AUKŠTI GRIOVELIO KRAŠTAI.
DĖL DIDELIO TŪRIO GREITAI
ŠALINAMOS DULKĖS,
UŽTIKRINAMAS OPTIMALUS
GRĘŽIMO GREITIS, ĮRANKIS
MAŽIAU DĖVISI IR KAISTA.

SILPNOS VIBRACIJOS GRĘŽIANT.
DĖL PATOGAUS GRĘŽIMO MAŽIAU
APKRAUNAMAS DARBUOTOJAS IR
MAŠINA.

SPECIALUS PAVIRŠIAUS
APDOROJIMAS. DĖL
ŠRATASRAUČIO VALYMO GRĄŽTAS
YRA LYGESNIS, O JO PAVIRŠIUS
TANKESNIS IR ATPARESNIS
DĖVĖJIMUISI.

PGM ATITIKTIS. UŽTIKRINA INKARŲ
MONTAVIMO SKYLIŲ TIKSLUMĄ
VISĄ GRĄŽTO TARNAVIMO LAIKĄ.

PLH 32 | 32 MM „SDS-PLUS“ SISTEMOS TRIJŲ REŽIMŲ L FORMOS PERFORATORIUS
ºº Tvirtas

ir patvarus perforatorius, varomas didelio sukimo momento varikliu
bei reduktoriumi ir sukuriantis 3,8 džaulio smūgio energiją, pakankamai
pajėgus gręžti betonui
ºº 900 vatų variklis, besisukantis gręžti optimaliai pritaikytu greičiu, užtikrina
neprilygstamą pajėgumą gręžiant
ºº Elektroninė sistema su greičio reguliavimo jungikliu
ºº Kompaktiškos L formos įrankis su vibracijos slopinimo sistema ir minkšta
medžiaga padengta rankena yra gerai subalansuotas ir lengvai valdomas
ºº FIXTEC sistema ir beraktis griebtuvas leidžia sparčiai keisti darbinius
įrankius
ºº Iš magnio lydinio pagamintame patvariame reduktoriuje optimaliai įtaisyti
krumpliaračiai užtikrina ilgesnę įrankio eksploatavimo trukmę
ºº Patikima apsauginė sankaba saugo įrankį ir jo naudotoją
ºº Funkcija „Roto-stop“ ir „Variolock“ užtikrina nepriekaištingą įrankio
valdymą atliekant nesunkius ardymo kirstuku darbus
ºº 4 m ilgio kabelis

PLH 32 XE
Įėjimo galia (W)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai per min.)
Sukimosi greitis esant pilnutinei apkrova (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Tvirtinimas
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
FIXTEC
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

900
3.8
0 - 4500
0 - 800
32
16
40
SDS-Plus
22
20
Taip
3.6
Krepšys įrankiui
4933400069

SDS-MAX 5 VNT. GRĄŽTŲ
RINKINYS
Ø 16 / 18 x 540 mm, Ø 20 / 22 / 25 x 520 mm.

Prekės numeris

140

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

4932352800
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PLH 28 | 3 KG L FORMOS SDS-PLUS PERFORATORIUS
smūgiuojantis laidinis SDS perforatorius savo klasėje. Tvirtas
ir patvarus perforatorius, varomas didelio sukimo momento varikliu bei
reduktoriumi ir sukuriantis 4,8 džaulio smūgio energiją, pakankamai
pajėgus gręžti betoną
ºº 800 vatų variklis, besisukantis gręžti optimaliai pritaikytu greičiu, užtikrina
neprilygstamą pajėgumą gręžiant
ºº Dėl patentuotos dvigubos vibraciją slopinančios* rankenos vibracija
tesiekia vos 10,6 m/s²
ºº Kompaktiškos L formos įrankis su dviguba patentuota vibracijos slopinimo
sistema ir minkšta medžiaga padengta rankena yra gerai subalansuotas ir
lengvai valdomas
ºº Patikima apsauginė sankaba saugo įrankį ir jo naudotoją
ºº Funkcija „Roto-stop“ ir „Variolock“ užtikrina nepriekaištingą įrankio
valdymą atliekant nesunkius ardymo kirstuku darbus
ºº XE versija gaminama su sparčiojo keitimo adapteriu FIXTEC ir raktu
veržiamu 13 mm griebtuvu
ºº 4 m ilgio tvirtas guminis kabelis
ºº *patentas pateiktas

PH 27 | 26 MM SDS-PLUS 3 REŽIMŲ PERFORATORIUS

ºº Stipriausiai

Įėjimo galia (W)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai
per min.)
Sukimosi greitis esant pilnutinei apkrova
(sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Tvirtinimas
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
FIXTEC
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

PLH 28 E

PLH 28 XE

800
4.1

800
4.1

0 - 4000

0 - 4000

0 - 1000

0 - 1000

28
13
40
SDS-Plus
10.6
6.8
Ne
3.4
Krepšys įrankiui
4933446790

28
13
40
SDS-Plus
10.6
6.8
Taip
3.6
Krepšys įrankiui
4933446800

PH 30 | 30 MM „SDS-PLUS“ SISTEMOS TRIJŲ REŽIMŲ PERFORATORIUS
ºº Didelė ir sunki tvoklė išvysto 3,6 džaulio smūgių energiją
ºº 1030 vatų variklis, besisukantis gręžti optimaliai pritaikytu

greičiu, užtikrina
neprilygstamą pajėgumą gręžiant
ºº Laipsniško paleidimo funkcija užtikrina sklandžią gręžimo ar darbo kirstuku
pradžią
ºº Pagrindinės ir šoninės rankenos laikomieji paviršiai padengti minkšta
medžiaga, gerai slopinančia vibraciją
ºº Švelnaus smūgiavimo režimas, skirtas jautresnėms medžiagoms gręžti
ºº FIXTEC sistema ir beraktis griebtuvas leidžia sparčiai keisti darbinius
įrankius
ºº Krumpliaratiniame mechanizme įdiegta įmontuotojo metalinio bloko
technologija užtikrina didžiausią šioje klasėje patvarumą
ºº Speciali šepetėlių laikilio konstrukcija užtikrina vienodą galią varikliui
sukantis abiem kryptimis.
ºº Apsauginė sankaba saugo įrankį ir naudotoją įstrigus grąžtui
ºº 4 m ilgio kabelis

užtikrina

PH 30 POWER X
Įėjimo galia (W)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai per min.)
Sukimosi greitis esant pilnutinei apkrova (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Tvirtinimas
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
FIXTEC
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

neprilygstamą pajėgumą gręžiant
ºº Laipsniško paleidimo funkcija užtikrina sklandžią gręžimo ar darbo kirstuku
pradžią
ºº Pagrindinės ir šoninės rankenos laikomieji paviršiai padengti minkšta
medžiaga, gerai slopinančia vibraciją
ºº Švelnaus smūgiavimo režimas, skirtas jautresnėms medžiagoms gręžti
ºº Krumpliaratiniame mechanizme įdiegta įmontuotojo metalinio bloko
technologija užtikrina didžiausią šioje klasėje patvarumą
ºº Speciali šepetėlių laikilio konstrukcija užtikrina vienodą galią varikliui
sukantis abiem kryptimis.
ºº Apsauginė sankaba saugo įrankį ir naudotoją įstrigus grąžtui
ºº X versija gaminama su sparčiai keičiamu adapteriu FIXTEC ir berakčiu
griebtuvu
ºº 4 m ilgio kabelis
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Įėjimo galia (W)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai
per min.)
Sukimosi greitis esant pilnutinei apkrova
(sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Tvirtinimas
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
FIXTEC
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

ºº Kompaktiškiausias ir grakščiausias perforatorius savo klasėje
ºº 800 vatų variklis, besisukantis gręžti optimaliai pritaikytu greičiu,

užtikrina
neprilygstamą pajėgumą gręžiant
ºº Neprilygstamos eksploatacinės savybės, 2,8 džaulių smūgio energija pagal
EPTA ir 4 800 smūgių per minutę
ºº Mažiausia vibracija klasėje – vos 11,4 m/s&#178;
ºº Moderni ir patentuota vidinė svorio mažinimo technologija
ºº Kalimo stabdymo funkcija
ºº Apsauginė sankaba apsaugo mašiną ir naudotoją grąžto užstrigimo atveju
ºº X versija gaminama su sparčiojo keitimo FIXTEC adapteriu ir rakto
nereikalaujančiu griebtuvu
ºº 4 m ilgio guminis kabelis

Įėjimo galia (W)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai
per min.)
Sukim. greitis esant pilnutinei apkrovai
(minkštas plaktukas) (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Tvirtinimas
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
FIXTEC
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

PH 27

PH 27 X

800
2.8

800
2.8

0 - 4800

0 - 4800

0 - 1300

0 - 1300

26
13
30
SDS-Plus
11.4
10.2
Ne
2.8
Krepšys įrankiui
4933448469

26
13
30
SDS-Plus
11.4
10.2
Taip
3.0
Krepšys įrankiui
4933448470

PH 26 | 26 MM „SDS-PLUS“ SISTEMOS TRIJŲ REŽIMŲ PERFORATORIUS
1030
3.6
0 - 3800
0 - 850
30
13
40
SDS-Plus
22
14
Taip
2.9
Krepšys įrankiui
4933396420

PH 28 | 28 MM „SDS-PLUS“ SISTEMOS TRIJŲ REŽIMŲ PERFORATORIUS
ºº Didelė ir sunki tvoklė išvysto 3,4 džaulio smūgių energiją
ºº 820 vatų variklis, besisukantis gręžti optimaliai pritaikytu greičiu,

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

ºº Šioje klasėje kompaktiškiausias perforatorius
ºº Neprilygstamas pajėgumas – 2,4 J smūgių energija

ir 4500 smūgių per
minutę smūgiavimo dažnis
ºº Mažiausia vibracija – vos 13,5 m/s²
ºº Įmontuotojo metalinio bloko technologija užtikrina ypatingą „Milwaukee“
įrankio patvarumą
ºº Novatoriška ir patentuota vidaus dalių svorio mažinimo technologija
ºº Galimybė išjungti smūgiavimo funkciją
ºº Apsauginė sankaba saugo įrankį ir naudotoją įstrigus grąžtui
ºº X versija gaminama su sparčiai keičiamu adapteriu FIXTEC ir berakčiu
griebtuvu
ºº 4 m ilgio kabelis

Įėjimo galia (W)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai
per min.)
Sukimosi greitis esant pilnutinei apkrova
(sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Tvirtinimas
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
FIXTEC
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

PH 26

PH 26 X

725
2.4

725
2.4

0 - 4500

0 - 4500

0 - 1250

0 - 1250

26
13
30
SDS-Plus
13.5
11.2
Ne
2.4
Krepšys įrankiui
4933428240

26
13
30
SDS-Plus
13.5
11.2
Taip
2.6
Krepšys įrankiui
4933428250

PFH 26 | 26 MM „SDS-PLUS“ SISTEMOS DVIEJŲ REŽIMŲ PERFORATORIUS
PH 28

PH 28 X

820
3.4

820
3.4

0 - 4000

0 - 4000

0 - 900

0 - 900

28
13
30
SDS-Plus
22
16
Ne
2.7
Krepšys įrankiui
4933396396

28
13
30
SDS-Plus
22
16
Taip
2.9
Krepšys įrankiui
4933396392

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

ºº Šioje klasėje kompaktiškiausias perforatorius
ºº Neprilygstamas pajėgumas – 2,4 J smūgių energija

ir 4500 smūgių per
minutę
Silpniausia
vibracija
gręžiant
betoną
–
vos
13,5
m/s²
ºº
ºº Įmontuotojo metalinio bloko technologija užtikrina ypatingą „Milwaukee“
įrankio patvarumą
ºº Novatoriška ir patentuota vidaus dalių svorio mažinimo technologija
ºº Yra galimybė išjungti smūgiavimo funkciją, kai to prireikia sukant sraigtus
arba vien sukamuoju judesiu gręžiant medieną ar metalą
ºº Speciali šepetėlių laikilio konstrukcija užtikrina vienodą galią varikliui
sukantis abiem kryptimis.
ºº 4 m ilgio kabelis

PFH 26
Įėjimo galia (W)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai per min.)
Sukimosi greitis esant pilnutinei apkrova (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Tvirtinimas
Vibracija gręžiant (m/s² )
Vibr. kalimas (m/s² )
FIXTEC
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

725
2.4
0 - 4500
0 - 1250
26
13
30
SDS-Plus
13.5
8.5
Ne
2.4
Krepšys įrankiui
4933428230
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PFH 24 | 24 MM „SDS-PLUS“ SISTEMOS DVIEJŲ REŽIMŲ PERFORATORIUS

OPTIMIZUOTAS
GREIČIUI, TIKSLUMUI
IR PATVARUMUI UŽTIKRINTI

ºº Greičio

reguliavimo funkcija teikia galimybę tiksliai pradėti gręžti ir pritaikyti
darbo tempą pagal jo pobūdį
ºº Blokuojamas jungiklis teikia daugiau galimybių dirbti patogiai
ºº Apsauginė sankaba saugo įrankį ir naudotoją įstrigus grąžtui
ºº Sukimosi krypties keitimo funkcija
ºº Yra galimybė išjungti smūgiavimo funkciją, kai to prireikia sukant sraigtus
arba vien sukamuoju judesiu gręžiant medieną ar metalą
ºº Techninei priežiūrai (pvz., nusidėvėjusies angliniams šepetėliams pakeisti)
skirti atskiri dangteliai
ºº Gylio matuoklio svirtelė
ºº Minkšta gumuota rankena
ºº 4 m ilgio kabelis

“MX4 SDS-Plus”

PFH 24 E
Įėjimo galia (W)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai per min.)
Sukim. greitis esant pilnutinei apkrovai (minkštas
plaktukas) (sūk./min.)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Tvirtinimas
Vibracija gręžiant (m/s² )
FIXTEC
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

670
1.9
0 - 3700
0 - 850
24
13
30
SDS-Plus
15.5
Ne
2.4
Krepšys įrankiui
4933411470

Naujieji karbido antgaliai, sukurti ilgesnei eksploatavimo
trukmei, didesniam greičiui ir tiksliam gręžimui užtikrinti.

PLH 20 | 20 MM „SDS-PLUS“ SISTEMOS DVIEJŲ REŽIMŲ L FORMOS PERFORATORIUS
ºº Geriausias galios ir svorio santykis šioje klasėje - 2,0 J ir
ºº 620 vatų variklis, besisukantis gręžti optimaliai pritaikytu

1,9 kg
greičiu, užtikrina
neprilygstamą pajėgumą gręžiant
ºº Variklio aušinimo oro srautas kreipiamas taip, kad gręžiant virš naudotojo
esančius paviršius dulkės būtų nupučiamos į šalį
ºº Vibracijos slopinimo sistema naudotojui užtikrina patogesnį darbą ir
mažesnę įtampą
ºº Optimaliausiai pritaikytas gręžti smūgiuojant 5–12 mm kiaurymes
ºº Apsauginė sankaba saugo naudotoją ir įrankį įstrigus grąžtui
ºº Sukimosi krypties keitimo mechanizmas
ºº Minkšta medžiaga padengta patogi rankena
ºº 4 m ilgio kabelis

GALIUKO EFEKTYVUMO OPTIMIZAVIMAS,
SUTEIKIANTIS GERIAUSIĄ SPRENDIMĄ
VISIEMS NAUDOJIMO BŪDAMS

4

PLH 20
Įėjimo galia (W)
Smūgio energija (EPTA) (J)
Kūjo eiga esant pilnutinei apkrovai (smūgiai per min.)
Sukim. greitis esant pilnutinei apkrovai (minkštas
plaktukas) (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Tvirtinimas
Vibracija gręžiant (m/s² )
FIXTEC
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

620
2.0
0 - 4400
0 - 2700
20
13
30
SDS-Plus
10.2
Ne
1.9
Krepšys įrankiui
4933408070

KARTUS ILGESNĖ
NAUDOJIMO
TRUKMĖ

HIBRIDINĖ KARBIDO
90° 4 GALIUKO
GEOMETRIJA (Ø5–8
MM)
OPTIMIZUOTAS
VEIKIMAS

4 SMULKINTUVO
TAŠKAI
SUSMULKINKITE
MEDŽIAGĄ EFEKTYVIAU

SDS-PLUS GRĄŽTŲ RINKINYS (5 VIENETAI)
Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 x 165 mm, Ø 10
x 160 mm.

Prekės numeris

144

4932352833

ARMATŪROS
APSAUGOS
NELEIDŽIA GRĄŽTUI
UŽSIRAKINTI /
UŽSIKIMŠTI

SDS-PLUS GRĄŽTŲ RINKINYS (5 VIENETAI)
Ø 5,5 x 110 mm, Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.

Prekės numeris

4932352835

SB 2-35 D | 1010 W DVIEJŲ GREIČIŲ GRĘŽTUVAS

KINTAMA GRIOVELIO
GEOMETRIJA
GREITESNIAM GRĘŽIMUI

ºº Galingas 1010 W variklis
ºº Didelis sukimo momentas

ir mažesnis sukimosi greitis sunkiems darbams
atlikti
Reguliuojamas
sukimosi
greitis
ºº
ºº Ypač patvarus metalinis reduktorius
ºº Smūgiavimo funkcijos išjungimas, kai pakanka vien sukamojo gręžimo
ºº Raktu veržiamas metalinis 16 mm griebtuvas
ºº 4 m ilgio kabelis

SDS-PLUS GRĄŽTŲ RINKINYS (7 VIENETAI)
Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm, Ø 6 / 8 / 10 / 12 x
160 mm.

Prekės numeris

SB 2-35 D
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1010
0 - 800
0 - 1800
35
40
16
50
57
16
4.2
Krepšys įrankiui
4933380507

4932451464
Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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PD2E 24 R | 1020 W DVIEJŲ GREIČIŲ GRĘŽTUVAS
ºº Galingas 1020 W variklis
ºº Elektroninė valdymo sistema

su greičio reguliavimo ir sukimosi krypties

keitimo funkcijomis
ºº Vibracijos slopinimo sistema ir minkšta danga padengtos rankenos
užtikrina patogesnį darbą
ºº Ypač patvarus metalinis reduktorius
ºº Tiesioginė darbinių antgalių jungtis, užtikrinanti mažesnį įrankio ilgį bei
svorį ir neužstojanti vaizdo sukant sraigtus
ºº Apsauginė sankaba apsaugo naudotoją
ºº Beraktis 1,5–13 mm griebtuvas
ºº 4 m ilgio kabelis

PD2E 22 R | 850 W DVIEJŲ GREIČIŲ GRĘŽTUVAS
PD2E 24 R
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1020
0 - 1000
0 - 3200
22
24
16
40
60
13
3.0
Krepšys įrankiui
4933419595

PD2E 24 RS | 1010 W DVIEJŲ GREIČIŲ GRĘŽTUVAS
ºº Galingas 1010 W variklis
ºº Elektroninė valdymo sistema

su greičio reguliavimo ir sukimosi krypties
keitimo funkcijomis
ºº Vibracijos slopinimo sistema ir minkšta danga padengtos rankenos
užtikrina patogesnį darbą
ºº Ypač patvarus metalinis reduktorius
ºº Tiesioginė darbinių antgalių jungtis, užtikrinanti mažesnį įrankio ilgį bei
svorį ir neužstojanti vaizdo sukant sraigtus
ºº Apsauginė sankaba apsaugo naudotoją
ºº Beraktis 1,5–13 mm griebtuvas
ºº 4 m ilgio kabelis

su greičio reguliavimo ir sukimosi krypties

keitimo funkcijomis
ºº Vibracijos slopinimo sistema ir minkšta danga padengtos rankenos
užtikrina patogesnį darbą
ºº Ypač patvarus metalinis reduktorius
ºº Sukimosi momento nustatymas
ºº Tiesioginė darbinių antgalių jungtis, užtikrinanti mažesnį įrankio ilgį bei
svorį ir neužstojanti vaizdo sukant sraigtus
ºº Apsauginė sankaba apsaugo naudotoją
ºº Beraktis 1,5–13 mm griebtuvas
ºº 4 m ilgio kabelis
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ºº Galingas 850 W variklis
ºº Elektroninė valdymo sistema

su greičio reguliavimo ir sukimosi krypties
keitimo funkcijomis
ºº Vibracijos slopinimo sistema ir minkšta danga padengtos rankenos
užtikrina patogesnį darbą
ºº Ypač patvarus metalinis reduktorius
ºº Tiesioginė darbinių antgalių jungtis, užtikrinanti mažesnį įrankio ilgį bei
svorį ir neužstojanti vaizdo sukant sraigtus
ºº Apsauginė sankaba apsaugo naudotoją
ºº Beraktis 1,5–13 mm griebtuvas
ºº 4 m ilgio kabelis

PD2E 22 R
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

850
0 - 1000
0 - 3200
20
22
13
40
56
13
2.9
Krepšys įrankiui
4933419570

PD-705 | 705 W SMŪGINIS GRĘŽTUVAS
PD2E 24 RS
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1010
0 - 1450
0 - 3400
20
24
16
40
54
13
3.1
Krepšys įrankiui
4933380462

PD2E 24 RST | 1200 W DVIEJŲ GREIČIŲ GRĘŽTUVAS
ºº Galingas 1200 W variklis
ºº Elektroninė valdymo sistema

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

ºº Kompaktiškas ir galingas 705 W variklis
ºº Kompaktišką ir ergonomiškos konstrukcijos

įrankį didelio ploto minkšta
medžiaga padengtomis rankenomis patogu valdyti
ºº Reguliuojamas greitis ir sukimosi krypties keitimo mechanizmas
ºº Smūgiavimo funkcijos išjungimas, kai pakanka sukamojo gręžimo
ºº 13 mm beraktis metalinis griebtuvas
ºº 43 mm reduktoriaus kakliukas pritaikytas tvirtinti gręžimo stovuose
ºº 4 m ilgio kabelis

PD-705
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

705
0 - 3000
15
16
13
30
15
13
1.9
−
4933431955

T-TEC 201 | 750 W L FORMOS DVIEJŲ GREIČIŲ SMŪGINIS GRĘŽTUVAS
PD2E 24 RST
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1200
0 - 1450
0 - 3400
22
24
16
45
56
13
3.1
Krepšys įrankiui
4933380796

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

ºº Kompaktišku ergonomiškos konstrukcijos įrankiu optimaliai patogu dirbti
ºº Didelio sukimo momento planetinis reduktorius pritaikytas gręžti didelio

skersmens grąžtais ir sukti didelių matmenų tvirtiklius
ºº Tiesioginė darbinių antgalių jungtis ašyje leidžia sumažinti bendrą įrankio
ilgį
ºº Smūgiavimo funkcijos išjungimas, kai pakanka sukamojo gręžimo
ºº Metalinis beraktis griebtuvas (1,5–13 mm)
ºº Sukimosi krypties perjungimo funkcija
ºº Nuimama galinė rankena
ºº 4 m ilgio kabelis

T-TEC 201
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

750
0 - 1200
0 - 3400
20
22
13
40
58
13
2.7
Krepšys įrankiui
4933380708
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PDE 16 RP | 630 W SMŪGINIS GRĘŽTUVAS
ºº Kompaktišku ergonomiškos konstrukcijos įrankiu patogu dirbti
ºº Planetinis reduktorius užtikrina kai kuriems darbams reikiamą mažą

sukimosi greitį ir didelį sukimo momentą
ºº Įmontuotojo metalinio bloko technologija suteikia didžiausią atsparumą ir
stabilumą
ºº Elektroninė įranga: galimybė iš anksto nustatyti reikiamą greitį, užtikrinantį
optimalų gręžimo procesą
ºº Smūgiavimo funkcijos išjungimas, kai pakanka sukamojo gręžimo
ºº 4 m ilgio kabelis

HD2E 13 R | 705 W DVIEJŲ GREIČIŲ GRĘŽTUVAS
PDE 16 RP
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

630
0 - 950
16
20
13
40
59
13
2.0
Krepšys įrankiui
4933409206

konstrukcijos įrankiu patogu dirbti
(IMB) technologija teikia didžiausią atsparumą

ir stabilumą

ºº Elektroninė

įranga: išankstinis sukimosi greičio ir smūgiavimo dažnio
nustatymas jungiklyje įtaisytu ratuku
ºº Smūgiavimo funkcijos išjungimas
ºº Beraktis vienos įvorės 1,5–13 mm griebtuvas
ºº Lengva pasiekti ir pakeisti anglinius šepetėlius
ºº 4 m ilgio kabelis

ºº Kompaktiškas ir galingas 705 W variklis
ºº Elektroninė valdymo sistema su greičio reguliavimo

HD2E 13 R

ir sukimosi krypties
keitimo funkcijomis
ºº Ypač patvarus metalinis reduktorius
ºº 13 mm beraktis metalinis griebtuvas
ºº Minkšta medžiaga padengtas laikymo paviršius ir ergonomiškos
konstrukcijos rankena užtikrina patogų darbą
ºº 4 m ilgio kabelis

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

705
0 - 1050
0 - 2200
13
40
60
13
1
/2˝ x 20
2.7
−
4933390186

HDE 13 RQX

PDE 13 RX | 630 W SMŪGINIS GRĘŽTUVAS
ºº Kompaktišku ergonomiškos
ºº Įmontuotojo metalinio bloko
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PDE 13 RX
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

630
0 - 2900
15
18
13
30
21
13
1.8
Krepšys įrankiui
4933409200

950 W GRĘŽTUVAS
ir galingas 950 W variklis
ºº Kompaktiškas
sukimosi greitis
ºº Reguliuojamas
Puikus
pajėgumas,
ºº sukimo momento kai dirbant reikia mažo sukimosi greičio ir didelio
klasės beraktis griebtuvas
ºº Pramoninės
ašies fiksatorius
ºº Automatinis
Galimybė
keisti
sukimosi kryptį
ºº 4 m kabelis QUIK-LOK
ºº

Metalinis rakto nereikalaujantis
griebtuvas

B2E 16 RLD | 900 W DVIEJŲ GREIČIŲ GRĘŽTUVAS
ºº Galingas 900 W variklis
ºº Didelis sukimo momentas

ir mažesnis sukimosi greitis sunkiems darbams
atlikti
Reguliuojamas
sukimosi
greitis
ºº
ºº Ypač patvarus metalinis reduktorius
ºº Raktu veržiamas metalinis 16 mm griebtuvas
ºº 4 m ilgio kabelis

B2E 16 RLD
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

900
0 - 750
0 - 1600
16
40
88
16
M18 x 2.5
4.2
−
4933380482

Veikimas atbuline eiga
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

HDE 13 RQX

HDE 13 RQX KIT

950
0 - 850
13
38
94
13
1
/2˝ x 20
2.0
−
030250

950
0 - 850
13
38
94
13
1
/2˝ x 20
2.0
Krepšys įrankiui
4933428550

17 VNT. KARŪNŲ RINKINYS
Prekės Nr.

49224102

+
QUIK-LOK laidasQUIK-LOK
laidasQUIK-LOK laidas
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Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

149

#MILWAUKEETOOL

HDE 13 RQD | 825 W GRĘŽTUVAS
ºº Kompaktiškas ir galingas 825 W variklis
ºº Reguliuojamas sukimosi greitis
ºº Puikus pajėgumas, kai dirbant reikia mažo

DWSE 4000 Q | GIPSKARTONIO SUKTUVAS
ºº Metaliniame reduktoriuje tiksliai įtaisyti guoliai ir krumpliaračiai
ºº Tyliai veikianti sankaba
ºº Ypač lengvai nuimamas užmaunamasis gylio reguliavimo antgalis
ºº Minkšta medžiaga padengta rankena
ºº Parduodamas su darbinių antgalių laikikliu, 2 numerio „Philips“ antgaliu,

HDE 13 RQD
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

sukimosi greičio ir didelio

sukimo momento

ºº Raktu veržiamas 1,5–13 mm griebtuvas
ºº Galimybė keisti sukimosi kryptį
ºº 4 m kabelis QUIK-LOK

825
0 - 500
13
38
101
13
1
/2˝ x 20
3.2
−
110750

STATAUS KAMPO GRĄŽTO
PRIEDAS. MOVA, ALKŪNĖ, GALVUTĖ (46 MM X 95 MM)
Prekės Nr.

48062871

diržo spaustuku ir 4 m kabeliu QUIK-LOK

+

Prekės Nr.

IPWE 400 R |

ºº Kompaktiškas ir galingas 630 W variklis
ºº Elektroninė įranga: galimybė iš anksto nustatyti

ºº Metaliniame reduktoriuje tiksliai įtaisyti guoliai ir krumpliaračiai
ºº Maksimalus sukimo momentas – 400 Nm
ºº Minkšta medžiaga padengtas laikymo paviršius ir ergonomiškos

reikiamą greitį, užtikrinantį
optimalų gręžimo procesą
ºº Įmontuotojo metalinio bloko technologija suteikia didžiausią atsparumą ir
stabilumą
ºº Planetinis reduktorius užtikrina kai kuriems darbams reikiamą mažą
sukimosi greitį ir didelį sukimo momentą
ºº Metalinis beraktis griebtuvas (1,5–13 mm)
ºº Sukimosi krypties perjungimo funkcija
ºº Nuėmus minkšta medžiaga padengtas paviršiaus detales lengva pasiekti ir
pakeisti anglinius šepetėlius
ºº 4 m ilgio kabelis

DE 13 RP
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

630
0 - 950
13
40
59
13
1
/2˝ x 20
2.1
Krepšys įrankiui
4933409194

1

konstrukcijos rankena
ºº Reguliuojamas sukimosi greitis, galimybė keisti sukimosi kryptį
ºº 4 m kabelis QUIK-LOK

TKSE 2500 Q | SAVISRIEGIŲ SRAIGTŲ SUKTUVAS

IPWE 520 R |

ºº Metaliniame reduktoriuje tiksliai įtaisyti guoliai ir krumpliaračiai
ºº Maksimalus sukimo momentas – 520 Nm
ºº Minkšta medžiaga padengtas laikymo paviršius ir ergonomiškos

TKSE 2500 Q

(49-

725
0 - 2500
6
25
1
/4˝ Hex
1.4
−
679050

3 DALIŲ ŠEŠIAKAMPIŲ MOVŲ
RINKINYS; Ø 6 / 8 / 10 MM MAGNETINĖS MOVOS
Prekės Nr.

150

49663004

725
0 - 4000
4.8
20
1
/4˝ Hex
1.3
−
674350

+

48301528

/2˝ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS

ºº Metaliniame reduktoriuje tiksliai įtaisyti guoliai ir krumpliaračiai
ºº Tyliai veikianti spragtukinė sankaba
ºº Ypač lengvai nuimamas užmaunamasis gylio reguliavimo antgalis
ºº Minkšta medžiaga padengta rankena
ºº Parduodamas su diržo spaustuku, 6 / 8 / 10 mm galvučių komplektu

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Sraigtai medienai iki (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

DWSE 4000 Q
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Sraigtai medienai iki (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

GALVUTĖ SU PHILIPS GALU.
SKIRTA NAUDOTI SU SHARP-FIRE KASETE 48051005 – 140
MM ILGIO

DE 13 RP | 630 W GRĘŽTUVAS

66-3004) ir 4 m ilgio kabeliu QUIK-LOK

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

IPWE 400 R
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Didž. varžto skersmuo
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

725
0 - 1700
1000 - 2600
400
M20
1
/2˝ colio kvadratinis
2.7
−
4933451524

/4˝ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS

3

konstrukcijos rankena
ºº Reguliuojamas sukimosi greitis, galimybė keisti sukimosi kryptį
ºº 4 m kabelis QUIK-LOK

IPWE 520 R
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Smūgių dažnis (smūgiai per min.)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Didž. varžto skersmuo
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

725
0 - 1700
1000 - 2500
520
M24
3
/4˝ colio kvadratinis
2.8
−
4933451525

+

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

151

#MILWAUKEETOOL

DD 3-152

DEIMANTINĖS
GRĘŽIMO KARŪNOS

TRIJŲ GREIČIŲ DEIMANTINIO GRĘŽIMO MAŠINA
1900 vatų variklis
ºº Galingas
sukimosi greičio diapazonas tinka gręžiant ir mažais, ir
ºº Optimalus
dideliais karūniniais grąžtais
paleidimas ir sklandus sukimosi greičio reguliavimas
ºº Laipsniškas
variklio šiluminės apsaugos temperatūros indikatorius
ºº Diodinis
Apsauginė
sankaba
ºº Sparčioji tvirtinimo jungtis skirta paprastai ir patikimai varikliui
ºº pritvirtinti

ºº
ºº
ºº
ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

WCHP-SB
8 - 50 mm

L formos rankena leidžia geriau paskirstyti įrankio svorį
Trijų greičių reduktorius
5 m kabelis su apsauginiu liekamosios srovės įtaisu
Parduodamas su dulkių ištraukimo įrenginio jungtimi ir 32 bei 41 mm
veržliarakčiais

➌

➊

➊ Standartinis 1/2˝ G lizdas.
➋ Standartinis 1 1/4˝ UNC lizdas.

Sauso ir šlapio tipo

➌	Skersmuo ir tipas išgraviruoti ant jungiamojo
elemento, kad būtų ilgai matomi.
➍	Lazeriu suvirinti segmentai tikrai nesulūš.

WCHP 52 350 mm

WCHP-SB
52 - 152 mm

➍	10 mm aukščio segmentai ilgam tarnavimo laikui.

Tinka DCM2-250C
& DCM2-350C

Tinka DD3-152

–	Labai plonas 2 mm segmentas greitam ir agresyviam
gelžbetonio gręžimui.
–	Uždaras žiedo segmentas neprilygstamoms
eksploatacinėms savybėms dirbant sunkų darbą.

3 greičių rinkiklis

DD 3-152
Įėjimo galia (W)
Sukimosi greitis esant pilnutinei apkrova (sūk./min.)
Didž. grąžto diametras betone (mm)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1900
550 / 1250 / 2700
152
202
1
/2˝ G + 1 1/4˝ UNC
6.5
Krepšys įrankiui
4933428000

➌

➋

➌

➍

Ypatingo dizaino TURBO formos segmentai

– Iš anksto pagaląsti, kad pasižymėtų geriausiomis
eksploatacinėmis savybėmis dirbant pirmą dieną.

– Viena išorinė ir dvi vidinės prapjovos leidžia geriau
aušinti ir pagerina medžiagos šalinimą.

Variklio apsaugos nuo perkaitimo LED
indikatorius

➍

➍

➍

➍

DR 152 T | DEIMANTINIO GRĘŽIMO STOVAS, SKIRTAS MODELIUI DD 3-152
ºº Pagrindas išlietas iš aliuminio, todėl gaminį lengva gabenti
ºº Gręžti galima pakreipus 45° kampu
ºº Sparčioji tvirtinimo jungtis, skirta tiksliai ir sparčiai įrankiui prie

DR 152 T
stovo

pritvirtinti

ºº Kompaktiškas

pagrindas neužima daug vietos, kai tenka gręžti ankštose

erdvėse

ºº Keturi spartaus horizontalumo reguliavimo varžtai
ºº Horizontalusis ir vertikalusis gulsčiukas
ºº Transportavimo rankena
ºº Fiksavimo rankenėle įtaisas užfiksuojamas aukščiausiame

Didž. gręž. karūnėlės skersmuo (mm)
Bazės dydis (mm)
Kampinis našumas (°)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

152
330 x 210
45
10
−
4933428020

taške, kad būtų

lengviau pritvirtinti įrankį ir įtaisyti karūninį grąžtą

ºº Dviejų stipinų pastūmos ratas, skirtas dirbti kaire arba dešine ranka
ºº Atskirai galima įsigyti vakuuminiais įtaisais tvirtinamą plokštę (4932352676)

152

➋

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Ø (mm)

Aprašymai

8

WCHP-SB 8

Šerdies lizdas
1

Prekės Nr.

Ø (mm)

Aprašymai

⁄2˝ Gas

12

WCHP-SB 12

1

14

WCHP-SB 14

1

16

WCHP-SB 16

1

18

WCHP-SB 18

1

20

WCHP-SB 20

1

22

WCHP-SB 22

1

24

WCHP-SB 24

1

25

WCHP-SB 25

1

28

WCHP-SB 28

1

30

WCHP-SB 30

1

32

WCHP-SB 32

1

35

WCHP-SB 35

1

37

WCHP-SB 37

1

Darb. ilgis (mm) Bendras ilgis (mm)
70

135

4932352072

40

WCHP-SB 40

Šerdies lizdas
1

⁄2˝ Gas

200

265

4932352074

42

WCHP-SB 42

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352075

45

WCHP-SB 45

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352077

50

WCHP-SB 50

1

⁄2˝ Gas

300

365

4932352078

52

⁄2˝ Gas

300

365

4932352079

⁄2˝ Gas

300

365

⁄2˝ Gas

300

⁄2˝ Gas

Darb. ilgis (mm) Bendras ilgis (mm)

Prekės Nr.

⁄2˝ Gas

300

365

4932352088

⁄2˝ Gas

300

365

4932352089

⁄2˝ Gas

300

365

4932352090

⁄2˝ Gas

300

365

4932352092

WCHP-SB 52

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352734

62

WCHP-SB 62

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352735

4932352080

82

WCHP-SB 82

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352736

365

4932352081

92

WCHP-SB 92

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352737

300

365

4932352082

102

WCHP-SB 102

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352738

⁄2˝ Gas

300

365

4932352083

112

WCHP-SB 112

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352739

⁄2˝ Gas

300

365

4932352084

122

WCHP-SB 122

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352740

⁄2˝ Gas

300

365

4932352085

132

WCHP-SB 132

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352741

⁄2˝ Gas

300

365

4932352086

152

WCHP-SB 152

1 1⁄4˝ UNC

420

500

4932352742

⁄2˝ Gas

300

365

4932352087
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DD 2-160 XE | DVIEJŲ GREIČIŲ DEIMANTINIS GRĘŽTUVAS
ºº Galingas ir patvarus variklis užtikrina pastovų didelį sukimo momentą
ºº Tarpusavyje susieta mechaninė ir elektroninė sankaba apsaugo ir

naudotoją, ir įrankį
ºº Tvirta konstrukcija su metaliniu reduktoriumi
ºº Įrankį, suėmus už vibraciją sugeriančios ilgos šoninės rankenos ir D
formos užpakalinės rankenos, saugu valdyti
ºº Dvigreitis reduktorius
ºº M16 FIXTEC adapteris, leidžiantis sparčiai pakeisti karūninį grąžtą
ºº Kai įjungiama nestipraus poveikio smūginė funkcija, karūninis grąžtas
gręžia sparčiau ir lengviau
ºº Greičio didinimo jungikliu užtikrinamas laipsniškas paleidimas ir tikslus
bei valdomas gręžimo procesas
ºº Rotorius „Fixtec Cleanline“ (papildomas priedas) – skirtas dulkėms
susiurbti
ºº 4 m ilgio kabelis
ºº Parduodamas su sparčiai keičiamu adapteriu, skirtu
M16 deimantiniams karūniniams grąžtams su „SDSplus“ sistemos kreipiamuoju grąžtu (8 x 140 mm)

DD 2-160 XE
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Sukimosi greitis esant pilnutinei apkrova (sūk./min.)
Smūgių skaičius be apkrovos (suk./min.)
Didž. skylės diametras betone (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1500
0 - 1500 / 0 - 3000
0 - 890 / 0 - 1770
24,000 / 48,000
162
50
M18 x 2.5
4.2
Krepšys įrankiui
4933368690

SAUSOS DEIMANTINĖS
KARŪNOS SU DULKIŲ
IŠTRAUKIMU – DCHXL
Tinkamiausias labai kietoms, inžinerinėms plytoms, vidutinė,s
plytoms, kietoms kalkėms / smiltainiui

LAZERIU PRIVIRINTI SEGMENTAI
PAPILDOMAM ILGAAMŽIŠKUMUI.

DCM 2-350 C | DEIMANTINIO GRĘŽIMO VARIKLIS
ºº Dvigreitis deimantinio karūninio gręžimo
ºº Vidinė slystamoji sankaba
ºº Trigubasis reduktorius
ºº Laipsniško paleidimo jungiklis
ºº Variklio apsauga nuo perkrovos
ºº Apsauginis liekamosios srovės įtaisas
ºº Įmontuota sukamoji vandens jungtis
ºº Dvejopai tvirtinamas valdymo blokas
ºº Parduodamas su atviruoju veržliarakčiu,

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

variklis

DCM 2-350 C

šešiabriauniais raktais ir valdymo

bloku bei prie jo prijungtu kabeliu

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Didž. gręž. karūnėlės skersmuo (mm)
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr. 240 V

2800
300
600
350
1 1/4˝ UNC
9.0
−
40044

A

B

A

Kreipiantis strypas DD2-160. Su fiksavimo sraigtu (4931622432).
Reikia šešiakampio rakto (4931616044) ir SDS-plus centravimo
grąžto (8 x 110 mm, 4932307070).

DR 350 T | DEIMANTINIO GRĘŽIMO STOVAS, SKIRTAS MODELIUI DCM 2-350 C
ºº Lengvas aliumininis gręžimo stovas
ºº Galima pakreipti 0–45° kampu
ºº Nurodomas gręžimo kampas ir gylis
ºº Variklio sparčiojo prijungimo plokštė
ºº Tiksliai reguliuojamas pastūmos greitis
ºº Horizontalusis ir vertikalusis gulsčiukas
ºº Gręžiamos kiaurymės centravimo įtaisas
ºº Horizontalumo reguliavimo varžtai
ºº Pastūmos rankeną galima tvirtinti abiejose stovo
ºº Gabenimo rankena ir ratai
ºº Parduodamas su 3/16 col. šešiabriauniu raktu, 6

B

DR 350 T

šonuose

mm šešiabriauniu raktu,
17 ir 19 numerio veržliarakčiu, variklio sparčiojo prijungimo plokšte,
keturiais M8 x 25 mm varžtais, centravimo įtaisu, vakuuminės gumos
sandarikliu

Didž. gręž. karūnėlės skersmuo (mm)
Eigos ilgis (mm)
Aukštis (mm)
Bazės dydis (mm)
Kampinis našumas (°)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr. 240 V

350
610
1042
391 x 523
45
19.5
−
4933400600

Ø
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Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

C

Aprašymai

Tvirtinimas

Šerdies lizdas

Prekės Nr.

FIXTEC Clean Line Rotor (CLR) sistema.

M18 x 2.5

1 1⁄4˝ UNC

4932352172

Aprašymai

Ø (mm)

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

38
52
68
82
102
107
112
117
122
127
132
152
162

Šerdies lizdas

Darb. ilgis (mm)

Bendras ilgis (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
* Pirms urbšanas nav nepieciešama centrēšanas zvaigzne.

490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490

Prekės Nr.
4932399753
4932399163
4932399164
4932399165
4932399166
4932399754
4932399167
4932399755
4932399168
4932399169
4932399170
4932399171
4932399172
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AGV 12 DEC | 1200 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS SU DULKIŲ SURINKIMO PRIEDU

DCM 2-250 C | DEIMANTINIO GRĘŽIMO VARIKLIS
ºº Dvigreitis deimantinio karūninio gręžimo
ºº Vidinė slystamoji sankaba
ºº Trigubasis reduktorius
ºº Laipsniško paleidimo jungiklis
ºº Variklio apsauga nuo perkrovos
ºº Apsauginis liekamosios srovės įtaisas
ºº Įmontuota sukamoji vandens jungtis
ºº Dvejopai tvirtinamas valdymo blokas
ºº Parduodamas su atviruoju veržliarakčiu,

variklis

DCM 2-250 C

šešiabriauniais raktais ir valdymo

bloku bei prie jo prijungtu kabeliu

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis 1 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Sukim. greitis 2 pavara be apkrovos (sūk./min.)
Didž. gręž. karūnėlės skersmuo (mm)
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr. 240 V

2800
450
900
250
1 1/4˝ UNC
9.0
−
40964

DR 250 TV

įtaisai (ją galima tvirtinti
naudojantis vakuumu arba be jo)
Tiksliai
reguliuojamas
pastūmos
greitis
ºº
ºº Horizontalusis ir vertikalusis gulsčiukas
ºº Gręžiamos kiaurymės centravimo įtaisas
ºº Horizontalumo reguliavimo varžtai
ºº Pastūmos rankeną galima tvirtinti abiejose stovo šonuose
ºº Parduodamas su 3/16 col. šešiabriauniu raktu, 6 mm šešiabriauniu raktu,
17 ir 19 numerio veržliarakčiu, variklio sparčiojo prijungimo plokšte,
keturiais M8 x 25 mm varžtais, centravimo įtaisu, vakuuminės gumos
sandarikliu

Didž. gręž. karūnėlės skersmuo (mm)
Eigos ilgis (mm)
Aukštis (mm)
Bazės dydis (mm)
Kampinis našumas (°)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

ºº Galingas,

1200 W „PROTECTOR-MOTOR“ variklis su ypač atspariu
apsauginiu apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu ilgesnę
įrankio eksploatavimo trukmę
ºº Labai kompaktišku ir plonos konstrukcijos įrankiu patogu dirbti
ºº Maitinimo blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo dingus ir
vėl atsiradus įtampai
ºº Apsauginė sankaba apsaugo vartotoją nuo atatrankos
ºº Gylio reguliavimas nuo 5 iki 28 mm be jokių raktų
ºº Atidarymas be rakto leidžia lengvai ir sparčiai pakeisti geležtes
ºº Pjovimo kreiptuvas su pjūvio linijos rodykle dirbant neleidžia nukrypti ir
užtikrina geriausią kontrolę
ºº Sparčiai ir lengvai reguliuojama beraktė greitai atleidžiama apsauga
ºº Gaubtą nuo dulkių galima lengvai pritvirtinti prie Milwaukee® M klasės
valiklių „click-system“ adapteriu, pridedamu prie Milwaukee® EMAC dulkių
siurblio
ºº Dėl vibracijas slopinančios šoninės rankenos naudojant mažiau
nuvargstama
ºº Su 4 m guminiu kabeliu, pjovimo dulkių ištraukimo gaubtu ir 125 mm DUH
deimantiniu pjovimo disku

250
520
834
276 x 467
45
10.0
−
4933400590

1550 W „PROTECTOR-MOTOR“ variklis su ypač atspariu
ºº Galingas,
apsauginiu apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

AGV 15 DEC | 1550 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS SU DULKIŲ SURINKIMO PRIEDU
1550 W „PROTECTOR-MOTOR“ variklis su ypač atspariu
apsauginiu apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu ilgesnę
įrankio eksploatavimo trukmę
ºº Labai kompaktišku ir plonos konstrukcijos įrankiu patogu dirbti
ºº Maitinimo blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo dingus ir
vėl atsiradus įtampai
ºº Apsauginė sankaba apsaugo vartotoją nuo atatrankos
ºº Gylio reguliavimas nuo 5 iki 28 mm be jokių raktų
ºº Atidarymas be rakto leidžia lengvai ir sparčiai pakeisti geležtes
ºº Pjovimo kreiptuvas su pjūvio linijos rodykle dirbant neleidžia nukrypti ir
užtikrina geriausią kontrolę
ºº Sparčiai ir lengvai reguliuojama beraktė greitai atleidžiama apsauga
ºº Gaubtą nuo dulkių galima lengvai pritvirtinti prie Milwaukee® M klasės
valiklių „click-system“ adapteriu, pridedamu prie Milwaukee® EMAC dulkių
siurblio
ºº Dėl vibracijas slopinančios šoninės rankenos naudojant mažiau
nuvargstama
ºº Su 4 m guminiu kabeliu, pjovimo dulkių ištraukimo gaubtu ir 125 mm DUH
deimantiniu pjovimo disku

ºº
ºº
AGV 15-125 XC DEC-SET

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
Regul. greitis
FIXTEC
Linijos atblokavimo funkc.
AVS šoninė rankena
Pridedama
Prekės Nr.

1200
11,000
125
28
M 14
2.4
Taip
Taip
Taip
Pristatymas jungiklis
Dyna Case
4933448020

1550 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS SU DULKIŲ SURINKIMO PRIEDU

ºº

ºº Galingas,

AGV 12-125 X DEC-SET
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC
Linijos atblokavimo funkc.
AVS šoninė rankena
Jungiklio tipas
Pridedama
Prekės Nr.

AGV 15 DEG

DR 250 TV | DEIMANTINIO GRĘŽIMO STOVAS, SKIRTAS MODELIUI DCM 2-250 C
ºº Lengvas aliumininis gręžimo stovas
ºº Galima pakreipti 0–45° kampu
ºº Nurodomas gręžimo kampas ir gylis
ºº Variklio sparčiojo prijungimo plokštė
ºº Yra vakuuminiai atraminės plokštės tvirtinimo

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

1550
11,000
125
28
M 14
2.6
Ne
Taip
Taip
Taip
Dyna Case
4933448025

ilgesnę įrankio eksploatavimo trukmę ir geriausias eksploatacines
savybes atliekant įvairiausius darbus
Labai kompaktišku ir plonos konstrukcijos įrankiu patogu dirbti
Maitinimo blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo
dingus ir vėl atsiradus įtampai
Magnetinis beraktis tvirtinimo mechanizmas užtikrina optimalų
darbą kampuose ir arti sienų
Nuėmus priekinį gaubtą galima dirbti sunkiai prieinamose vietose
Dėl lankstaus aukščio reguliavimo priedus galima naudoti su visu
segmentu
Sparčiai ir lengvai reguliuojama beraktė greitai atleidžiama apsauga
Gaubtą nuo dulkių galima lengvai pritvirtinti prie Milwaukee® M
klasės valiklių „click-system“ adapteriu, pridedamu prie Milwaukee®
EMAC dulkių siurblio
Lenkta rankenos konstrukcija užtikrina didžiausią patogumą dirbant,
siekiant geriausių rezultatų galima spausti vertikaliai paviršiui
Susidėvėję šepetėliai keičiami
Su 4 m guminiu kabeliu, lenkta rankena, šlifavimo dulkių ištraukimo
gaubtu ir 125 mm deimantiniu šlifavimo disku

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
Regul. greitis
FIXTEC
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
Prekės Nr.

AGV 15-125 XC
DEG-SET
1550
11,000
125
28
M 14
2.6
Ne
Taip
Taip
Dyna Case
4933448035

AGV 15-125 XE
DEG-SET
1550
2800 - 11,000
125
28
M 14
2.6
Taip
Taip
Taip
Dyna Case
4933448830

Magnetinis, nereikia naudoti įrankių

Apsaugą nuo dulkių galima lengvai
pritvirtinti prie Milwaukee® M-Class
valymo prietaisų su unikaliu „clicksystem“ (fiksavimo sistemos) adapteriu

UNIVERSALUS DISKAS
ŠLIFAVIMUI IR LYGINIMUI,
AUKŠTŲ NELYGUMŲ ŠALINIMUI
Prekės Nr.

4932451186

+
100 % be įrankių
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Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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AGV 12 DEG | 1200 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS SU DULKIŲ SURINKIMO PRIEDU
ºº Galingas,

1200 W „PROTECTOR-MOTOR“ variklis su ypač atspariu
apsauginiu apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu ilgesnę
įrankio eksploatavimo trukmę
ºº Labai kompaktišku ir plonos konstrukcijos įrankiu patogu dirbti
ºº Maitinimo blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo dingus ir
vėl atsiradus įtampai
ºº Magnetinis beraktis tvirtinimo mechanizmas užtikrina optimalų darbą
kampuose ir arti sienų
ºº Nuėmus priekinį gaubtą galima dirbti sunkiai prieinamose vietose
ºº Dėl lankstaus aukščio reguliavimo priedus galima naudoti su visu
segmentu
ºº Sparčiai ir lengvai reguliuojama beraktė greitai atleidžiama apsauga
ºº Gaubtą nuo dulkių galima lengvai pritvirtinti prie Milwaukee® M klasės
valiklių „click-system“ adapteriu, pridedamu prie Milwaukee® EMAC dulkių
siurblio
ºº Lenkta rankenos konstrukcija užtikrina didžiausią patogumą dirbant,
siekiant geriausių rezultatų galima spausti vertikaliai paviršiui
ºº Susidėvėję šepetėliai keičiami
ºº Su 4 m guminiu kabeliu, lenkta rankena, šlifavimo dulkių ištraukimo gaubtu
ir 125 mm deimantiniu šlifavimo disku

DIDŽIAUSIAS GREITIS,
ILGAS TARNAVIMO
LAIKAS, MAŽA VIBRACIJA

AGV 12-125 X DEG-SET
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC
Linijos atblokavimo funkc.
Jungiklio tipas
Pridedama
Prekės Nr.

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

1200
11,000
125
28
M 14
2.4
Taip
Taip
Pristatymas jungiklis
Dyna Case
4933448030

Deimantiniai ašmenys

“MILWAUKEE® SPEEDCROSS” DEIMANTINIAI AŠMENYS YRA SUKURTI
NAUDOTI VISIEMS STATYBVIETĖS PROFESIONALAMS, KURIE DIRBDAMI
REIKLIAUSIOSE APLINKOSE REIKALAUJA GERIAUSIO EFEKTYVUMO.

WCS 45 | 1900 W GRIOVELIŲ SIENOSE PJOVIKLIS SU 150 MM SKERSMENS DISKAIS
ºº Reguliuojamas pjovimo plotis
ºº Apsauga nuo perkrovos
ºº Reguliuojamas pjovimo gylis
ºº Rankena TILT-LOK
ºº Minkšta medžiaga padengta rankena
ºº Dulkių ištraukimo įrenginio jungtis
ºº Parduodamas su dviem deimantiniais

WCS 45

diskais, specialiu kirstuku, raktais

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Pjov. plotis (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1900
5800
150
45
45
M 14
6.6
Krepšys įrankiui
4933383350

150 X 22,23 MM DEIMANTINIS
DISKAS; PJOVIMO PLOTIS 2,4
MM, SEGMENTŲ AUKŠTIS 10
MM; IDEALIAI TINKA BENDRIEMS
MŪRO PJAUSTYMO DARBAMS
Prekės Nr.

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS DEIMANTINIAI DISKAI =
DIDŽIAUSIAS GREITIS!

10 mm segmento aukštis siekiant užtikrinti ilgą eksploatavimo trukmę. Tikslus
agresyvios geometrijos deimantinis koncentravimas užtikrina didelį pjovimo
efektyvumą. Lazeriu suvirinti segmentai 100 % naudotojo saugumui užtikrinti.

+

4932373148

Specialus aušinimas angos pagerina oro srautą ir palaiko minimalią segmentų
pjovimo temperatūrą. Tai apsaugo segmentus nuo karščio sukelto pažeidimo ir
leidžia naudotojui pjauti daugiau ir greičiau.

WCE 30 | 1500 W GRIOVELIŲ SIENOSE PJOVIKLIS SU 125 MM SKERSMENS DISKAIS
ºº Galingas 1500 vatų variklis
ºº Puikiai tinka klojant elektros kabelių vamzdžius
ºº Ypač veiksminga elektroninė sistema su apsauga nuo perkrovos
ºº Srovės ribotuvas, užtikrinantis laipsnišką paleidimą
ºº Lengvai reguliuojamas pjovimo plotis
ºº Išilgai įrankio įtaisyta dulkių ištraukimo įrenginio jungtis
ºº Parduodamas su dviem deimantiniais diskais, specialiu kirstuku, raktais,

kaištiniu adapteriu

1500
9500
125
26
30
M 14
4.3
Krepšys įrankiui
4933383855

125 X 22,23 MM DEIMANTINIS
DISKAS; PJOVIMO PLOTIS 2,4
MM, SEGMENTŲ AUKŠTIS 10
MM; IDEALIAI TINKA BENDRIEMS
MŪRO PJAUSTYMO DARBAMS
Prekės Nr.
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Triukšmo mažinimo savybės. Puikus pusiausvyros palaikymas ir koncentracija
sumažina pjovimo triukšmą.

WCE 30
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Pjov. plotis (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Preciziškai sukurtas geležtės korpusas. Iš anksto įtemptas ir sutvirtintas geležtės
korpusas puikiai koncentracijai ir didžiausiam atsparumui susidariusiam karščiui
užtikrinti.

Maža vibracija. Įtemptas geležtės korpusas sumažina vibraciją.
Pažymėtas lazeriu. Visa techninė /saugos informacija ir sukimo krypties rodyklė
pažymėta lazeriu ir išlieka visą geležtės eksploatavimo trukmę. Net ir naudojant
abrazyvinėse medžiagose informacija nenusitrina.

+

4932373147

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Disko skersmuo (mm)
Prekės Nr.

AUDD 115

AUDD 125

AUDD 150

AUDD 230

HUDD 115

HUDD 125

HUDD 150

HUDD 230

115
4932399823

125
4932399824

150
4932399825

230
4932399826

115
4932399819

125
4932399820

150
4932399821

230
4932399822
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METALO APDIRBIMAS
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HDE 6 RQ | 725 W GRĘŽTUVAS
ºº Kompaktiškas ir galingas 725 W variklis
ºº Metaliniame reduktoriuje tiksliai įtaisyti guoliai ir krumpliaračiai
ºº Raktu veržiamas 1,5–10 mm griebtuvas
ºº Ergonomiška konstrukcija ir minkšta medžiaga padengti laikymo
ºº Galimybė keisti sukimosi kryptį
ºº 4 m kabelis QUIK-LOK

HDE 6 RQ
paviršiai

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

725
0 - 4000
6
16
30
10
1
/2 x 20
1.4
−
010150

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

DIDELIO EFEKTYVUMO
DVIMETALIAI SKYLIŲ PJŪKLAI
“Milwaukee® Hole Dozer™” yra pagrindinis darbo vietos komponentas,
kuris užtikrina nesustabdomą patvarumą esant reikliausioms naudojimo
sąlygoms.

DE 10 RX | 630 W GRĘŽTUVAS
ºº Kompaktiškas ir galingas 630 W variklis
ºº Elektroninė įranga: galimybė iš anksto nustatyti

reikiamą greitį, užtikrinantį
optimalų gręžimo procesą
ºº Įmontuotojo metalinio bloko technologija suteikia didžiausią atsparumą ir
stabilumą
ºº Planetinis reduktorius užtikrina kai kuriems darbams reikiamą mažą
sukimosi greitį ir didelį sukimo momentą
ºº Metalinis FIXTEC griebtuvas (1,0–10 mm)
ºº Sukimosi krypties perjungimo funkcija
ºº Nuėmus minkšta medžiaga padengtas paviršiaus detales lengva pasiekti ir
pakeisti anglinius šepetėlius
ºº 4 m ilgio kabelis

DE 10 RX
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. skylės diametras pliene (mm)
Didž. skylės diametras medienoje (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Griebtuvo dydis (mm)
Tvirtinimas
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

“RIP GUARD™” – STIPRIAUSIA DANTUKŲ
FORMA PRAMONĖJE

630
0 - 2700
10
30
21
10
1
/2˝ x 20
1.6
−
4933409211

“PLUG JACK™” – VISIŠKOS
PRIEIGOS LIZDAS KAIŠČIAMS
GREITAI IŠIMTI

NAUDOJIMO TRUKMĖS GARANTIJA
NULŪŽUSIEMS DANTUKAMS

DVIMETALĖ KONSTRUKCIJA
SU 8 % KOBALTO DIDESNIAM
ATSPARUMUI NUO NUSIDĖVĖJIMO

MDE 42 | MAGNETINĖS GRĘŽIMO STAKLĖS
ºº Lengvas ir galingas nešiojamasis magnetinis gręžtuvo stovas
ºº 1200 vatų variklio galia perduodama per tris krumpliaračius, sukuriančius

jėgą, kurios pakanka išgręžti didžiulei 42 mm kiaurymei 50 mm storio
plieno ruošinyje
ºº Didelės galios magnetas ir pažangiausia elektroninė sistema leidžia visiškai
valdyti gręžimo procesą ir atitinka visus saugos reikalavimus
ºº Staklės lengvai valdomos elektroniniu jungiklių pulteliu
ºº Parduodamos su reguliuojama apsauga, aušinimo skysčio bakeliu ir
šešiabriauniais raktais

MDE 42
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Sukimosi greitis esant pilnutinei apkrova (sūk./
min.)
Didž. gręžimo skersmuo (mm)
Didž. gręžimo gylis (mm)
Didž. vienalyčio grąžto skersmuo (mm)
Didž. sukimo mom. (Nm)
Magnet. laikymo galia (veikiant slėgiui gręž.
taške) (N)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1200
300 - 640

7 VNT. HOLE DOZER™ KARŪNŲ RINKINIAI
Karūnos: Ø 19, 22, 25, 29, 32 mm. Ašis Ø 14–30 mm karūnoms (Id. Nr. 49567010).
Tarpiklis ir adapteris. 1/8˝ šešiakampis raktas.

170 - 330
42
50
16
85

Prekės numeris

Prekės numeris

49224201

10,000
11.5
Krepšys įrankiui
4933380832

14 VNT. KARŪNŲ RINKINYS
Karūnos: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Ašis Ø 14–30 mm karūnoms
(Id. Nr. 49567010). Ašis Ø 32–152 mm karūnoms (Id. Nr. 49569100). 2 x centravimo
grąžtai, 1/8˝ / ~ 3 mm šešiakampis raktas.

Prekės numeris

162

49224083

10 VNT. KARŪNŲ RINKINYS
Karūnos: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Ašis Ø 14–30 mm karūnoms (Id. Nr.
49567010). Ašis Ø 32–152 mm (Id. Nr. 49569100). 2 x centravimo grąžtai, 1/8˝ šešiakampis raktas.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

49224152

17 VNT. KARŪNŲ RINKINYS
Karūnos: Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Ašis Ø 14–30 mm
karūnoms (Id. Nr. 49567010). Ašis Ø 32–152 mm karūnoms (Id. Nr. 49569100). 2 x
centravimo grąžtai, 1/8˝ šešiakampis raktas (Id. Nr. 49960060).

Prekės numeris

49224102
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MDE 41

AGVM 26

MAGNETINĖS GRĘŽIMO STAKLĖS SU ELEKTRINIU MAGNETU

2600 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS

1200 vatų variklis, besisukantis optimaliai gręžti pritaikytu
ºº Galingas
greičiu

'B-Guard' sistema apsaugo įrankį ir vartotoją nuo
ºº Milwaukee
atatrankos

greičių pavarų dėžė leidžia pasirinkti optimalų 475 ir 730 aps./min.
ºº 2greitį
naudojant žiedinius ar sraigtinius grąžtus

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

2600 W „PROTECTOR-MOTOR“ – su ypač atspariu
ºº Galingas
apsauginiu apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu

AUTOSTOP™ atkėlimo detektorius: aptinka perteklinį sukimąsi ir
automatiškai sumažina energijos tiekimą grąžtui bei taip užtikrina
geriausią naudotojo apsaugą
9930 N laikymo jėgos elektrinis magnetas
Didžiausias gręžimo skersmuo naudojant žiedinius grąžtus – 41 mm,
o naudojant tiesaus koto sraigtinius grąžtus – 13 mm
Nereikalaujantis rakto 19 mm „Weldon“ griebtuvas leidžia priedus
keisti greitai ir lengvai
146 mm eigos ilgis leidžia naudoti skirtingus priedus
Be įrankių nuimama rankena leidžia valdyti dešiniąja ir kairiąja ranka
Sumontuota LED lemputė apšviečia darbinį paviršių

ilgesnę įrankio eksploatavimo trukmę

balansavimo įtaisas sumažina vibraciją atsiradusią dėl
ºº Automatinis
prastų diskų
slopinanti variklio korpuso jungtis ir vibraciją sugeriančia
ºº Vibraciją
medžiaga padengta šoninė rankena užtikrina didesnį patogumą
2 greičių pavarų dėžė

vibracija šioje klasėje – vos 2,5 m/s²
ºº Mažiausia
padėčių sukamoji pagrindinė rankena
ºº 7FIXTEC
greito atsukimo veržlė
ºº Lengvai beraktė
ºº reguliuotiatpalaiduojamą atsparų smūgiams apsaugą paprasta

Milwaukee® B-Guard mechaninė
sankaba

šepetėlių atmetimo sistema
ºº Automatinė
ºº 4 m guminis kabelis

MDE 41

AGVM 26-230 GEX AGVM 26-230 GEX/DMS

Įėjimo galia (W)
1200
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
475 / 730
Didž. gręžimo skersmuo (mm)
41
Didž. gręžimo gylis (mm)
50
Didž. vienalyčio grąžto skersmuo (mm)
13
Magnet. laikymo galia (veikiant slėgiui gręž. taške) (N)9930
Svoris (kg)
13.5
Pridedama
Krepšys įrankiui
Prekės Nr.
4933451015

Be įrankių nuimama rankena

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC junginė veržlė
Apsauginis aut. išjungiklis
Linijos atblokavimo funkc.
Aut. balansavimo sist.
AVS – antivibr. sist.
Sukamoji pagrindinė rankena
Pridedama
Prekės Nr.

2600
6600
230
68
M 14
5.8
Taip
Ne
Taip
Taip
Taip
Taip
−
4933402365

2600
6600
230
68
M 14
5.8
Taip
Taip
Ne
Taip
Taip
Taip
−
4933402495

Sukiojama 7 padėčių AVS pagrindinė
rankena

Įmontuota LED lemputė

MDP 41 | MAGNETINĖS GRĘŽIMO STAKLĖS SU NUOLAT VEIKIANČIU MAGNETU
ºº Galingas 1200 vatų variklis, besisukantis optimaliai gręžti pritaikytu greičiu
ºº 2 greičių pavarų dėžė leidžia pasirinkti optimalų 475 ir 730 aps./min. greitį

naudojant žiedinius ar sraigtinius grąžtus
ºº AUTOSTOP™ atkėlimo detektorius: aptinka perteklinį sukimąsi ir
automatiškai sumažina energijos tiekimą grąžtui bei taip užtikrina geriausią
naudotojo apsaugą
ºº 8 890 N laikymo jėga pasižymintis autonominis magnetas yra apsaugotas
nuo atsitiktinio magneto išsijungimo ir užtikrina geresnę naudotojo
apsaugą bei patogų lygiavimą
ºº Didžiausias gręžimo skersmuo naudojant žiedinius grąžtus – 41 mm, o
naudojant tiesaus koto sraigtinius grąžtus – 13 mm
ºº Nereikalaujantis rakto 19 mm „Weldon“ griebtuvas leidžia priedus keisti
greitai ir lengvai
ºº 146 mm eigos ilgis leidžia naudoti skirtingus priedus
ºº Be įrankių nuimama rankena leidžia valdyti dešiniąja ir kairiąja ranka
ºº Sumontuota LED lemputė apšviečia darbinį paviršių
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AGV 26 | 2600 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
MDP 41

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. gręžimo skersmuo (mm)
Didž. gręžimo gylis (mm)
Didž. vienalyčio grąžto skersmuo (mm)
Magnet. laikymo galia (veikiant slėgiui gręž. taške) (N)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Automatinis stabilizatorius smarkiai
sumažina vibraciją iki 2,5 m/s2

1200
475 / 730
41
50
13
8890
14.0
Krepšys įrankiui
4933451014

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

ºº Galingas

2600 W „PROTECTOR-MOTOR“ – su ypač atspariu apsauginiu
apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu ilgesnę įrankio
eksploatavimo trukmę
ºº Automatinis balansavimo įtaisas sumažina vibraciją atsiradusią dėl prastų
diskų
ºº Vibraciją slopinanti variklio korpuso jungtis ir vibraciją sugeriančia
medžiaga padengta šoninė rankena užtikrina didesnį patogumą
ºº Mažiausia vibracija šioje klasėje – vos 2,5 m/s²
ºº 7 padėčių sukamoji pagrindinė rankena
ºº Laipsniško paleidimo funkcija užtikrina sklandų įsibėgėjimą
ºº Lengvai atpalaiduojamą atsparų smūgiams apsaugą paprasta reguliuoti
ºº Automatiškai nutraukiantys grandinę angliniai šepetėliai
ºº 4 m guminis kabelis

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC junginė veržlė
Apsauginis aut. išjungiklis
Linijos atblokavimo funkc.
Aut. balansavimo sist.
AVS – antivibr. sist.
Sukamoji pagrindinė rankena
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

AGV 26-230 GE

AGV 26-230 GE/DMS

2600
6600
230
68
M 14
5.5
Ne
Ne
Taip
Taip
Taip
Taip
−
4933402360

2600
6600
230
68
M 14
5.5
Ne
Taip
Ne
Taip
Taip
Taip
−
4933402490
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AG 24 | 2400 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS

AGVM 24 | 2400 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
ºº Milwaukee ‘B-Guard’ sistema apsaugo įrankį ir vartotoją nuo atatrankos
ºº Galingas 2400 W „PROTECTOR-MOTOR“ – su ypač atspariu apsauginiu

apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu ilgesnę įrankio
eksploatavimo trukmę
ºº Automatinis balansavimo įtaisas sumažina vibraciją atsiradusią dėl prastų
diskų
ºº Vibraciją slopinanti variklio korpuso jungtis ir vibraciją sugeriančia
medžiaga padengta šoninė rankena užtikrina didesnį patogumą
ºº Mažiausia vibracija šioje klasėje – vos 2,5 m/s²
ºº 7 padėčių sukamoji pagrindinė rankena
ºº FIXTEC beraktė greito atsukimo veržlė
ºº Lengvai atpalaiduojamą atsparų smūgiams apsaugą paprasta reguliuoti
ºº Automatinė šepetėlių atmetimo sistema
ºº 4 m guminis kabelis

2400
6600
230
68
M 14
5.8
Taip
Ne
Taip
Taip
Taip
Taip
−
4933402340

AGVM 24-230 GEX/
DMS
2400
6600
230
68
M 14
5.8
Taip
Taip
Ne
Taip
Taip
Taip
−
4933402475

AGVK 24-230 EK

AGVK 24-230 EK DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.4
Ne
Ne
Taip
Taip
Ne
−
4933451413

2400
6600
230
68
M 14
5.4
Ne
Taip
Taip
Taip
Ne
−
4933451414

AGVM 24-230 GEX
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC junginė veržlė
Apsauginis aut. išjungiklis
Linijos atblokavimo funkc.
Aut. balansavimo sist.
AVS – antivibr. sist.
Sukamoji pagrindinė rankena
Pridedama
Prekės Nr.

ºº Galingas

2400 W „PROTECTOR-MOTOR“ – su ypač atspariu apsauginiu
apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu ilgesnę įrankio
eksploatavimo trukmę
ºº Variklio korpuso konstrukcija ergonomiška, todėl naudotojui patogu dirbti
ºº Tolygaus paleidimo funkcija
ºº Lengvai atpalaiduojamą atsparų smūgiams apsaugą paprasta reguliuoti
ºº Automatinė šepetėlių atmetimo sistema
ºº 4 m guminis kabelis

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC junginė veržlė
Apsauginis aut. išjungiklis
Linijos atblokavimo funkc.
Aut. balansavimo sist.
AVS – antivibr. sist.
Sukamoji pagrindinė rankena
Pridedama
Prekės Nr.

AG 24-230 E

AG 24-230 E/DMS

2400
6600
230
68
M 14
5.3
Ne
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
−
4933402325

2400
6600
230
68
M 14
5.3
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
−
4933402450

AGV 22

AGVK 24 | 2400 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
2 400 W variklis su apsaugine milteline apvijų danga,
užtikrinančia ilgesnę įrankio eksploatavimo trukmę ir išskirtines
eksploatacines savybes atliekant įvairiausius darbus
ºº Maitinimo blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo dingus ir
vėl atsiradus įtampai
ºº Apsauginė sankaba apsaugo naudotoją nuo atatrankos
ºº Apsauga nuo perkrovimo saugo nuo perkaitimo
ºº Švelnus paleidimas
ºº Labai kompaktiškas dizainas: bendras ilgis 485 mm, svoris 5,4 kg, kad
būtų patogiausia naudoti
ºº 2 padėčių vibracijas slopinanti šoninė rankena mažina vibraciją ir leidžia
patogiau dirbti
ºº Sparčiai reguliuojama trūkimui atspari be įrankių greitai atlaisvinama
apsauga
ºº Išoriniai dangteliai, skirti lengvai pasiekti šepetėlius ir greitai juos pakeisti
ºº 4 m ilgio guminis laidas

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

ºº Galingas

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC junginė veržlė
Apsauginis aut. išjungiklis
Linijos atblokavimo funkc.
AVS šoninė rankena
Sukamoji pagrindinė rankena
Pridedama
Prekės Nr.

2200 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
eksploatavimo trukmę garantuojančia atsparia milteline danga
ºº Ilgą
padengtas galingas 2200 W variklis užtikrina nepriekaištingą
pajėgumą atliekant įvairiausius darbus

kompaktiškos konstrukcijos – 485 mm ilgio ir 5,4 kg svorio –
ºº Ypač
įrankiu patogu dirbti
paleidimo funkcija
ºº Tolygaus
atpalaiduojamą atsparų smūgiams apsaugą paprasta
ºº Lengvai
reguliuoti
sugerianti dviejų padėčių šoninė rankena mažina
ºº Virpesius
naudotoją veikiančią vibraciją ir užtikrina patogesnį darbą

šepetėlių dangteliai leidžia lengvai pasiekti šepetėlius, kai
ºº Išoriniai
prireikia atlikti jų techninės priežiūros darbus

ºº 4 m guminis kabelis

Trūkimui atspari be įrankių greitai
atlaisvinama apsauga

AGV 24 | 2400 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
ºº Galingas

2400 W „PROTECTOR-MOTOR“ – su ypač atspariu apsauginiu
apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu ilgesnę įrankio
eksploatavimo trukmę
ºº Automatinis balansavimo įtaisas sumažina vibraciją atsiradusią dėl prastų
diskų
ºº Vibraciją slopinanti variklio korpuso jungtis ir vibraciją sugeriančia
medžiaga padengta šoninė rankena užtikrina didesnį patogumą
ºº Mažiausia vibracija šioje klasėje – vos 2,5 m/s²
ºº Tolygaus paleidimo funkcija
ºº Lengvai atpalaiduojamą atsparų smūgiams apsaugą paprasta reguliuoti
ºº Automatinė šepetėlių atmetimo sistema
ºº 4 m guminis kabelis
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AGV 24-230 E
Įėjimo galia (W)
2400
Sukim. greitis be apkrovos
6600
(sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
230
Didž. pjov. gylis (mm)
68
Veleno dydis
M 14
Svoris (kg)
5.5
FIXTEC junginė veržlė
Ne
Apsauginis aut. išjungiklis Ne
Linijos atblokavimo funkc. Taip
Aut. balansavimo sist.
Taip
AVS – antivibr. sist.
Taip
Sukamoji pagrindinė rankenaNe
Pridedama
−
Prekės Nr.
4933402335

2400

AGV 24-230 GE/
DMS
2400

6600

6600

230
68
M 14
5.5
Ne
Ne
Taip
Taip
Taip
Taip
−
4933402330

230
68
M 14
5.5
Ne
Taip
Ne
Taip
Taip
Taip
−
4933402520

AGV 24-230 GE

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos
(sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC junginė veržlė
Apsauginis aut. išjungiklis
Linijos atblokavimo funkc.
Aut. balansavimo sist.
AVS šoninė rankena
Sukamoji pagrindinė
rankena
Pridedama
Prekės Nr.

AGV 22-180 E

AGV 22-230 E

AGV 22-230/DMS

2200

2200

2200

8500

6600

6600

180
43
M 14
5.3
Ne
Ne
Taip
Ne
Taip

230
68
M 14
5.4
Ne
Ne
Taip
Ne
Taip

230
68
M 14
5.4
Ne
Taip
Ne
Ne
Taip

Ne

Ne

Ne

−
4933431820

−
4933431850

−
4933431860

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Vibracijas mažinanti šoninė rankena

Epoksidine derva dengtas
PROTECTOR MOTOR variklis su ypač
tvirta apvijų apsauga
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AGV 17

AG 22 | 2200 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
eksploatavimo trukmę garantuojančia atsparia milteline danga
padengtas galingas 2200 W variklis užtikrina nepriekaištingą pajėgumą
atliekant įvairiausius darbus
ºº Ypač kompaktiškos konstrukcijos – 485 mm ilgio ir 5,2 kg svorio – įrankiu
patogu dirbti
ºº Smūgiams atsparus raktu tvirtinamas apsaugas
ºº Išoriniai šepetėlių dangteliai leidžia lengvai pasiekti šepetėlius, kai prireikia
atlikti jų techninės priežiūros darbus

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

ºº Ilgą

AG 22-180/DMS

AG 22-230/DMS

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC junginė veržlė
Apsauginis aut. išjungiklis
Linijos atblokavimo funkc.
Aut. balansavimo sist.
AVS šoninė rankena
Sukamoji pagrindinė rankena
Pridedama
Prekės Nr.

2200
8500
180
43
M 14
5.1
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
−
4933431830

2200
6600
230
68
M 14
5.2
Ne
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
−
4933433630

AGV 21-230 GEX

AGV 21-230 GEX/DMS

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC junginė veržlė
Apsauginis aut. išjungiklis
Linijos atblokavimo funkc.
Aut. balansavimo sist.
AVS – antivibr. sist.
Sukamoji pagrindinė rankena
Pridedama
Prekės Nr.

2100
6600
230
68
M 14
5.5
Taip
Ne
Taip
Taip
Taip
Taip
−
4933402304

2100
6600
230
68
M 14
5.5
Taip
Taip
Ne
Taip
Taip
Taip
−
4933402525

1750 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
1750 W „PROTECTOR-MOTOR“ – su ypač atspariu
ºº Galingas
apsauginiu apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu
ilgesnę įrankio eksploatavimo trukmę

galios elektroninė įranga, pasižyminti sklandžiu paleidimu
ºº Pastovios
blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo
ºº Maitinimo
dingus ir vėl atsiradus įtampai

apsauga nuo perkrovos, neleidžianti įrankiui perkaisti
ºº Šiluminė
sankaba, apsaugo įrankį ir vartotoją nuo atatrankos
ºº Apsauginė
FIXTEC
beraktė
greito atsukimo veržlė
ºº Atsparus smūgiams,
be įrankių atpalaiduojamas apsaugas
ºº Vibraciją sugerianti šoninė
rankena užtikrina mažiau varginantį darbą
ºº 4 m guminis kabelis
ºº

Epoksidine derva dengtas
„PROTECTOR MOTOR“ variklis su
ypač tvirta apvijų apsauga

AGV 21 GEX | 2100 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
ºº Galingas

2100 W „PROTECTOR-MOTOR“ – su ypač atspariu apsauginiu
apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu ilgesnę įrankio
eksploatavimo trukmę
ºº Automatinis balansavimo įtaisas labai sumažina vidraciją atsiradusią dėl
prastų diskų
ºº Vibraciją slopinanti variklio korpuso jungtis ir vibraciją sugeriančia
medžiaga padengta šoninė rankena užtikrina didesnį patogumą
ºº 7 padėčių pagrindinė rankena
ºº Tolygaus paleidimo funkcija
ºº FIXTEC beraktė greito atsukimo veržlė
ºº Lengvai atpalaiduojamą atsparų smūgiams apsaugą paprasta reguliuoti
ºº Automatinė šepetėlių atmetimo sistema
ºº 4 m guminis kabelis

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
Regul. greitis
FIXTEC junginė veržlė
Apsauginis aut. išjungiklis
Linijos atblokavimo funkc.
AVS šoninė rankena
Aut. balansavimo sist.
Pridedama
Prekės Nr.

AGV 17-125 XE

AGV 17-125 XC

AGV 17-125 XC/DMS

AGV 17-150 XC/DMS

AGV 17-180 XC/DMS

1750
2600 - 11,000
125
33
M 14
2.8
Taip
Taip
Ne
Taip
Taip
Ne
−
4933432230

1750
11,000
125
33
M 14
2.8
Ne
Taip
Ne
Taip
Taip
Ne
−
4933449850

1750
11,000
125
33
M 14
2.8
Ne
Taip
Taip
Taip
Taip
Ne
−
4933455140

1750
9500
150
45
M 14
3.0
Ne
Taip
Taip
Taip
Taip
Ne
−
4933432250

1750
7600
180
58
M 14
3.1
Ne
Taip
Taip
Taip
Taip
Ne
−
4933432270

Vibracijas mažinanti šoninė
antivibracinė rankena

Elektronika

AGV 17 INOX | 1750 W ŽEMŲ APSUKŲ ŠLIFUOKLIS
1750 W PROTECTOR-MOTOR variklis su labai atspariu
apsauginiu apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu ilgesnę
įrankio eksploatavimo trukmę
ºº 7 padėčių reguliuojamas greičio pasirinkimas nuo 2000 iki 7600 aps./min.,
leidžia pasiekti geriausius rezultatus apdirbant nerūdijantįjį plieną
ºº Pastovios galios elektroninė sistema su švelnaus paleidimo funkcija
užtikrina tolygų įrankio paleidimą
ºº Maitinimo blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo dingus ir
vėl atsiradus įtampai
ºº Apsauga nuo šiluminio perkrovimo saugo nuo perkaitimo
ºº Apsauginė sankaba apsaugo naudotoją nuo atatrankos
ºº FIXTEC veržlė leidžia diską pakeisti nenaudojant įrankių
ºº Trūkimui atspari be įrankių atlaisvinama apsauga yra sparčiai reguliuojama
ir geriausiai apsaugo naudotoją
ºº Vibracijas mažinanti šoninė antivibracinė rankena
ºº 4 m ilgio guminis kabelis

AGV 15 | 1550 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS

ºº Galingas
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AGV 17-125 INOX
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
Regul. greitis
FIXTEC junginė veržlė
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
Prekės Nr.

1750
2000 - 7600
125
33
M 14
2.8
Taip
Taip
Taip
−
4933449870

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

ºº Galingas

1550 W „PROTECTOR-MOTOR“ – su ypač atspariu apsauginiu
apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu ilgesnę įrankio
eksploatavimo trukmę
ºº Labai kompaktišku ir plonos konstrukcijos įrankiu patogu dirbti
ºº Tolygaus paleidimo funkcija
ºº Maitinimo blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo dingus ir
vėl atsiradus įtampai
ºº Apsauga nuo perkrovos neleidžianti įrankiui perkaisti
ºº Apsauginė sankaba, apsaugo įrankį ir vartotoją nuo atatrankos
ºº Įmontuota nauja pažangi diskų keitimo be įrankių sistema FIXTEC
ºº Atsparų smūgiams be įrankių lengvai atpalaiduojamą apsaugą spartu
reguliuoti
ºº Vibraciją sugerianti šoninė rankena užtikrina mažiau varginantį darbą
ºº 4 m guminis kabelis

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos
(sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
Regul. greitis
FIXTEC junginė veržlė
Linijos atblokavimo funkc.
Aut. balansavimo sist.
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

AGV 15-125 XC

AGV 15-125 XE

AGV 15-150 XC

1550

1550

1550

11,000

2800 - 11,000

9000

125
33
M 14
2.6
Ne
Ne
Taip
Ne
−
4933428120

125
33
M 14
2.6
Taip
Ne
Taip
Ne
−
4933428127

150
44
M 14
2.6
Ne
Ne
Taip
Ne
−
4933433250
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ILGESNĖ VEIKIMO
TRUKMĖ IR APSAUGA NUO
DRĖGMĖS SU PRO+**
ILGSTOŠA AUGSTA VEIKTSPĒJA.

SPECIALUS MIŠINYS SUTEIKIA:

Naujoji “HydroProtect” sudėtis apsaugo nuo senėjimo ir net po ilgo
sandėliavimo laiko, pjovimo savybės išlieka tos pačios.

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

AGV 13 XSPDE
1250 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
1 200 W PROTECTOR-MOTOR variklis su labai atspariu
ºº Galingas
apsauginiu apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu
ilgesnę įrankio eksploatavimo trukmę

dizainas: korpusas vos 160 mm dydžio, kad būtų
ºº Kompaktiškiausias
patogu naudoti
paleidimas
ºº Švelnus
blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo
ºº Maitinimo
dingus ir vėl atsiradus įtampai

nuo perkrovimo saugo nuo perkaitimo
ºº Apsauga
sankaba apsaugo naudotoją nuo atatrankos
ºº Apsauginė
moderni FIXTEC diskų keitimo be įrankių sistema
ºº Integruota
reguliuojama trūkimui atspari be įrankių greitai atlaisvinama
ºº Sparčiai
apsauga

“PROTECTOR-MOTOR“ variklis
su labai atspariu apsauginiu apvijų
epoksidinės dervos sluoksniu

vibracijas slopinančios šoninės rankenos naudojant mažiau
ºº Dėl
nuvargstama

PLONI METALO PJOVIMO DISKAI PRO+

Naudojimas: ploni nupjovimo diskai be geležies ir sieros su linija viršuje, skirti visoms plieno rūšims. Labiausiai tinka
nerūdijančiajam ir rūgščiai atspariam plienui, hardox, karščiui atspariam lietaus plienui, spyruokliniam plienui, minkštam ir
įrankiniam plienui.
Savybės: + 30 proc. ilgesnis tarnavimo laikas, 50 proc. trumpesnis pjovimo laikas, 50 proc. mažiau dulkių. Mažesni medžiagos nuostoliai
41

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

Disko skersmuo (mm)
115
115
125
180
230

Storis (mm)
1
1.5
1
1.5
1.9

Kiaurymės dydis (mm) Skaičius pakuotėje
22.2
50
22.2
50
22.2
50
22.2
25
22.2
25

Prekės Nr.
4932451484
4932451486
4932451487
4932451489
4932451490

AGV 13-125 XSPDE
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC
Apsauginis aut. išjungiklis
Linijos atblokavimo funkc.
AVS šoninė rankena
Jungiklio tipas
Pridedama
Prekės Nr.

METALO PJOVIMO DISKAI PRO+

Naudojimas: puikios eksploatacinės savybės pjaunant minkštą plieną, švarų legiruotą įrankinį plieną,
geležinę ir plieninę betono armatūrą.
Savybės: efektyvios pjovimo ir eksploatacinės savybės.
41

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

Disko skersmuo (mm)
115
125
180
230

Storis (mm)
3
3
3
3

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

115
125
180
230

3
3
3
3

Kiaurymės dydis (mm) Skaičius pakuotėje
22.2
25
22.2
25
22.2
25
22.2
25

1250
12,000
125
33
M 14
2.5
Taip
Taip
Taip
Taip
Mentinis jungiklis
−
4933451578

Grakšti mentinė konstrukcija

Trūkimui atspari be įrankių greitai
atlaisvinama apsauga

Prekės Nr.
4932451491
4932451492
4932451493
4932451494

AG 13 XSPD | 1250 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
ºº Galingas

42

22.2
22.2
22.2
22.2

25
25
25
25

1250 W PROTECTOR-MOTOR variklis su labai atspariu
apsauginiu apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu ilgesnę
įrankio eksploatavimo trukmę
ºº Kompaktiškiausias dizainas: korpusas vos 160 mm dydžio, kad būtų
patogu dirbti
ºº Integruota moderni FIXTEC diskų keitimo be įrankių sistema
ºº Sparčiai reguliuojama trūkimui atspari be įrankių greitai atlaisvinama
apsauga
ºº 4 m ilgio guminis laidas

4932451495
4932451496
4932451497
4932451498

METALO ŠLIFAVIMO DISKAI PRO+

Naudojimas: geros eksploatacinės savybės šlifuojant minkštą plieną ir nelegiruotą įrankinį plieną.
Savybės: geras tarnavimo laikas ir efektyvios šlifavimo savybės.

27

170

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

Disko skersmuo (mm)
115
125
180
230

Storis (mm)
6
6
6
6

Kiaurymės dydis (mm) Skaičius pakuotėje
22.2
25
22.2
25
22.2
10
22.2
10

AG 13-125 XSPD
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC
Linijos atblokavimo funkc.
Jungiklio tipas
Pridedama
Prekės Nr.

1250
12,000
115
28
M 14
2.3
Taip
Ne
Mentinis jungiklis
−
4933451577

Prekės Nr.
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 KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
1250 W PROTECTOR-MOTOR variklis su labai atspariu
apsauginiu apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu ilgesnę
įrankio eksploatavimo trukmę
ºº Labai kompaktišku ir grakštaus dizaino įrankiu patogu naudoti
ºº 6 padėčių reguliuojamas greičio pasirinkimas nuo 2800 iki 11500 aps./
min., leidžia dirbti su įvairiomis medžiagomis
ºº Pastovios galios elektroninė sistema užtikrina vienodą greitį esant apkrovai
ºº Maitinimo blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo dingus ir
vėl atsiradus įtampai
ºº Apsauga nuo perkrovimo saugo nuo perkaitimo
ºº Apsauginė sankaba apsaugo naudotoją nuo atatrankos
ºº Integruota moderni FIXTEC sistema, leidžianti pakeisti diską nenaudojant
įrankių
ºº Sparčiai reguliuojama trūkimui atspari be įrankių greitai atlaisvinama
apsauga
ºº Dėl vibracijas slopinančios šoninės rankenos naudojant mažiau
nuvargstama
ºº 90° sukiojamas korpusas
ºº 4 m ilgio guminis kabelis

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

AGV 10 EK | 1000 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS

ºº Galingas

AGV 13-125 XE
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
Regul. greitis
FIXTEC
Linijos atblokavimo funkc.
AVS šoninė rankena
Pridedama
Prekės Nr.

1250
2,800 - 11,500
125
33
M 14
2.4
Taip
Taip
Taip
Taip
−
4933451218

AGV 12

ºº Galingas

1000 W variklis užtikrina geras įrankio eksploatacines savybes
atliekant visus darbus
ºº Labai kompaktiškas dizainas: bendras ilgis vos 276 mm, svoris 2,2 kg, kad
būtų patogiausia naudoti
ºº Maitinimo blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo dingus ir
vėl atsiradus įtampai
ºº Švelnus paleidimas
ºº Dėl vibracijas slopinančios šoninės rankenos naudojant mažiau
nuvargstama
ºº Sparčiai reguliuojama trūkimui atspari be įrankių greitai atlaisvinama
apsauga
ºº Nuožulnus slankusis jungiklis, leidžiantis lengvai įjungti įrankį netgi mūvint
pirštines
ºº 4 m ilgio kabelis

AGV 10-125 EK
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC junginė veržlė
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
Prekės Nr.

1000
11,000
125
33
M 14
2.2
Ne
Taip
−
4933451222

AG 10 EK | 1000 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
ºº Galingas

1000 W variklis užtikrina geras įrankio eksploatacines savybes
atliekant visus darbus
Labai
kompaktiškas
dizainas: bendras ilgis vos 276 mm, svoris 2,1 kg, kad
ºº
būtų patogiausia naudoti
ºº Maitinimo blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo dingus ir
vėl atsiradus įtampai
ºº Švelnus paleidimas
ºº Sparčiai reguliuojama trūkimui atspari be įrankių greitai atlaisvinama
apsauga
ºº Nuožulnus slankusis jungiklis, leidžiantis lengvai įjungti įrankį netgi mūvint
pirštines
ºº 4 m ilgio kabelis

1200 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
1200 W „PROTECTOR-MOTOR“ – su ypač atspariu
ºº Galingas
apsauginiu apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu
ilgesnę įrankio eksploatavimo trukmę

kompaktišku ir plonos konstrukcijos įrankiu patogu dirbti
ºº Labai
paleidimo funkcija
ºº Tolygaus
blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo
ºº Maitinimo
dingus ir vėl atsiradus įtampai
nuo perkrovos neleidžianti įrankiui perkaisti
ºº Apsauga
sankaba, apsaugo įrankį ir vartotoją nuo atatrankos
ºº Apsauginė
- beraktė greito atsukimo veržlė
ºº FIXTEC
Atsparų
smūgiams
ºº spartu reguliuoti be įrankių lengvai atpalaiduojamą apsaugą

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC junginė veržlė
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
Prekės Nr.

AG 10-115 EK

AG 10-125 EK

1000
11,000
115
28
M 14
2.1
Ne
Taip
−
4933451219

1000
11,000
125
33
M 14
2.1
Ne
Taip
−
4933451220

AG 9-125 XC

AG 9-125 XE

850
10,000
125
33
M 14
1.8
Ne
Taip
Taip
−
4933403200

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

Patvarus pavaros mechanizmas

sugerianti šoninė rankena užtikrina mažiau varginantį darbą
ºº Vibraciją
ºº 4 m guminis kabelis

AG 9 | 850 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
ºº Galingas

AGV 12-125 X
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC
Apsauginis aut. išjungiklis
Linijos atblokavimo funkc.
Jungiklio tipas
Pridedama
Prekės Nr.

1200
11,000
125
33
M 14
2.4
Taip
Ne
Taip
Slankusis jungiklis
−
4933428085

AVS šoninė rankena

850 W „PROTECTOR-MOTOR“ – su ypač atspariu apsauginiu
apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu ilgesnę įrankio
eksploatavimo trukmę
ºº Lengvas, plonas ir kompaktiškas – universalus kampinis šlifuoklis
ºº Naujasis skaitmeninės elektroninės įrangos paketas užtikrina pastovų
sukimosi greitį, laipsnišką paleidimą, variklio apsaugą nuo perkrovos ir
ribotą sukimosi greitį, kai nėra apkrovos
ºº Plokščia metalinė reduktoriaus galvutė neužstoja apdirbamos detalės ir
užtikrina optimalų pjūvio gylį
ºº Liejimo slegiant būdu iš magnio lydinio pagamintas reduktoriaus korpusas
ºº Apsaugoti nuo dulkių guoliai ir jungiklis
ºº Veiksmingas aušinimo ventiliatorius atvėsina variklį net ypač sunkiomis
naudojimo sąlygomis
ºº FIXTEC beraktė greito atsukimo veržlė
ºº Lengvai atpalaiduojamą atsparų smūgiams apsaugą paprasta reguliuoti
ºº Automatinė šepetėlių atmetimo sistema
ºº 4 m guminis kabelis

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
Regul. greitis
FIXTEC junginė veržlė
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
Prekės Nr.

Įrankių nereikalaujanti greitai
atlaisvinama apsauga
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AG 800 EK | 800 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
ºº Galingas

800 vatų variklis tinka atliekant įvairius darbus ir sveria tik 2,0 kg,
todėl įrankis yra patogus dirbant ilgai
ºº Labai kompaktiška ir grakšti konstrukcija: ilgis vos 194 mm, kad būtų
patogiausia naudoti
ºº Maitinimo blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo dingus ir
vėl atsiradus įtampai
ºº Švelnus paleidimas
ºº Tvirti plieniniai krumpliaračiai užtikrina įrankio ilgaamžiškumą
ºº Apsaugotos oro įleidimo angos pagerina aušinimą
ºº Plokščia metalinė reduktoriaus galva leidžia gerai matyti ruošinį, įrankiu
patogu dirbti ankštose vietose, o pjovimo gylis yra optimalus
ºº Sparčiai reguliuojama trūkimui atspari be įrankių greitai atlaisvinama
apsauga
ºº 4 m ilgio kabelis

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC junginė veržlė
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
Prekės Nr.

AG 800-115 EK

AG 800-125 EK

800
11,500
115
28
M 14
2.0
Ne
Taip
−
4933451212

800
11,500
125
33
M 14
2.0
Ne
Taip
−
4933451213

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

DIDŽIAUSIAM
DARBO NAŠUMUI
Vėduokliniai diskai

Nusišlifuojantis padas: leidžia šlifuoti iki paskutinio grūdelio!
Labai lankstus: puikiai prisitaiko prie ruošinio.

800 vatų variklis tinka atliekant įvairius darbus ir sveria tik 2,0 kg,
todėl įrankis yra patogus dirbant ilgai
Labai
kompaktiška
ir grakšti konstrukcija: ilgis vos 194 mm, kad būtų
ºº
patogiausia naudoti
ºº Maitinimo blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo dingus ir
vėl atsiradus įtampai
ºº Švelnus paleidimas
ºº Tvirti plieniniai krumpliaračiai užtikrina įrankio ilgaamžiškumą
ºº Apsaugotos oro įleidimo angos pagerina aušinimą
ºº Plokščia metalinė reduktoriaus galva leidžia gerai matyti ruošinį, įrankiu
patogu dirbti ankštose vietose, o pjovimo gylis yra optimalus

AG 800-115 E
Įėjimo galia (W)
800
Sukim. greitis be apkrovos
11,500
(sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
115
Didž. pjov. gylis (mm)
28
Veleno dydis
M 14
Svoris (kg)
2.0
FIXTEC junginė veržlė
Ne
Linijos atblokavimo funkc. Taip
Pridedama
−
Prekės Nr.
4933451210

AG 800-125 E

AG 800-115 E D-SET

800

800

11,500

11,500

125
33
M 14
2.0
Ne
Taip
−
4933451211

115
28
M 14
2.0
Ne
Taip
Krepšys įrankiui
4933451281

 Keraminis hibridinis diskas: šlifuoja plieną, nerūdijantįjį plieną, bronzą, titaną, aliuminį.
 Keraminiai grūdeliai: šlifuoja ir poliruoja vienu metu! Medžiagos šalinimas su 40 dydžio grūdeliais, poliravimas su 60
dydžio grūdeliais!
 Nusišlifuojantis padas: leidžia šlifuoti iki paskutinio grūdelio!
 Natūralaus pluošto padas: maža vibracija ir triukšmas, jokių kenksmingų dulkių.
 Labai lankstus: puikiai prisitaiko prie ruošinio.
 Silpnas kaitimas: metalas nekeičia spalvos.
 Pagaminta Vokietijoje.
 Optimalios apsukos: Ø 115 mm: 7000–8000 rpm. Ø 125 mm: 6000–7000 rpm.
 Naudojimas: juodieji metalai, spalvotieji metalai (aliuminis, titanas ir t. t.), nerūdijantysis plienas V2A (1.4301) / V4A
(1.4401)

50

AGS 15-125 C | 1500 W ŠLIFUOKLIS
ºº Galingas

1500 W „PROTECTOR-MOTOR“ – su ypač atspariu apsauginiu
apvijų epoksidinės dervos sluoksniu, užtikrinančiu ilgesnę įrankio
eksploatavimo trukmę
ºº Sukasi optimaliu, lapeliniams šlifavimo diskams pritaikytu greičiu
ºº Pastovios galios elektroninė įranga užtikrina nekintamą sukimosi greitį
veikiant apkrovai
ºº Tolygaus paleidimo funkcija
ºº Maitinimo blokavimo funkcija, sauganti nuo savaiminio paleidimo dingus ir
vėl atsiradus įtampai
ºº Variklio apsauga nuo perkrovos
ºº Atsparų smūgiams be įrankių lengvai atpalaiduojamą apsaugą spartu
reguliuoti
ºº Filtro grotelės
ºº 4 m guminis kabelis

AGS 15-125 C
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
FIXTEC junginė veržlė
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
Prekės Nr.

1500
7600
125
M 14
2.4
Ne
Taip
−
4933407480

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Disko skersmuo (mm)
115
125

Grubumas
Daugiagrūdis 40/60
Daugiagrūdis 40/60

Kiaurymės dydis (mm)
22.2
22.2

Disko korpusas
Natūralus pluoštas
Natūralus pluoštas

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

Disko skersmuo (mm)
115
115
125
125

Grubumas
80
120
80
120

Kiaurymės dydis (mm)
22.2
22.2
22.2
22.2

Disko korpusas
Natūralus pluoštas
Natūralus pluoštas
Natūralus pluoštas
Natūralus pluoštas

TRIM

Prekės Nr.
4932430407
4932430408

 Aukštos kokybės cirkonio grūdeliai: ilgesnis tarnavimo laikas šlifuojant juoduosius metalus ir nerūdijantįį plieną.
 Nusišlifuojantis padas: leidžia šlifuoti iki paskutinio grūdelio!
 Natūralaus pluošto padas: maža vibracija ir triukšmas, jokių kenksmingų dulkių.
 Labai lankstus: puikiai prisitaiko prie ruošinio.
 Silpnas kaitimas: metalas nekeičia spalvos.
 Pagaminta Vokietijoje.
 Optimalios apsukos: Ø 115 mm: 7000–8000 rpm. Ø 125 mm: 6000–7000 rpm.
 Naudojimas: juodieji metalai, nerūdijantysis plienas V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
 Užsakyti galima tik kartoninėmis dėžėmis (dėžėje yra 10 x 4932430412). Mažiausias užsakomas kiekis 10 x
4932430412 (= 1 kartoninė dėžė). Didesni kaip 10 vnt. užsakymai turi būti teikiami po 10 vnt. (t. y., 20, 30, 40, 50...).

50
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Tipas
SLC 50 / 115
SLC 50 / 125

LF

V

SE

AG 800 E | 800 W KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
ºº Galingas

SE

DIDŽIAUSIAS PRODUKTYVUMAS SU CERA TURBO™
50 PROC. GREITESNIS MEDŽIAGOS ŠALINIMAS.
2 X ILGESNIS TARNAVIMO LAIKAS

LF

TRIM

V

Prekės Nr.
4932430412
4932430413
4932430414
4932430415
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PASIRINKITE DARBUI TINKAMĄ KAMPINĮ ŠLIFUOTUVĄ IR DULKIŲ IŠTRAUKIMO SISTEMĄ
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

Disko skersmuo (mm)

125

125

125

125

125

125

180

230

230

AGVM 26-230 GEX/DMS
230

Disko skersmuo (mm)

Įėjimo galia (W)

800

1000

1200

1250

1250

1550

1750

2200

2400

2600

Įėjimo galia (W)

Anti_kickback protection

Ne

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Ne

Taip

Taip

Anti_kickback protection

AVS – antivibr. sist.

Ne

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

AVS – antivibr. sist.

FIXTEC

Ne

Ne

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

Taip

FIXTEC

Regul. greitis

Ne

Ne

Ne

Ne

Taip

Taip

Ne

Ne

Ne

Ne

Regul. greitis

Apsauginis aut. išjungiklis
Prekės Nr.

Ne

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Taip

4933451211

4933451220

4933428085

4933451578

4933451218

4933428127

4933432270

4933431850

4933451413

4933402495

Taip pat galima įsigyti su
disko skersmeniu (mm)
115

Taip pat galima įsigyti su
disko skersmeniu (mm)
115

Taip pat galima įsigyti su
disko skersmeniu (mm)
150

Taip pat galima įsigyti su
disko skersmeniu (mm)
125/150

Taip pat galima įsigyti su
disko skersmeniu (mm)
180

DEC 125

PJAUTI SKIRTA APSAUGA NUO DULKIŲ – DEC 125. PRIJUNGIMAS PRIE Ø 115–
125 MM AG(V) 12, AGV 15 SERIJOS IR FUEL™ ŠLIFUOKLIŲ BE JOKIŲ ĮRANKIŲ.
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DEG 125

APSAUGA NUO DULKIŲ DEG125. BERAKTIS TVIRTINIMAS PRIE Ø 115 – 125
MM AG(V) 12, AGV15 ŠLIFUOKLIAMS IR FUEL™ SERIJOS KAMPINIAMS
ŠLIFUOKLIAMS.

DEC 230

PJOVIMUI SKIRTA APSAUGA NUO DULKIŲ, PRISTATOMA SU RAKTU PRISUKAMU
APSAUGOS LAIKIKLIU IR SPARČIĄJA JUNGTIMI. TINKA MILWAUKEE® AG 22.

Apsauginis aut. išjungiklis
Prekės Nr.

DEC 230 K

PJOVIMUI SKIRTA APSAUGA NUO DULKIŲ, PRISTATOMA SU 2 RAKTO
NEREIKALAUJANČIAIS APSAUGOS LAIKIKLIAIS IR SPARČIĄJA JUNGTIMI. TINKA
MILWAUKEE® AGV 22, AGVK 24 (PRC) IR AG 21, AG 24 (CZW) MODELIAMS
NETINKA LAG MODELIAMS SU AUTOMATINIO BALANSAVIMO ĮRENGINIU.
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AS 12 E | 1200 W ŠLIFUOKLIS SU ELEKTRONINIU SUKIMOSI GREIČIO REGULIAVIMU
ºº Didelis

variklio sukimo momentas ir šlifuoti tinkamo sukimosi greičio
diapazonas
ºº Ergonomiška konstrukcija padeda nepavargti per visą darbo pamainą
ºº Sukimosi greitis reguliuojamas, todėl galima pasirinkti tinkamiausią
atsižvelgiant į apdirbamą medžiaga
ºº Šiluminė apsauga nuo perkrovos, neleidžianti įrankiui perkaisti
ºº Parduodamas su rankos apsaugu, atramine pagalvėle ir 4 m ilgio kabeliu

AP 12 E | 1200 W POLIRUOKLIS SU ELEKTRONINIU SUKIMOSI GREIČIO REGULIAVIMU
AS 12 E

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
Regul. greitis
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
Prekės Nr.

1200
1800 - 4800
180
M 14
2.5
Taip
Taip
−
4933383940

AP 14-2 200 E

ºº 1200 vatų variklis
ºº Ergonomiška konstrukcija padeda nepavargti per visą darbo pamainą
ºº Specialus reduktorius užtikrina didelį ašies sukimo momentą ir

tinkamiausią poliruojant sukimosi greitį

ºº Sukimosi greitis reguliuojamas, todėl galima pasirinkti
ºº Šiluminė apsauga nuo perkrovos
ºº Neapkrauto įrankio sukimosi greičio ribojimas
ºº 6 m ilgio kabelis

tinkamiausią

AP 12 E
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Veleno dydis
Svoris (kg)
Regul. greitis
Linijos atblokavimo funkc.
Pridedama
Prekės Nr.

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

DGL 34 | TIESINIS ŠLIFUOKLIS
ºº Ilga ašimi lengva pasiekti sunkiai prieinamas vietas
ºº Ypač tikslų sukimąsi užtikrinantis metalinis reduktorius

1450 W POLIRUOKLIS

su dviem ašies
guoliais
ºº Ypač didelis sukimosi greitis – 34 000 sūk./min
ºº Automatinė šepetėlių atmetimo sistema
ºº Geras svorio ir galios santykis
ºº Parduodamas su 17 ir 15 numerio veržliarakčiu, 4 m kabeliu ir 6 mm
spyruokliuojančiuoju griebtuvu

vatų variklis užtikrina geriausią veikimą atliekant bet kokį
ºº 1450
darbą.
apsukų pavara užtikrina geriausią veikimą ir neleidžia
ºº Didelių
sumažėti greičiui, kai naudojamas mažo greičio nustatymas,
apsaugodamas nuo perkaitimo.

greičio pasirinkimas nuo 490 iki 2100 aps./min. įvairiems
ºº Kintamo
darbams atlikti.

reguliatorius ant variklio korpuso viršaus.
ºº Greičio
nuo šiluminės perkrovas neleidžia įrankiui perkaisti.
ºº Apsauga
funkcija.
ºº Užrakinimo
Veleno
užrakto
mygtukas.
ºº Speciali suėmimo
pirštais sritis priekinėje dalyje užtikrina geriausią
ºº suėmimą.

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

DGL 34
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. šlifav. disko skersmuo (mm)
Didž. šlifav. akmenuko skersmuo (mm)
Spyruokliuoj. griebtuvo dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

500
34,000
40
25
6
1.8
−
4933385110

Aukščiausios klasės didelio sukimo
momento pavara

lankstus ir minkštas pagrindas su lipukais darbo metu
ºº Unikalus,
apsaugo dažytus paviršius nuo įbrėžimų.

ºº 6 m ilgio PUR laidas leidžia išvengti dažų žymių.

DGL 30 E | TIESINIS ŠLIFUOKLIS
AP 14-2 200 E

AP 14-2 200 E SET

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Veleno dydis

1450
490 - 2100
200
M 14

Standartinė įranga

šoninė rankena,
lankstus padas

Svoris (kg)
Regul. greitis
Linijos atblokavimo funkc.
Švelnaus paleidimo funkcija
Pridedama
Prekės Nr.

2.3
Taip
Taip
Taip
−
4933432800

1450
490 - 2100
200
M 14
šoninė rankena, lankstus padas,
minkšta ir kieta poliravimo
kempoinės, vilnos padas,
Šlifavimo ir užbaigiamųjų darbų
priedai, servėtėlė.
2.3
Taip
Taip
Taip
Dyna Case
4933432795
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Unikali dirbant patogiai leidžianti suimti
rankenėlė

ºº Ilga ašimi lengva pasiekti sunkiai prieinamas vietas
ºº Tolygaus paleidimo funkcija
ºº Elektroninis sukimosi greičio reguliatorius
ºº Ypač didelis sukimosi greitis – 30 000 sūk./min
ºº Ypač tikslų sukimąsi užtikrinantis metalinis reduktorius

su dviem ašies
guoliais
ºº Automatinė šepetėlių atmetimo sistema
ºº Parduodamas su 17 ir 15 numerio veržliarakčiu, 4 m kabeliu ir 6 mm
spyruokliuojančiuoju griebtuvu

DGL 30 E
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. šlifav. disko skersmuo (mm)
Didž. šlifav. akmenuko skersmuo (mm)
Spyruokliuoj. griebtuvo dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

600
10,000 - 30,000
40
20
6
1.9
−
4933385120

7 greičio nustatymai leidžia tiksliai
pasirinkti greitį

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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DG 30 E | REGULIUOJAMO GREIČIO TIESINIS ŠLIFUOKLIS
ºº Kompaktišku trumpo korpuso įrankiu paprasta dirbti
ºº Tolygaus paleidimo funkcija
ºº Elektroninis sukimosi greičio reguliatorius
ºº Metalinis reduktorius, užtikrinantis tikslų sukimąsi
ºº Automatinė šepetėlių atmetimo sistema
ºº Ergonomiškas jungiklis
ºº Pritvirtinus prie gręžimo stovo galima naudoti kaip stacionarų

įrenginį
arba tekinimo sistemose, kuriose įmanoma įtvirtinti 43 mm apimties
reduktoriaus kaklelį
ºº Parduodamas su 17 ir 15 numerio veržliarakčiu, 4 m kabeliu ir 6 mm
spyruokliuojančiuoju griebtuvu

MCS 66 | DISKINIS METALO PJŪKLAS
DG 30 E
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. šlifav. disko skersmuo (mm)
Didž. šlifav. akmenuko skersmuo (mm)
Spyruokliuoj. griebtuvo dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

500
10,000 - 30,000
40
20
6
1.3
−
4933385100

kad tiktų metalo
šlifavimo ir frezavimo darbams
ºº Patvarus metalinis reduktorius
ºº Parduodamas su 6 mm spyruokliuojančiuoju griebtuvu, 17 ir 15 numerio
veržliarakčiu ir 4 m kabeliu

ºº Galingas 1800 vatų, 4000 sūk./min variklis
ºº Sausuoju pjovimo būdu metalas pjaunamas

MCS 66

sparčiai, švariai, nesudarant
šerpetų
ºº Pjauna anglinį ir nerūdijantį plieną, aliuminį, izoliacines putų plokštes
ºº Didelis pjovimo gylis – 66 mm
ºº Išskirtinis atidaromas drožlių surinkimo gaubtas leidžia sparčiai išvalyti
atliekas ir pakeisti diską
ºº Įleidžiamojo pjovimo svirtis teikia galimybę sparčiai ir veiksmingai daryti
įleidžiamuosius pjūvius
ºº Parduodamas su 42 dantų disku metalui pjauti

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm)
Kiaurymės dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1800
4000
203
66
15.87
6.4
Krepšys įrankiui
4933440615

BS 125

DG 7 E | TIESINIS ŠLIFUOKLIS
ºº Ilga ašimi lengva pasiekti sunkiai prieinamas vietas
ºº Elektroninis sukimosi greičio reguliatorius
ºº Didžiausias sukimosi greitis sumažintas iki 7000 sūk./min,

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

DG 7 E
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. šlifav. disko skersmuo (mm)
Spyruokliuoj. griebtuvo dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

600
3000 - 7000
45
6+8
1.5
−
4933391200

GILIAPJŪVIS JUOSTINIS PJŪKLAS
1100 vatų variklis yra ypač patvarus ir pasižymi puikiomis
ºº Galingas
eksploatacinėmis savybėmis
pjauti iki 125 x 125 mm skersmens medžiagą
ºº Galima
pasirinkti 6 skirtingus greičius nuo 0 iki 116 m/min.
ºº Galima
išlaikymo technologija palaiko vienodą pjovimo greitį netgi
ºº Galios
esant sunkiausioms sąlygoms ir užtikrina optimalų veikimą

sankaba sugeria dideles perkrovas užstrigus ašmenims ir
ºº Apsauginė
pailgina krumpliaračių ir variklio tarnavimo laiką
metalinis variklio korpusas ir geriausią pjūvio matomumą
ºº Grakštus
užtikrinanti LED darbinio paviršiaus apšvietimo lemputė
fiksavimo mechanizmas leidžia greitai ir lengvai be jokių
ºº Ašmenų
įrankių pakeisti pjūklo ašmenis

Didžiausias pjaunamos medžiagos
skersmuo 125 x 125 mm

ºº Be jokių įrankių reguliuojamas padas

CHS 355 | 2300 W DISKINIS PJŪKLAS
vatų variklis, besisukantis 3800 sūk./min greičiu, užtikrina puikų
pjovimo našumą
ºº Fiksuojamasis kaištis neleidžia pakilti pjovimo įrankiui gabenant pjūklą
(nereikia grandinės)
ºº Sparčiai atpalaiduojamo spaustuvo kampas reguliuojamas nuo -45° iki
+45°
ºº Sparčiai atpalaiduojamas įstrižasis spaustuvas leidžia greitai pakeisti
apdirbamą ruošinį
ºº Blokuojama ašis teikia galimybę sparčiai ir lengvai pakeisti diską
ºº Lengva pakeisti variklio šepetėlius, nes jų dangteliai pritaisyti išorėje
ºº Įmontuotas metalinis ventiliatorius užtikrina įrankio patvarumą ir ilgą
eksploatavimo trukmę
ºº Štampuotas plieninis pagrindas su papildomomis standumo briaunomis,
saugančiomis nuo deformacijų

BS 125

ºº 2300
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CHS 355
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko dydis (mm)
Didž. pjov. gylis, apskritas skerspjūvis, 90 ir 45
laipsn. (mm)
Didž. pjov. gylis, kvadr. vamzdis 90 ir 45 (mm)
Didž. pjov. gylis, stačiakampis vamzdis 90 ir
45 (mm)
Didž. pjov. gylis, kampuotis 90 ir 45 (mm)
Kiaurymės dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

2300
3800
355
125 / 100
115 / 80
230 x 70 / 100 x 80
130 / 80
25.4
18
−
4933411760

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Įėjimo galia (W)
Pjūklo greitis (m/min)
Didž. stačiakampio strypo pjov. gylis (mm)
Didž. metal. vamzdžių pjov. gylis (mm)
Pjūklelio ilgis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Medžiagos sienelės storis (mm)
≥8
5-8
4-5
≤4

1100
0 - 116
125 x 125
125
1139.83
6.5
Krepšys įrankiui
4933448245

Dantelio žingsnis (mm) Dantų kiekis colyje
2.5
10
1.8
14
1.4
18
1.0
25

4 pakopų keičiamos greičio parinktys

Prekės Nr.
48390501
48390511
48390521
48390531

+

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Įrankių nereikalaujantis ašmenų
fiksavimo mechanizmas
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MEDIENOS APDIRBIMAS
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SSPE 1500 X

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

SSPE 1300 SX | 1300 W SAWZALL TIESINIS PJŪKLAS
ºº Didelį

pjovimo pajėgumą užtikrina galingas 1300 vatų variklis ir 32 mm
pjūklo eiga
ºº Patentuota reduktoriaus apsauginė sankaba, sugerdama didelę smūgio
jėgą, susidarančią staiga įstrigus geležtei, ilgina reduktoriaus ir variklio
eksploatavimo trukmę
ºº Geležtės jungtis FIXTEC ir raktiniam geležtės tvirtinimo variantui skirtų
geležtės keitimo priemonių rinkinys
ºº Patentuota virpesių slopinimo sistema užtikrina nepriekaištingai mažą
vibraciją
ºº Greitį galima reguliuoti jungikliu ir ratuku
ºº Reguliuojama atrama teikia galimybę optimaliai naudoti pjovimo geležtes
ºº Parduodamas su SAWZALL geležte, papildomu raktiniu geležtės griebtuvu
ir 4 m ilgio kabeliu

1500 W SAWZALL TIESINIS PJŪKLAS
W „Milwaukee“ variklis su geriausia šioje srityje apsauga nuo
ºº 1500
perkrovos, apsaugančia, kad variklis neperdegtų ir nesugestų
galios technologija užtikrina vienodą sukimosi greitį
ºº Pastovios
veikiant apkrovai ir garantuoja neprilygstamą pjovimo pajėgumą

reduktoriaus apsauginė sankaba, sugerdama didelę
ºº Patentuota
smūgio jėgą, susidarančią staiga įstrigus geležtei, ilgina reduktoriaus
ir variklio eksploatavimo trukmę

tvirtinimo sistema FIXTEC leidžia sparčiai ir lengvai pakeisti
ºº Geležtės
geležtę

SSPE 1300 SX
Įėjimo galia (W)
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)
Eigos ilgis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1300
0 - 2800
32
3.9
Krepšys įrankiui
4933428520

virpesių slopinimo sistema užtikrina nepriekaištingai
ºº Patentuota
mažą vibraciją

12 VNT. SAWZALL® AŠMENŲ
RINKINYS, 48005021 X 2,
48005026 X 2, 48005701 X 2,
48005787 X 2, 48005784 X 4

ºº

Prekės Nr.

galima reguliuoti jungikliu ir ratuku
ºº Greitį
atrama teikia galimybę optimaliai naudoti pjovimo
ºº Reguliuojama
geležtes

Pateikiama su „SAWZALL®“ geležte, papildomu raktinės geležtės
spaustuku ir 4 m ilgio laidu

+

49221129

SSD 1100 X | 1100 W SAWZALL TIESINIS PJŪKLAS
ºº Didelį

pjovimo pajėgumą užtikrina galingas 1100 vatų variklis ir 28 mm
pjūklo eiga
Griebtuvas
FIXTEC, leidžiantis sparčiai ir lengvai be rakto pakeisti geležtę
ºº
ºº Priekinė apsauga saugo naudotojo pirštus nuo sužeidimo, o įrankį – nuo
vandens, todėl dirbti saugiau ir įrankis mažiau rūdija
ºº Jungiklis su greičio reguliavimo funkcija
ºº Patvarus ilgaamžis slankiojamasis mechanizmas
ºº Parduodamas su SAWZALL geležte ir 4 m ilgio kabeliu

SSPE 1500 X
Įėjimo galia (W)
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)
Eigos ilgis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1500
0 - 2800
32
4.5
Krepšys įrankiui
4933428900

FIXTEC ašmenų spaustuvų sistema ir
reguliuojamas padas

Atsvaros mechanizmas užtikrina silpną,
vos 12,5 m/s² vibraciją

Prekės Nr.

+

49221145

JSPE 135 | 750 W SIAURAPJŪKLIS

ºº Didelį
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1100
0 - 2900
28
3.2
Krepšys įrankiui
4933416710

9 VNT. SAWZALL® AŠMENŲ
RINKINYS; 48005035 X 2,
48005036 X 1, 48005182 X 3,
48005186 X 3

Ekscentrinis judesys

SSPE 1300 RX | 1300 W SAWZALL TIESINIS PJŪKLAS
pjovimo pajėgumą užtikrina galingas 1300 vatų variklis ir 32 mm
pjūklo eiga
ºº Patentuota reduktoriaus apsauginė sankaba, sugerdama didelę smūgio
jėgą, susidarančią staiga įstrigus geležtei, ilgina reduktoriaus ir variklio
eksploatavimo trukmę
ºº Aplink sukiojama rankena leidžia naudotojui dirbti optimaliai patogiai
ºº Geležtės tvirtinimo sistema FIXTEC leidžia sparčiai ir lengvai pakeisti
geležtę
ºº Patentuota virpesių slopinimo sistema užtikrina nepriekaištingai mažą
vibraciją
ºº Greitį galima reguliuoti jungikliu ir ratuku
ºº Reguliuojama atrama teikia galimybę optimaliai naudoti pjovimo geležtes
ºº Parduodamas su pjovimo geležte ir 4 m kabeliu

SSD 1100 X
Įėjimo galia (W)
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)
Eigos ilgis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

SSPE 1300 RX
Įėjimo galia (W)
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)
Eigos ilgis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1300
0 - 3000
32
4.2
Krepšys įrankiui
4933440590

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

ºº Tvirtas

ir galingas siaurapjūklis su viršutine rankena sparčiai pjauna
medieną, aliuminį, plieną arba keramiką
ºº Galingu 750 W varikliu
ºº Tikslusis geležtės kreipiklis užtikrina pjūvio tikslumą
ºº Patentuota FIXTEC sistema leidžia sparčiai be rakto pakeisti geležtę,
taip pat yra galimybė reguliuoti nuožulnumą užfiksuojant geležtę 0 ir 45°
padėtyje
ºº Elektroninė valdymo sistema teikia galimybę iš anksto pasirinkti reikiamą
greitį, užtikrina laipsnišką paleidimą ir pastovų sukimosi greitį veikiant
apkrovai
ºº Keturių pakopų reguliuojamoji švytuoklės funkcija užtikrina dar didesnį
pjovimo pajėgumą ir ilgesnę pjovimo geležtės eksploatavimo trukmę
ºº Galimybė nukreipti nupučiamų pjuvenų srautą į priekį arba atgal
ºº Pjūvio sritis apšviečiama diodiniu šviestuvu
ºº Parduodamas su 5 pjovimo geležtėmis, apsaugos nuo pleišėjimo įtaisu,
gaubteliu nuo dulkių, siurbimo adapteriu, pavaža ir 4 m kebeliu

JSPE 135 TX
Įėjimo galia (W)
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)
Didž. medžio pjov. gylis (mm)
Didž. plieno pjov. gylis (mm)
Didž. alium. pjov. storis (mm)
Posvyrio kampas (°)
Eigos ilgis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

750
800 - 3000
135
10
30
45
26
2.5
Krepšys įrankiui
4933381230
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SAWZALL® AŠMENYS

THIN KERF
Siauros prapjovos metalo pjovimo ašmenys

Sunkiojo tipo metalo pjovimo ir ardymo darbai

Ardymo ašmenys medienai su vinimis

 Pagerinta dantukų geometrija leidžia pasiekti geriausią greitį ir
padvigubina tarnavimo laiką.
 Dvimetaliai aukštos kokybės pjovimo dantukai su 8 poc. Kobalto
užtikrina geriausias eksploatacines savybes ir ilgiausią tarnavimo laiką.
 TOUGH NECK™ - Įlenkimai aplink lizdą sustiprina ašmenis silpniausiame
taške.
 Ploni 0,90 mm storio ašmenys optimizuoti geriausiam lankstumui ir
greičiui.

 Tvirti: tvirti 1,06 mm storio ašmenys
 Netrupantys: dvimetalė konstrukcija leidžia ašmenims lankstytis ir nesulūžti
 Ašmensys: tvirti 1,06 mm storio tiksliems pjūviams lakštiniame metale ir
vamzdžiuose.
 Ypatingas tvirtumas: ypatingas kriogeninis šiluminio apdorojimo procesas
dantukus daro stipresnius pjauti kiečiausias medžiagas; iki 50 proc. ilgesnė
naudojimo trukmė.

FANG TIP™: Greitesniam pjovimui įstumiant ir norint pasiekti sunkiai prieinamas vietas.

Pjūklelio Dantų kiekis Skaičius
ilgis (mm)
colyje
pakuotėje
150
14
5
230
14
5
150
18
5
230
18
5

186

Prekės Nr.
48005182
48005187
48005184
48005188

Pjūklelio Dantų kiekis Skaičius
Prekės Nr.
ilgis (mm)
colyje
pakuotėje
150
10
5
48005712
230
10
5
48005713
150
14
5
48005782
230
14
5
48005787

 NAIL GUARD™: Apsaugo dantis atsitrenkus vinis ir pagerina patvarumą bei tarnavimo
laiką.
 Stiprūs: 1,60 mm storio ašmenys yra labai stiprūs ir ilgaamžiai, idealiai tinka medienai su
vinimis ar varžtais.
 Greiti: agresyvi 5 TPi geometrija vienu brūkštelėjimu pašalina daugiau medžiagos ir leidžia
pjauti greičiau.
 Nuožulni forma: idealiai tinka pjovimui įstumiant ir norint pasiekti sunkiai prieinamas vietas.
 Netrupantys: dvimetalė konstrukcija leidžia ašmenims lankstytis ir nesulūžti.
Pjūklelio Dantų kie- Skaičius
Prekės Nr.
ilgis (mm) kis colyje pakuotėje
150
5
5
48005021
230
5
5
48005026
300
5
5
48005027

Extra Heavy Duty klasės ašmenys metalui ir
griovimo darbams
 Tvirti ir tikslūs: labai stori 1,60 mm ilgio ašmenys.
 Dvimetalė konstrukcija: puikios eksploatacinės savybės ir tarnavimo laikas.
 Dantukų geometrija: agresyvūs sustiprinti dantukai ir vienodas tarpdančių gylis vienu
brūkštelėjimu leidžia pašalinti daugiau medžiagos ir pjauti greičiau.
 Ašmenų formos: nuožulnūs – Dėl nuožulnios formos šie ašmenys idealiai tinka
pjovimui įstumiant. Labiausiai tinka metalo pjovimui ir griovimo darbams (mediena
su vinimis).
Pjūklelio Dantų kie- Skaičius
Prekės Nr.
ilgis (mm) kis colyje pakuotėje
150
8
5
48005701
230
8
5
48005706
300
8
5
48005711
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JS 120 X | 710 W SIAURAPJŪKLIS
svorio įrankiu, kurio variklio korpusas yra plonas ir aptakus,
labai patogu dirbti
ºº Galingu 710 W varikliu
ºº Patentuota FIXTEC sistema leidžia sparčiai be rakto pakeisti geležtę,
taip pat yra galimybė reguliuoti nuožulnumą užfiksuojant geležtę 0 ir 45°
padėtyje
ºº Skaitmeninė elektroninė valdymo sistema teikia galimybę iš anksto
pasirinkti reikiamą greitį, užtikrina laipsnišką paleidimą ir pastovų
sukimosi greitį veikiant apkrovai
ºº Keturių pakopų reguliuojamoji švytuoklės funkcija užtikrina dar didesnį
pjovimo pajėgumą ir ilgesnę pjovimo geležtės eksploatavimo trukmę
ºº Puikiai matoma pjovimo geležtė ir pjūvio sritis
ºº Įmontuotojo metalinio bloko technologija – tvirtas metalinis korpusas,
kuriame įtaisyti guoliai bei krumpliaračiai, ir pagrindo plokštė užtikrina
didžiausią patvarumą ir stabilumą
ºº Ergonomiškos konstrukcijos rankena ir minkšta medžiaga padengti visi
didelio ploto laikomieji paviršiai užtikrina patogų darbą
ºº Įmontuotas ištraukimo adapteris
ºº Parduodamas su 5 pjovimo geležtėmis, apsaugos nuo pleišėjimo įtaisu,
gaubteliu nuo dulkių, siurbimo adapteriu, pavaža ir 4 m kebeliu

CS 85 SB | 235 MM DISKINIS PJŪKLAS (85 MM DOC)

ºº Optimalaus

ºº 2200 vatų variklis leidžia tolygiai pjauti per visą gylį
ºº Dėl švelnaus paleidimo rečiau suveikia jungtuvai
ºº Suderinama su dulkių siurbliu DEK26
ºº Laido liukas leidžia lengvai pakeisti laidą, nereikia ardyti viso
ºº Štampuotas aliuminis padas suteikia tvirtumo ir patvarumo
ºº Veleno fiksatorius leidžia greitai ir lengvai pakeisti ašmenis

JS 120 X
Įėjimo galia (W)
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)
Didž. medžio pjov. gylis (mm)
Didž. plieno pjov. gylis (mm)
Didž. alium. pjov. storis (mm)
Posvyrio kampas (°)
Eigos ilgis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

710
500 - 2800
120
10
30
45
26
2.3
Krepšys įrankiui
4933381680

CS 85 SB
pjūklo

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Kūgio dydis (°)
Didž. pjov. gylis 45 laipsnių kampu (mm)
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm)
Kiaurymės dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Prekės Nr.

ºº 1900 vatų variklis yra pakankamai galingas šiam įrankiui
ºº Neprilygstamą balansą ir patogumą užtikrina minkšta medžiaga

FSPE 110 X
Įėjimo galia (W)
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)
Didž. medžio pjov. gylis (mm)
Didž. plieno pjov. gylis (mm)
Didž. alium. pjov. storis (mm)
Posvyrio kampas (°)
Eigos ilgis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

padengta
reguliuojamoji rankena TILT-LOK
ºº Didelis pjovimo gylis – 65 mm
ºº Nepriekaištingai išdėstytos pjovimo gylio ir nuožulnumos reguliavimo
svirtys
ºº Pjūvio vietoje gerai matomas diskas, todėl lengviau valdyti pjovimo
procesą
ºº Tvirtas aliumininis pagrindas
ºº Parduodamas su 20 karbidinių dantų pjovimo disku, lygiagrečiuoju
kreiptuvu ir 4 m kabeliu QUIK-LOK

710
500 - 3000
120
10
30
45
26
2.5
Krepšys įrankiui
4933357990

4932327969

+

CS 60 | 184 MM DISKINIS PJŪKLAS (PJOVIMO GYLIS – 61 MM)
ºº Galingu

1600 W varikliu, besisukančiu 5800 sūk./min greičiu, varomu
pjūklu sparčiai pjaunamos kietos medžiagos
ºº Didelis pjovimo gylis – 61 mm
ºº Galimybė nupjauti 0–56° nuožulnumą, atrama fiksuojama 45° padėtyje
ºº Sparčiai atpalaiduojama fiksavimo svirtis pritaikyta nuožulnumai sparčiai
reguliuoti
ºº Įmontuotas dulkių pūstuvas nuvalo pjūvio liniją
ºº Didelės, ergonomiškos konstrukcijos rankenos ir svirtys užtikrina patogų ir
visiškai valdomą pjovimo procesą
ºº Ilga šoninė užtvara skirta pjauti tiesiai ir tiksliai kreipiant pjūklą
ºº Parduodamas su 24 karbidinių dantų pjovimo disku, lygiagrečiuoju
kreiptuvu ir 4 m kabeliu QUIK-LOK

CS 85 CBE
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Kūgio dydis (°)
Didž. pjov. gylis 45 laipsnių kampu (mm)
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm)
Kiaurymės dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

2200
4500
235
60
67
85
30
7.7
Krepšys įrankiui
4933451116

235 X 30 X 2.4 MM 24Z DISKAS
Prekės Nr.

188

1900
5800
190
52
65
30
5.5
Krepšys įrankiui
638051

190 X 30 MM AŠMENYS SU 24
DANTUKAIS, PJOVIMO PLOTIS
2,4 MM

CS 85 CBE | 235 MM DISKINIS PJŪKLAS (PJOVIMO GYLIS – 85 MM)
svirtys
ºº Pjūvio vietoje gerai matomas diskas, todėl lengviau valdyti pjovimo
procesą
ºº Tvirtas aliumininis pagrindas
ºº Dėl švelnaus paleidimo rečiau suveikia jungtuvai
ºº Stabdis sustabdo pjūklą per 3,5 sekundės
ºº Pjūklo priekyje ir gale pritvirtinta dviguba plokštelė leidžia tiksliau pjauti
ºº Suderinama su dulkių siurbliu DEK26
ºº Laido liukas leidžia lengvai pakeisti laidą, nereikia ardyti viso pjūklo

+

SCS 65 Q
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis 45 laipsnių kampu (mm)
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm)
Kiaurymės dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Prekės Nr.

reguliavimo

4932451726

SCS 65 Q | 190 MM DISKINIS PJŪKLAS (PJOVIMO GYLIS – 65 MM)

ºº Ploną

ºº 2300 vatų variklis yra pakankamai galingas šiam įrankiui
ºº Nepriekaištingai išdėstytos pjovimo gylio ir nuožulnumos

2200
4500
235
50
67
85
30
6.6
−
4933451117

235 X 30 X 1.6 MM 40Z DISKAS

FSPE 110 X | GALINGAS UŽ KORPUSO SUIMAMAS SIAURAPJŪKLIS
variklio korpusą patogu laikyti atliekant įvairiausius darbus, jis
netrukdo stebėti pjūvio linijos
Galingu
710 W varikliu
ºº
ºº Tikslusis geležtės kreipiklis užtikrina pjūvio tikslumą
ºº Patentuota FIXTEC sistema leidžia sparčiai be rakto pakeisti geležtę,
taip pat yra galimybė reguliuoti nuožulnumą užfiksuojant geležtę 0 ir 45°
padėtyje
ºº Elektroninė valdymo sistema teikia galimybę iš anksto pasirinkti reikiamą
greitį, užtikrina laipsnišką paleidimą ir pastovų sukimosi greitį veikiant
apkrovai
ºº Keturių pakopų reguliuojamoji švytuoklės funkcija užtikrina dar didesnį
pjovimo pajėgumą ir ilgesnę pjovimo geležtės eksploatavimo trukmę
ºº Galimybė nukreipti nupučiamų pjuvenų srautą į priekį arba atgal
ºº Virpesių slopinimo technologija užtikrina mažą vibraciją ir sklandų veikimą
ºº Parduodamas su 5 pjovimo geležtėmis, apsaugos nuo pleišėjimo įtaisu,
gaubteliu nuo dulkių, siurbimo adapteriu, pavaža ir 4 m kebeliu

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

4932451725

+

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

CS 60
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis 45 laipsnių kampu (mm)
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm)
Kiaurymės dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1600
5800
184
49
61
30
4.8
−
4933419225

184 X 30 MM AŠMENYS SU 24
DANTUKAIS, PJOVIMO PLOTIS
1,8 MM
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

4932352327

+
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CS 55 | 165 MM DISKINIS PJŪKLAS (PJOVIMO GYLIS – 56 MM)
ºº Kompaktišku ir lengvu diskiniu pjūklu pjaunama sparčiai ir lengvai
ºº Galingu 1200 W varikliu, besisukančiu 6000 sūk./min greičiu, varomu

pjūklu sparčiai pjaunamos kietos medžiagos
ºº Maksimalus pjovimo gylis 56 mm
ºº Konstrukcijos sunkio centras parinktas užtikrinant kuo geresnę
pusiausvyrą
ºº Profesionalaus naudojimo, lieto aliuminio pagrindo plokštė
ºº Variklis stabdomas elektroniniu stabdžiu, todėl pjovimo diskas sustoja per
keletą sekundžių
ºº Nuo naudotojo nukreipiamos drožlės
ºº Įrankio rankena minkšta ir ergonomiška – patogu dirbti
ºº Patogu pasiekti anglinius šepetėlius, todėl sutrumpėja prastovos trukmė ir
padidėja darbo našumas
ºº Blokuojama ašis teikia galimybę sparčiai pakeisti diską
ºº Tikslūs ir neatpleišėję įstrižiniai bei skersiniai pjūviai
ºº Parduodamas su 24 karbidinių dantų pjovimo disku, lygiagrečiuoju
kreiptuvu ir 4 m kabeliu

ROS 150 E-2 | 150 MM IŠCENTRINIS ŠLIFUOKLIS
ºº Apvalus

orbitinis šlifuotuvas, pasižymintis neprilygstamomis šlifavimo
savybėmis, kurias užtikrina vienu metu besisukantis ir vibruojantis šlifavimo
diskas
ºº Pavaros sumažinimas leidžia visiškai ir efektyviai išnaudoti galingą 440 W
variklį
ºº 6,4 / 3,2 mm orbita užtikrina greitą nuėmimą ir apdailą
ºº Reguliuojamas sukimosi greitis (4000–10 000 sūk./min) ypač būtinas
šlifuojant jautrias karščiui medžiagas
ºº Greitas ir lengvas šlifavimo popieriaus keitimas, su kablio ir kilpos sistema
ºº Nuimamas dulkių maišas, taip pat galima prijungti standartinę 26 mm
dulkių siurblio žarną
ºº Užsandarintas slankusis jungiklis
ºº Papildoma rankena užtikrina subalansuotą ir vienodą apdorojamos
medžiagos svorio pasiskirstymą
ºº Pateikiama su dulkių maišu, šlifavimo disku ir 4 m laidu

CS 55
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis 45 laipsnių kampu (mm)
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm)
Kiaurymės dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1200
6000
165
37
56
30
4.5
−
4933403635

165 X 30 MM AŠMENYS SU 24
DANTUKAIS, PJOVIMO PLOTIS
1,8 MM
Prekės Nr.

4932399909

+

ROS 150 E-2
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Svyrav. skersmuo (mm)
Švitravimo pado dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

440
4000 - 10,000
6.4 / 3.2
150
2.8
−
4933431170

Ø 150 MM ŠLIFAVIMO DISKAI
SU 60 DYDŽIO GRŪDELIAIS – 5
VNT., TVIRTINAMI KONTAKTINE
JUOSTA
Prekės Nr.

PJ 710 | PLEIŠTINIŲ JUNGČIŲ FREZAVIMO ĮRANKIS
plokščių jungčių frezavimo įrankiu lengvai, sparčiai, švariai ir
tiksliai frezuojama kieta bei minkšta mediena, drožlių plokštės
Tvirta
konstrukcija.
Galingas 710 vatų variklis
ºº
ºº Neslystančios guminės pagrindo pagalvėlės
ºº Blokuojama ašis teikia galimybę sparčiai pakeisti frezą
ºº Ergonomiškas jungiklis
ºº Padėties atstumo matuoklis
ºº Šešių dantų freza
ºº Frezavimo gylio reguliavimo rankenėlė su šešiomis fiksuotomis padėtimis
ºº Tikslus kampo reguliavimo mechanizmas su trimis fiksuotomis padėtimis
(22,5°, 45°, 67,5°)
ºº Aiškūs verčių užrašai ir skalės
ºº Parduodamas su popieriniu dulkių maišu, drožlių kreiptuvu ir 4 m kabeliu

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

ROS 125 E | 125 MM IŠCENTRINIS ŠLIFUOKLIS

ºº Profesionalų

ºº Puikiai tinka medienai, metalui ir plastikams ankštose vietose šlifuoti
ºº Galingu 300 vatų varikliu sukuriamas 2,4 mm orbitinis judesys
ºº Reguliuojamas sukimosi greitis (7000–12 000 sūk./min) ypač būtinas

PJ 710
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Didž. pjov. skersmuo (mm)
Didž. pjov. gylis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

710
10,000
100
19
2.9
Krepšys įrankiui
4933378875

šlifuojant jautrias karščiui medžiagas
ºº Popierius tvirtinamas lipuku
ºº Puiki dulkių ištraukimo sistema su didesniu dulkių maišu surenka 90 proc.
dulkių
ºº Lengvai valomas dulkių maišas
ºº Įtaisytas dulkių siurblių adapteris, pritaikytas standartinėms 36 mm
siurbimo žarnoms
ºº Parduodamas su medžiaginiu dulkių maišu ir šlifavimo popieriaus rinkiniu
(60, 80, 120 rupumo)

ROS 125 E
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Svyrav. diapazonas (svyrav. per min.)
Svyrav. skersmuo (mm)
Švitravimo pado dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

300
7000 - 12,000
14,000 - 26,000
2.4
125
1.7
Krepšys įrankiui
4933433180

Ø 125 MM ŠLIFAVIMO DISKAI
SU 60 DYDŽIO GRŪDELIAIS – 5
VNT., TVIRTINAMI KONTAKTINE
JUOSTA
Prekės Nr.

BS 100 LE | 4 COL. (100 MM) JUOSTINIS ŠLIFUOKLIS

SPS 140 |

ºº Kompaktiška konstrukcija, puikiai tinka šlifuoti arti detalės kraštų
ºº Padengia 100 x 160 mm paviršių, todėl šlifuojama sparčiai ir sklandžiai
ºº Juostos greitį galima reguliuoti, todėl įrankis tinka įvairiausiems darbams
ºº Reguliavimo ratuku tiksliai sulygiuojama juosta
ºº Įmontuotas dulkių siurbimo įtaisas ir dulkių maišas užtikrina mažą

ºº Galingas ilgam naudojimui pritaikytas 260 W variklis
ºº 1,6 mm švytuoklinis judesys leidžia tiksliai šlifuoti
ºº Greitas prijungimas prie dulkių siurblio arba dulkių maišo
ºº Šlifavimo popierius tvirtinamas lipukais arba spaustuvų sistema
ºº 4 m ilgio tvirtas guminis kabelis leidžia naudotojui lengvai judėti aplink

dulkėtumą darbo vietoje ir saugo šlifavimo juostą nuo spartaus dėvėjimosi

ºº Lengva keisti šlifavimo juostą
ºº Galima naudoti kaip stacionarųjį įrenginį
ºº Parduodamas su 100 x 620 mm šlifavimo

kabeliu

juosta (100 rupumo) ir 4 m ilgio

BS 100 LE
Įėjimo galia (W)
Juostos sukim. greitis (sūk./min.)
Juostos ilgis (mm)
Juostos plotis (mm)
Švitravimo paviršius (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1150
230 - 400
620
100
100 x 160
5.3
−
4933385150

ŠLIFAVIMO JUOSTOS - 5 DALIS., 100 X 610 MM, 60 DYDŽIO
GRŪDELIAI
Prekės Nr.

190

+

4932371591

4932355067

dirbinį

1

+

4932367741

/4˝ VIBRACINIS ŠLIFUOKLIS
SPS 140
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Svyrav. diapazonas (svyrav. per min.)
Svyrav. skersmuo (mm)
Švitravimo pado dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

260
14,700
28,000
1.6
113 x 105
1.6
−
4933447015

+

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu
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AS 300 EMAC
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AS 500 ELCP | 50 L TALPOS L KLASĖS DULKIŲ SIURBLYS SU LENGVAI VALOMU FILTRU

30 L TALPOS M KLASĖS DULKIŲ SIURBLYS SU AUTOMATIŠKAI VALOMU FILTRU

ºº Didelė 50 litrų talpykla puikiai tinka naudoti dirbtuvėje
ºº 3700 l/min oro srautas ir 250 mbar siurbimo slėgis
ºº Švarumo klasė – L. Standartinė didžiausia leidžiamoji koncentracija

AS 500 ELCP
>1

mg/m³

ºº Variklinių

įrankių maitinimo lizdas, skirtas siurbliui automatiškai paleisti, kai
įjungiamas įrankis
ºº Lengvai valomas PLT filtras
ºº Ypač tyliai veikianti turbina
ºº Antistatinių priemonių paketas, saugantis nuo statinio krūvio sukeliamų
elektros smūgių
ºº Parduodamas su dviem įrankių adapteriais, multininiu filtravimo maišu,
vienkartiniu maišu ir 4 m x 36 mm žarna

kompaktiškas su 30 litrų talpykla, skirtas naudoti
ºº Pusiau
statybvietėje arba dirbtuvėje

l/min oro srautas ir 250 mbar siurbimo slėgis
ºº 3800
klasė – M. Standartinė didžiausia leidžiamoji koncentracija
ºº Švarumo
> 0,1 mg/m³: mineralų dulkės, medienos dulkės (ąžuolo, buko)
įrankių maitinimo lizdas, skirtas siurbliui automatiškai
ºº Variklinių
paleisti, kai įjungiamas įrankis
filtrų sistema
ºº Dviejų
ir ilgaamžis filtras
ºº Plaunamasis
Antistatinių
priemonių paketas, saugantis nuo statinio krūvio
ºº sukeliamų elektros
smūgių

Įėjimo galia (W)
Oro srautas (litrai per min.)
Didž. vakuumas (mbar)
Talpa (l)
Žarnos skersmuo (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1500
3700
250
50
36
11.0
−
4933416070

Automatinė valymo sistema

filtro valymo sistema
ºº Automatinė
paleidimas
ºº Laipsniškas
Parduodamas
su 2 įrankių adapteriais, rankiniu vamzdžiu, 2
ºº ilginamaisiais vamzdžiais,
grindų ir plyšių siurbimo antgaliu,

filtravimo maišu iš multino, vienkartiniu maišu, 4 m x 36 mm žarna

AS 300 ELCP | 30 L TALPOS L KLASĖS DULKIŲ SIURBLYS SU LENGVAI VALOMU FILTRU
ºº Pusiau

Galios paėmimas

AS 300 EMAC
Įėjimo galia (W)
Oro srautas (litrai per min.)
Didž. vakuumas (mbar)
Talpa (l)
Žarnos skersmuo (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1500
3800
250
30
36
10.0
−
4933416080

kompaktiškas su 30 litrų talpykla, skirtas naudoti statybvietėje arba
dirbtuvėje
3700
l/min
oro srautas ir 250 mbar siurbimo slėgis
ºº
ºº Švarumo klasė – L. Standartinė didžiausia leidžiamoji koncentracija > 1
mg/m³
ºº Variklinių įrankių maitinimo lizdas, skirtas siurbliui automatiškai paleisti, kai
įjungiamas įrankis
ºº Lengvai valomas PLT filtras
ºº Ypač tyliai veikianti turbina
ºº Antistatinių priemonių paketas, saugantis nuo statinio krūvio sukeliamų
elektros smūgių
ºº Parduodamas su 2 įrankių adapteriais, rankiniu vamzdžiu, 2 ilginamaisiais
vamzdžiais, grindų ir plyšių siurbimo antgaliu, filtravimo maišu iš multino,
vienkartiniu maišu, 4 m x 36 mm žarna

AS 300 ELCP
Įėjimo galia (W)
Oro srautas (litrai per min.)
Didž. vakuumas (mbar)
Talpa (l)
Žarnos skersmuo (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1500
3700
250
30
36
10.0
−
4933416060

Fuel™ diskinius pjūklus, laidinius
šlifuoklius ar sienų pjūklus galima
lengvai prijungti prie Milwaukee®
M-Class valymo prietaisų

AS 300 ELAC | 30 L TALPOS L KLASĖS DULKIŲ SIURBLYS SU AUTOMATIŠKAI VALOMU FILTRU

AS 2-250 ELCP | 25 L - L DULKIŲ SIURBLYS – VALOMAS FILTRAS

ºº Pusiau

ºº Didelė 25 litrų talpykla idealiai tinka naudoti dirbtuvėse
ºº 1250 W galios variklis ir daugiau kaip 210 mbar siurbimo

kompaktiškas su 30 litrų talpykla, skirtas naudoti statybvietėje arba
dirbtuvėje
ºº 3800 l/min oro srautas ir 250 mbar siurbimo slėgis
ºº Švarumo klasė – L. Standartinė didžiausia leidžiamoji koncentracija > 1
mg/m³
ºº Variklinių įrankių maitinimo lizdas, skirtas siurbliui automatiškai paleisti, kai
įjungiamas įrankis
ºº Lengvai valomas PLT filtras
ºº Ypač tyliai veikianti turbina
ºº Antistatinių priemonių paketas, saugantis nuo statinio krūvio sukeliamų
elektros smūgių
ºº Automatinė filtro valymo sistema
ºº Parduodamas su 2 įrankių adapteriais, rankiniu vamzdžiu, 2 ilginamaisiais
vamzdžiais, grindų ir plyšių siurbimo antgaliu, filtravimo maišu iš multino,
vienkartiniu maišu, 4 m x 36 mm žarna
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AS 300 ELAC
Įėjimo galia (W)
Oro srautas (litrai per min.)
Didž. vakuumas (mbar)
Talpa (l)
Žarnos skersmuo (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1500
3800
250
30
36
10.0
−
4933428455

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

slėgis – 10 proc.
didesnis efektyvumas
Variklinių
įrankių
maitinimo
lizdas,
skirtas
siurbliui
automatiškai
paleisti, kai
ºº
įjungiamas įrankis
ºº 2600 W galios maitinimo lizdas leidžia naudoti su didelės galios įrankiais
ºº Filtro valymo sistema užtikrina siurbimo efektyvumą
ºº Plaunamas PET filtras užtikrina ilgesnę filtro tarnavimo trukmę
ºº Švarumo klasė – L. Standartinė didžiausia leidžiamoji koncentracija > 1
mg/m³
ºº Šlapias ir sausas siurbimas
ºº Žarnos ir laido laikikliai leidžia patogiai transportuoti
ºº Dulkių nupūtimo funkcija
ºº 7,5 m ilgio guminis kabelis
ºº Parduodama su 3,5 m ilgio žarna, grindų valymo įrankių komplektu, 2
elektrinių įrankių jungimo adapteriais, PET filtru, 1 vienkartiniu maišeliu, 1
vilnoniu maišeliu, 1 antgaliu plyšiams

AS 2-250 ELCP
Įėjimo galia (W)
Oro srautas (litrai per min.)
Didž. vakuumas (mbar)
Talpa (l)
Žarnos skersmuo (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

1250
3600
210
25
32
10.4
−
4933447480
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MS 216 | 8 ½ COL. (216 MM) DISKINIS PJŪKLAS SU SLANKIUOJU MECHANIZMU
ºº 1800

vatų variklio galia yra pakankama dideliu pajėgumu pjauti kietai
medienai
ºº Įrenginys ypač patvarus – du statmeni plieniniai kreiptuvai su tiesiniais
guoliais užtikrina sklandų slenkamąjį judesį
ºº Kreiptuvų blokuotė – pjovimo mechanizmas automatiškai užfiksuojamas
viršutinėje padėtyje
ºº Reguliuojamas spindulinis matuoklis, skirtas sparčiai ir tiksliai pjūvio linijai
nustatyti
ºº Plieninė plokštė su stabdikliu reguliuojama numatytaisiais kampais, todėl
užtikrinamas kartotinis pjūvių tikslumas
ºº Fiksavimo svirtis ir rankena padengta specialia medžiaga, padedančia ilgai
dirbant jaustis patogiai ir nepavargti
ºº Įstrižosios padėties mechanizmo atpalaidavimo sistema leidžia sparčiai ir
sklandžiai pakeisti pjūvio padėtį
ºº Įmontuotas diodinis darbo zonos šviestuvas apšviečia apdirbamą ruošinį ir
pjūvio liniją prastai apšviestoje aplinkoje
ºº Ašies fiksavimo funkcija leidžia sparčiai ir lengvai pakeisti diską
ºº Patvarus lietinis pagrindas ir atrama užtikrina pjūklo ilgaamžiškumą ir
tikslumą per visą eksploatavimo laikotarpį
ºº Galimybė nupjauti 48°/-2° nuožulnumą

MSUV 275 | UNIVERSALUS STOVAS DISKINIAMS PJŪKLAMS
MS 216 SB

Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Pokrypis į kairę (°)
Pokrypis į deš. (°)
Posūkio kampas į kairę (°)
Posūkio kampas į deš. (°)
Didž. pjov. gylis, 45° kampas ir 45° nuožambis (mm)
Didž. pjov. gylis, 45 laipsn. kampas ir 90 ln. nuožambis
(mm)aips
Didž. pjov. gylis, 90° kampas ir 45° nuožambis (mm)
Didž. pjov. gylis, 90° kampas ir 90° nuožambis (mm)
Kiaurymės dydis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1800
6000
216
48
-2
50
50
190 x 48
190 x 60

ºº Statmenai

sulenkiamos konstrukcijos įtaisą paprasta laikyti dirbtuvėse,
garažuose ir automobiliuose
ºº Paprasta pastatyti – konstrukcija keliama viename taške ir užfiksuojama
vienu pedalo judesiu
ºº Telpa 2750 mm ilgio gaminiai
ºº Didžiausia apkrova – 180 kg
ºº Universalūs pjūklo laikikliai tinka daugumai populiarių prekių ženklų
gaminiams
ºº Neslystančios guminės grindų atramos
ºº Sparčiai atpalaiduojami ilginamųjų dalių fiksatoriai
ºº Įmontuotas laikymo dėklas

MS 304 DB | 12 COL. (305 MM) DVIGUBO POKRYPIO DISKINIS PJŪKLAS SU SLANKIUOJU MECHANIZMU

MSL 1000 | UNIVERSALUS STOVAS DISKINIAMS PJŪKLAMS
ºº Lengvą, iš aliuminio pagamintą stovą paprasta nugabenti į darbo vietą
ºº 1,08 m ilgio įtaisas telpa į daugelį nedidelių furgonų ir kito tipo automobilių
ºº Pailginamas į abu šonus iki 2,08 m
ºº Išlaiko iki 180 kg svorį
ºº Vienos atramos reguliavimas, kai reikia pastatyti horizontaliai ant nelygaus

MS 304 DB
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Pokrypis į kairę (°)
Pokrypis į deš. (°)
Posūkio kampas į kairę (°)
Posūkio kampas į deš. (°)
Didž. pjov. gylis, 45° kampas ir 45° nuožambis (mm)
Didž. pjov. gylis, 45 laipsn. kampas ir 90 ln. nuožambis
(mm)aips
Didž. pjov. gylis, 90° kampas ir 45° nuožambis (mm)
Didž. pjov. gylis, 90° kampas ir 90° nuožambis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

1800
3900
305
48
48
55
60
57 x 241

paviršiaus

ºº Sparčiai atpalaiduojami laikikliai
ºº Reguliuojamo aukščio ilgio ribotuvai
ºº Kompaktiška sulenkiamoji konstrukcija

MSL 3000 | UNIVERSALUS STOVAS DISKINIAMS PJŪKLAMS
ºº Lengva
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MS 305 DB
Įėjimo galia (W)
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)
Disko skersmuo (mm)
Pokrypis į kairę (°)
Pokrypis į deš. (°)
Posūkio kampas į kairę (°)
Posūkio kampas į deš. (°)
Didž. pjov. gylis, 45° kampas ir 45° nuožambis (mm)
Didž. pjov. gylis, 45 laipsn. kampas ir 90 ln. nuožambis
(mm)aips
Didž. pjov. gylis, 90° kampas ir 45° nuožambis (mm)
Didž. pjov. gylis, 90° kampas ir 90° nuožambis (mm)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

MSL 1000
Aukštis (mm)
Bazės dydis (mm)
Išplečiamas iki (mm)
Dydis sudėjus (mm)
Atraminė jėga (kg)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

850
1081
2082
1081
180
16.6
−
4933428970

57 x 342
102 x 342
29.5
−
4933433340

MS 305 DB | 12 COL. (305 MM) DVIGUBO POKRYPIO DISKINIS PJŪKLAS SU SLANKIUOJU MECHANIZMU
kas 0,1°
ºº 1800 vatų tiesioginės pavaros variklis su pastovios galios technologija
ºº Įmontuoti du darbo vietos apšvietimo šviestuvai iš abiejų disko šonų gerai
apšviečia pjaunamą ruošinį ir pjūvio liniją
ºº Įmontuotas dulkių surinkimo kanalas iš abiejų disko šonų prie pat pjūvio
vietos surenka 75 % visų dulkių ir nuolaužų, susidarančių pjovimo metu, ir
nukreipia jas į pjūklo užpakalinę dalį
ºº Unikali išilgai įrankio įtaisyto variklio konstrukcija užtikrina gerą pjaunamo
ruošinio matomumą iš abiejų šonų ir geresnę pusiausvyrą gabenant įrankį
ºº Ypač universalaus pjūklo įstrižasis pjūvis į kairę įmanomas iki 55, o į dešinę
– iki 60° Įstrižojo pjūvio fiksuotosios padėtys į kairę ir dešinę: 0°, 15°,
22.5°, 31.6°, 45°, 60°
ºº Dvejopai kreipiamos konstrukcijos pjovimo mechanizmą į kairę ir į dešinę
galima pakreipti nuo 0° iki 48° kampu, kurio fiksuotosios padėtys į abi
puses: 0°, 22.5°, 33,85°, 45°, 48°
ºº Unikalios konstrukcijos viensvirtis pokrypio reguliavimo mechanizmas
leidžia sparčiai ir tiksliai keisti pokrypio kampą
ºº Parduodamas su ruošinio spaustuvu, pjovimo disku (60 dantų), siurbimo
angos adapteriu Ø 35 / 58 mm, veržliarakčiu ir 3 m kabeliu

850
1170
2750
1340
180
26.0
−
4933419550

102 x 241

ºº Skaitmeninis

įstrižojo pjūvio kampo indikatorius užtikrina kartotinį tikslumą

MSUV 275
Aukštis (mm)
Bazės dydis (mm)
Išplečiamas iki (mm)
Dydis sudėjus (mm)
Atraminė jėga (kg)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

270 x 48
270 x 60
30
14.5
−
4933419300

ºº 1800

vatų tiesioginės pavaros variklis teikia galimybę sparčiai ir švariai
pjauti net kietmedį
Įmontuoti
du darbo vietos apšvietimo šviestuvai iš abiejų disko šonų gerai
ºº
apšviečia pjaunamą ruošinį ir pjūvio liniją
ºº Įmontuotas dulkių surinkimo kanalas iš abiejų disko šonų prie pat pjūvio
vietos surenka 75 % visų dulkių ir nuolaužų, susidarančių pjovimo metu, ir
nukreipia jas į pjūklo užpakalinę dalį
ºº Unikali išilgai įrankio įtaisyto variklio konstrukcija užtikrina gerą pjaunamo
ruošinio matomumą iš abiejų šonų ir geresnę pusiausvyrą gabenant įrankį
ºº Ypač universalaus pjūklo įstrižasis pjūvis į kairę įmanomas iki 55, o į dešinę
– iki 60° Įstrižojo pjūvio fiksuotosios padėtys į kairę ir dešinę: 0°, 15°,
22.5°, 31.6°, 45°, 60°
ºº Dvejopai kreipiamos konstrukcijos pjovimo mechanizmą į kairę ir į dešinę
galima pakreipti nuo 0° iki 48° kampu, kurio fiksuotosios padėtys į abi
puses: 0°, 22.5°, 33,85°, 45°, 48°
ºº Unikalios konstrukcijos viensvirtis pokrypio reguliavimo mechanizmas
leidžia sparčiai ir tiksliai keisti pokrypio kampą
ºº Parduodamas su ruošinio spaustuvu, pjovimo disku (60 dantų), siurbimo
angos adapteriu Ø 35 / 58 mm, veržliarakčiu ir 3 m kabeliu

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

1800
3200
305
48
48
55
60
57 x 241
102 x 241
57 x 342
102 x 342
29.5
−
4933411550

Dėl išsamesnės informacijos apie techninius duomenis, įskaitant duomenis apie skleidžiamą triukšmą ir vibracijas, apsilankykite mūsų interneto puslapyje: www.milwaukeetools.eu

konstrukcija ir ratų komplektas teikia galimybę paprastai nugabenti
įtaisą į kitą darbo vietą
ºº Sulenkus kojas kompaktiškos konstrukcijos stovo ilgis tesiekia 1200 mm
ºº Pailginamas iki 3 m – lengva pjaustyti ilgus ruošinius
ºº Patvarus įtaisas išlaiko iki 250 kg svorį
ºº Vienos atramos reguliavimas, kai reikia pastatyti horizontaliai ant nelygaus
paviršiaus
ºº Dirbti prie stovo, kurio darbinis aukštis 81 cm, saugu ir patogu
ºº Viena rankenėle visiškai reguliuojamos ruošinio atramos skirtos ilgiems
gaminiams
ºº Spartu surinkti – nereikia nė minutės
ºº Atraminiai ritinėliai sudaro veiksmingas gaminių atramas

MSL 3000
Aukštis (mm)
Bazės dydis (mm)
Išplečiamas iki (mm)
Dydis sudėjus (mm)
Atraminė jėga (kg)
Svoris (kg)
Pridedama
Prekės Nr.

810
1100
3000
1200
250
23.0
−
4933411565
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PILNA DULKIŲ

IŠTRAUKIMO SISTEMA
DULKĖS GALI SUKELTI SUNKIUS IR ILGAI GYDOMUS
GYVYBEI PAVOJINGUS SVEIKATOS SUTRIKIMUS
Statybvietėse ir dirbtuvėse atliekant
įvairius darbus ir ant medžiagų susidaro
dulkių.
Dulkės gali kelti rimtą pavojų sveikatai,
atsižvelgiant į jų sudėtį. Toksiškos medžiagos,
pavyzdžiui, sunkiųjų metalų arba kietmedžio,
tikriausiai, yra geriausiai žinomos pavojų
sveikatai keliančios medžiagos.
Tačiau, mineralinės medžiagos, ypač dulkės,
kuriose yra silicio dalelių, kelia gana didelį
pavojų sveikatai. Silikozė (pneumokoniozė)
yra pagrindinė plaučių vėžio priežastis.

Europos gairėje 98/24/EB aprašoma, kaip darbuotojus reikia
apsaugoti nuo pavojingų medžiagų. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai:
Tai įpareigoja visas šalis nustatyti ribines profesinio poveikio ribas ir
taikyti tinkamas procedūras medžiagoms tvarkyti.
Silicio dioksidas
Silicio dioksidas
I_Dulkės R_Dulkės Piidioksidi [Syöpää
[kancerogeniškumas] [kancerogeniškumas]
[mg|m3] [mg|m3] aiheuttava] [mg|m3]
[mg|m3] NAUJA
[mg|m3] Tikimasi ES
Austrija
10
5
0.15
0.1
0.05
Prancūzija
10
5
0.1
0.05
Belgija
10
5
0.1
0.05
Vokietija
10
5
Minimalus
0.05
0.05
Vengrija
10
5
0.1
0.05
Ispanija
10
5
0.1
0.05
Didžiojo Britanija
6
2.4
0.1
0.1
0.05
Italija
0.05
0.05
0.05
Olandija
0.075
0.075
0.05
Šalis

Yra manoma, kad kasmet nuo silicio dioksido dulkių poveikio
miršta daugiau nei 500 statybininkų; silicio dioksido dulkės
(dar vadinamos įkvepiamu ir plaučiuose nusėdančiu
kristaliniu silicio dioksidu arba RCS) išsiskiria dirbant su
tokiomis silicio dioksido sudėtyje turinčiomis medžiagomis
kaip betonas, cemento mišinys ir smiltainis. Naudodami žarną
ir adapterį prijunkite AS 300 EMAC prie bet kurio Milwaukee®
perforatoriaus, kad iki minimumo sumažintumėte įkvepiamo
silicio dioksido dulkių kiekį.

Didžiausias per dieną leistinas
įkvėpti silicio
dioksido kiekis

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

NELEISKITE DULKĖMS PLISTI, TAM

NAUDOKITE MILWAUKEE®
DULKIŲ IŠTRAUKIMO SISTEMĄ

Silica

Profesinio poveikio ribinė vertė (angl. “Occupational Exposure
Limit”, OEL) yra didžiausia darbuotojų darbo aplinkoje leidžiama
koncentracija:

MINIMALIUS TEISINIUS
REIKALAVIMUS tenkina M
klasės dulkių siurbliai

Ši didžiausia leidžiama koncentracija yra matuojama mg/m³ per darbo
dieną (8 val./d.).
Silicio dulkėms šiuo metu netaikoma jokio profesinio poveikio ribinė vertė.
Taikomas akivaizdus sumažinimas.

Dulkėtumo
Maks. filtro
Klasės atitikmuo
Pašalinimas
Medžiagos
klasė
praleidžiamumas
L
>1 mg/³
<1%
Dirvožemio, namų dulkių ir t.t.
M
>0.1 mg/³
<0.1%
Kietmedžio dulkės
kvarcas ir t.t.
H
>0.1 mg/³
<0.005%
Dervų, lakų
Dulkės ir t.t.
Asbesto
Klasė H ir sertifikatai asbestui
Degiosios
Aplinkos L ir sertifikatai

AS 300 EMAC
4933416080
Žarna ir adapteris (Tiekiama su AS
300 EMAC)

PRIJUNKITE MŪSŲ AS 300 EMAC DULKIŲ SIURBLĮ PRIE PLATAUS ASORTIMENTO MILWAUKEE® ĮRANKIŲ
STATYBA – GRĘŽIMAS

“SDS-PLUS” PLAKTUKAI

“SDS-MAX” PLAKTUKAI

DULKIŲ NUSIURBIMAS
PERFORATORIAMS
Xtractor. Skirtas dulkėms ištraukti gręžiant
sieną arba virš galvos. Didžiausias grąžto
skersmuo Ø 28 mm. Tinka visiems pramoniniams dulkių ištraukimo prietaisams
(universalus Ø 26–41 mm lizdas).

DE16 DULKIŲ
NUSIURBIMAS
Universalus dulkių nutraukimas siurbliui. Rinkinyje: 1 x šoninė rankena
ir 3 x žiediniai tvirtinimai įrankiams
kurių kakliuko diametras 43 - 59
mm. (49902301).

M12 DE-201C
M12™ dulkių
nutraukimo sistema.
Tinka M12™ ir
M18™ įrankiams.

M12 DEAC
Jungtis leižia naudoti M12DE su
visais dulkių siurbliais. Jungties dydis:
Ø 37 mm išorė / Ø 32 mm vidus.

M18 CDEX-0
M18 FUEL™ SDS-plus
M18 CHX perforatoriaus
dulkių nutraukimo sistema.

4932430446

4932430835

4933440500

4932430479

4933447450

SUDERINAMA SU

2H
M1
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H
2C
M1

H
8B
M1

DARBAS SU MEDIENA

STATYBA – PJOVIMAS IR ŠLIFAVIMAS

HX
18
HD

0
H2
PL

M18-28 CPDEX-0
M18-28 Fuel™ Heavy Duty
dulkių nutraukimo sistema
skirta M18 CHPX & M28 CHPX
perforatoriams.

DULKIŲ NUSIURBIMAS
PHDE72
Gręžimo gaubtas. Gręžimui ir
mėginių ėmimui nuo Ø 6–72
mm. Įstatytas šepetėlis pagerina
siurbimą ir ištraukimą. Imant
mėginius šepetėlius reikėtų išimti.

PCHDE
SMAILĖJANTĮ
KALTĄ
PCHDE dulkių
nusiurbimo sistema su
400 mm smailiu kaltu.

4933446810

4932430480

4932455280

SUDERINAMA SU

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. APIMA
1 X “SDS-MAX”
PLOKŠČIĄ
KALTĄ.
PCHDE dulkių
nusiurbimo sistema
su 400 mm plokščią
kaltą
4932455275

DARBAS SU MEDIENA

DEG125
Apsauga nuo dulkių DEG125.
Beraktis tvirtinimas prie Ø 115
– 125 mm AG(V) 12, AGV15
šlifuokliams ir FUEL™ serijos
kampiniams šlifuokliams.

DEC125
Pjauti skirta apsauga nuo
dulkių – DEC 125. Prijungimas
prie Ø 115–125 mm AG(V)
12, AGV 15 serijos ir FUEL™
šlifuoklių be jokių įrankių.

DEC230
Nusiurbimo
dangtis pjovimo
darbams

DEC230K
Dulkių apsauga
pjovimo darbams, rinkinyje
su 2 berakčiais
tvirtinimais.

DEK26
DULKIŲ
NUSIURBIMO
RINKINYS
Dulkių ištraukimo
gaubtas skirtas MS
216 kampų pjaustymo
pjūklui

4932430468

4932430467

4932459340

4932459341

4932430005

SUDERINAMA SU

SUDERINAMA SU

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

SUDERINAMA SU

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

197

#MILWAUKEETOOL
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS MAGNETINĖS MATAVIMO JUOSTOS MATMENYS

ILGOS ATVIROS MATAVIMO JUOSTOS

ºº Patentuotas pirštinis stabdiklis: stabilu stovint atskirai.
ºº Kompaktiška ir ergonomiška konstrukcija.
ºº Geresnis, kompaktiškesnis kabliukas geresniam šoniniam žymėjimui ir skalės matomumui užtikrinti.
ºº Geresnis diržo spaustukas: patogiau laikyti kišenėje.
ºº Nailono, neatspindinti geležtės apsauga užtikrina iki 10x didesnį atsparumą pažeidimams darbo vietoje.
ºº 27 mm geležtė su dviguba juosta, kad būtų lengviau nuskaityti matmenis.
ºº Stiprus dvigubas magnetas juostos pradžioje leidžia lengvai užkabinti juostą ant plokščių paviršių ir apvalių

ºº Plieninė geležtė su nailono danga (papildomo storio nailono danga) didesniam patvarumui užtikrinti.
ºº Klasėje geriausias efektyvumas tempiant: 50 % mažesnis išsitempimas.
ºº Itin patvari konstrukcija: sutvirtinta metalinė rankena ir atsparumas smūgiams.
ºº 3:1 planetinės pavaros su sankaba 10x didesniam pavarų patvarumui ir sklandžiam perjungimui užtikrinti.
ºº APSAUGA NUO PURVO: geležtės valiklis palaiko geležtę švarią ir be abrazyvinių medžiagų.
ºº II klasės tikslumas.
ºº Skalės skaičiai ant 2 pusių

vamzdžių.

ºº Architekto skalė leidžia lengvai atlikti brėžinių, kurių mastelis pakeistas,
ºº 5 vietose sutvirtintas rėmas, kad būtų užtikrintas patvarumas.
ºº II klasės tikslumas.

skaičiavimus.

Du magnetai

Pirštinis stabdis

Ilgis (m)
Prekės Nr.

Skalės skaičiai ant
2 pusių

Nailoninė danga

27 mm juostos plotis Architekto skalė

5 vietose sutvirtintas Vielinis diržo
rėmas
segtukas

APSAUGA NUO
PURVO: geležtės
valiklis

5 m metrinė

8 m metrinė

10 m metrinė

5 m / 16 pėdų metrinė ir imperinė

8 m / 26 pėdų metrinė ir imperinė

5
48227305

8
48227308

10
48227310

5 / 16'
48227216

8 / 26'
48227225

KOMPAKTIŠKA MATAVIMO JUOSTA
ºº Nailono danga padengta geležtė, apsaugota nuo nešvarumų, purvo ir vandens.
ºº ABS vidinis nerūdijančiojo plieno korpusas, užtikrinantis patvarumą darbo vietoje

Ilgis (m)
Peilio plotis (mm)
Prekės Nr.
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3:1 planetinės
Plieninė geležtė su
pavaros su sankaba nailono danga

Ilgos atviros matavimo juostos - 30m/100ft

Ilgos atviros matavimo juostos - 100/330ft

30/100'
13
48225203

100/330'
9.5
48225211

ILGOS UŽDAROS MATAVIMO JUOSTOS
ºº Vienpusė 30 m ilgio matavimo juosta su 9,5 mm pločio geležte.
ºº APSAUGA NUO PURVO: geležtės valiklis palaiko geležtę švarią ir be abrazyvinių
ºº Itin patvari konstrukcija: sutvirtintas metalinio rėmo korpusas, sutvirtinta rankena

ir geriausią atsparumą aukštai

medžiagų.
ir plieninė geležtė, padengta
nailonu.
ºº 3:1 planetinės pavaros su sankaba 10x didesniam pavarų patvarumui ir sklandžiam perjungimui užtikrinti.
ºº II klasės tikslumas

ir žemai temperatūrai.
ºº 4 vietose sutvirtintas rėmas numetus neleidžia matavimo juostai atsiskirti.
ºº Smūgius sugeriantis geležtės grįžtamasis slopintuvas ilgesnei geležtės ir spyruoklės naudojimo trukmei užtikrinti.
ºº Aukštos kokybės kablys su 2 kniedėmis tiksliems matavimams užtikrinti.
ºº Lieta TPR (termoplastinės gumos) suėmimo zona, kad įrankis būtų labai patogus ir patvarus.
ºº Ergonomiškas ir kompaktiškas dizainas.
ºº II klasės tikslumas.
ºº Užsakyti galima tik kartoninėmis dėžėmis (po 12 arba 6 juostas, atsižvelgiant į SKU). Mažiausias užsakymo
kiekis yra 6 arba 12 vnt., atsižvelgiant į SKU.

Apsauginė geležtės
nailono danga

Ilgis (m)
Peilio plotis (mm)
Prekės Nr.

Sutvirtinta metalinė
rankena
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ABS vidinis
4 vietose sutvirtintas Diržo spaustukas
nerūdijančiojo plieno rėmas
korpusas

APSAUGA NUO
PURVO: geležtės
valiklis

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

Sutvirtintas metalinis 3:1 planetinės
Plieninė geležtė su
rėmas
pavaros su sankaba nailono danga

Ilgos uždaros matavimo juostos - 30m
Ilgis (m)
Peilio plotis (mm)
Prekės Nr.

30
9.5
48225103
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PRIDĖTA SULANKSTOMA LINIUOTĖ
ºº Užfiksuojama 90° / 180°.
ºº Kampų nuoroda, nerūdijanti.
ºº Atsparus vandeniui.
ºº Nenusidėvinčios žymos.

INKZALL™ ŽYMEKLIAI
Pridėta sulankstoma liniuotė
Ilgis (m)
Peilio plotis (mm)
Tikslumas
Saitai
Vyriai
Prekės Nr.

2
15 x 3.20
Class 2
10
Plastiko ir nerūdyjančio plieno
4932459301

ºº Išlieka smailas, neišsiplečia ir neįsistumia spaudžiant.
ºº Akrilinis galiukas idealiai tinka tokiems šiurkštiems paviršiams

kaip OSB
ir betonas.
ºº Žymeklis rašo netgi praėjus 72+ valandoms nuo dangtelio nuėmimo.
ºº Skirta betonui, medienai, metalui, klijuotai fanerai, OSB, plastmasei.
ºº Galima naudoti ant šlapių, tepaluotų, dulkėtų, aprūdijusių, purvinų paviršių.
ºº Greitai nudžiūva – mažiau išsitepa ant PVC, metalinių paviršių.
ºº Grakštus korpusas leidžia naudoti ankštose vietose.
ºº Spaustukas tvirtinimui prie šalmo – galima pritvirtinti prie šalmo, kelnių,
chalato.
ºº Lengvai nuimamas kamštelis leidžia naudoti viena ranka.
ºº Virvutės skylutė, pvz., rašikliui tvirtinti prie prietaiso su jutikliniu ekranu.
ºº Riedėti neleidžianti konstrukcija – leidžia patogiau suimti.
ºº Smailus galiukas* – Užsakyti galima tik kartoninėmis dėžėmis (dėžėje yra
36 x 48223100). Mažiausias užsakomas kiekis 36 vnt. (= 1 kartoninė dėžė).
Didesni kaip 36 vnt. užsakymai turi būti teikiami po 36 vnt. (t. y., 72, 108,
144, 180...).

Greitai išdžiūva, nedaug
išsitrina ant metalo
ir plastiko

MEDINĖ SULANKSTOMA LINIUOTĖ
ºº Užfiksuojama 90°
ºº Kampų nuoroda.

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

/ 180°.

Medinė sulankstoma liniuotė
Ilgis (m)
Peilio plotis (mm)
Tikslumas
Saitai
Vyriai
Prekės Nr.

2
16 x 3.20
Class 3
10
Žalvariniai
4932459302

Spalva
Prekės Nr.

72 kartus ilgesnis
Dangtelio kraštai rantuoti, Segtukas tvirtinimui
naudojimo laikas,
todėl jį lengva nuimti
prie šalmo
žymekliu galima rašyti
mūvint pirštines
nepertraukiamai netgi po
72+ valandų be dangtelio

Akrilinis galiukas idealiai
tinka šiurkštiems
paviršiams

Žymeklis smailiu galiuku

Žymeklis plokščiu galiuku su liestuku

Spalvotas žymeklis smailiu galiuku

Juodas
48223100

Juodas
48223103

Žydra, Raudona, Žalia ir Juoda
48223106

INKZALL™ ŽYMEKLIAI SU GALIUKU LIETIMUI JAUTRIEMS EKRANAMS
ºº Išlieka aštrūs, neatbunka ir neįsistumia spaudžiant.
ºº Akrilinis galiukas idealiai tinka tokiems šiurkštiems paviršiams

PLONA MEDINĖ SULANKSTOMA LINIUOTĖ
ºº Užfiksuojama 180°.
ºº Lanksti plona konstrukcija.

Plona medinė sulankstoma liniuotė
Ilgis (m)
Peilio plotis (mm)
Tikslumas
Saitai
Vyriai
Prekės Nr.

2
16 x 2.70
Class 3
10
Žalvariniai
4932459303

kaip OSB
ir betonas.
Žymeklis
rašo
netgi
praėjus
72+
valandoms
nuo
dangtelio
nuėmimo.
ºº
ºº Kad dėvint pirštines būtų galima naudoti iPad grotuvus, iPhone
telefonus, planšetinius kompiuterius ir telefonus jutikliniu ekranu.
ºº Skirta betonui, medienai, metalui, klijuotai fanerai, OSB, plastmasei.
ºº Galima naudoti ant šlapių, tepaluotų, dulkėtų, aprūdijusių, purvinų
paviršių.
ºº Greitai nudžiūva – mažiau išsitepa ant PVC, metalinių paviršių.
ºº Grakštus korpusas leidžia naudoti ankštose vietose.
ºº Spaustukas tvirtinimui prie šalmo – galima pritvirtinti prie šalmo, kelnių,
chalato.
ºº Lengvai nuimamas kamštelis leidžia naudoti viena ranka.
ºº Virvutės skylutė, pvz., rašikliui tvirtinti prie prietaiso su jutikliniu ekranu.
ºº Riedėti neleidžianti konstrukcija – leidžia patogiau suimti.

Greitai išdžiūva, nedaug
išsitrina

72 kartus ilgesnis
Dangtelio kraštai rantuoti, Segtukas tvirtinimui
naudojimo laikas,
todėl jį lengva nuimti
prie šalmo
žymekliu galima rašyti
mūvint pirštines
nepertraukiamai netgi po
72+ valandų be dangtelio

Skirtas naudotis iPad,
iPhone, planšetiniais
kompiuteriais ir telefonais
su jutikliniais ekranais
mūvint pirštines

Žymeklis smailiu galiuku su liestuku
Spalva
Prekės Nr.
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Juoda
48223101
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“INKZALL™” SKYSTŲ DAŽŲ ŽYMEKLIAI

REDSTICK™ BACKBONE GULŠČIUKAI

ºº Pasižymi geriausiomis savybėmis rašant ant kietų darbinių paviršių.
ºº Rašo ant nešvariausių, karščiausių, šiurkščiausių paviršių.
ºº Patvarus akrilinis galiukas.
ºº Vandeniui ir UV spinduliams atsparūs užrašai.
ºº Džiuvimo trukmė – 10 sekundžių.
ºº Naudojami specialiai INKZALL™ sukurti patentuoti dažai leidžia rašyti

ºº BACKBONE’ tvirtas ir patvarus korpusas. Sustiprinta akutė.
ºº SHARPSITE™ akutės technologija pagerina akutės matomumą.
ºº Plačios, patvarios rankenos komfortui ir portabilumui užtikrinti.
ºº Preciziškai apdorotas matavimo paviršius užtikrina tikslumą visose

darbinėse padėtyse.

ant

ºº Didelio kontrasto sistemą lengva matyti ir optimizuoti matomumą.
ºº Smūgius sugeriantys galiniai dangteliai.
ºº Išlietos neslystančios atramos sieniniams paviršiams matuoti.
ºº Patvari pakabinimo skylė
ºº Tikslumas 0,029° (0,0005 col./col., 0,5 mm/m) naudojant įprastai ir

iki 300 F temperatūros įkaitusių paviršių.

ºº Ventilinio veikimo žymeklis.
ºº Nenuvalomi žymekliai. Žymeklis išlieka iki 6 mėnesių
ºº Metalinė statinė statybvietei
ºº Dažai be ksileno
ºº SVARBI INFORMACIJA: Pakratykite žymeklį su uždėtu

apverstą.

dangteliu.
Nuimkite dangtelį ir atsargiai pumpuokite jį aukštyn ir žemyn, kol į
galiuką pradės tekėti rašalas.

Patvarus akrilinis
galiukas

Spalva
Prekės Nr.

Žymi ant nelygių,
purvinų ir riebaluotų
paviršių

ºº Sustiprinti

magnetai didžiausiai laikymo jėgai užtikrinti (tik magnetiniuose
gulščiukuose)

Metalinė statinė

INKZALL™ geltonas skystų dažų žymeklis INKZALL™ baltas skystų dažų žymeklis

INKZALL™ juodas skystų dažų žymeklis

Geltonas
48223721

Juodas
48223731

Baltas
48223711

Ilgis [cm]
Rankenos
Prekės Nr.

40 cm
magnet.
40
0
4932459061

60 cm
magnet.
60
0
4932459063

80 cm
magnet.
80
1
4932459065

100 cm
magnet.
100
0
4932459067

120 cm
magnet.
120
2
4932459069

“INKZALL™” ŽYMEKLIAI

PLONI GULSČIUKAI

ºº Patvarus ilgiau išlieka aštrus.
ºº Jokio tepliojimo, nepraleidžia dažų.
ºº Netoksiškas rašalas, turi ASTM D 4236 sertifikatą.
ºº Puikiai tinka architektūriniams brėžiniams, etiketėms, biuro popieriui.
ºº Riedėti neleidžiančios formos korpusas leidžia patogiau suimti ant lygių

ºº 2 tvirtos akrilinės akutės. Atsparus smūgiams ir UV spinduliams.
ºº Preciziškai apdorotas matavimo paviršius iki 120 cm garantuoja

paviršių.
šalmo spaustukas: “INKZALL™” žymeklius galima prisisegti
prie šalmo, kelnių, chalato ir t. t.
ºº Dirželio anga, pvz. “INKZALL™” žymekliams tvirtinti prie diržo.
ºº Statybinio

Prekės Nr.
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INKZALL™ žymeklis – geltonas

INKZALL™ žymeklis – spalvotas

48223201

48223206

180 cm
magnet.
180
2
4932459071

200 cm
magnet.
200
2
4932459073

240 cm
magnet.
240
2
4932459075

40 cm
nemagnet.
40
0
4932459060

60 cm
nemagnet.
60
0
4932459062

80 cm
nemagnet.
80
1
4932459064

100 cm
nemagnet.
100
0
4932459066

120 cm
nemagnet.
120
2
4932459068

180 cm
nemagnet.
180
2
4932459070

200 cm
nemagnet.
200
2
4932459072

240 cm
nemagnet.
240
2
4932459074

didžiausią tikslumą

ºº Smūgius sugeriantys galiniai dangteliai.
ºº Neslystančios atramos sieniniams paviršiams matuoti.
ºº Patvari pakabinimo skylė.
ºº Trečiosios šalies sertifikatas dėl tikslumo.
ºº Tikslumas 0,029° (0,0005 col./col., 0,5 mm/m)

Ilgis [cm]
Rankenos
Prekės Nr.

Ploni gulsčiukai 40 cm

Ploni gulsčiukai 60 cm

Ploni gulsčiukai 80 cm

Ploni gulsčiukai 100 cm

Ploni gulsčiukai 120 cm

Ploni gulsčiukai 180 cm

40
0
4932459090

60
0
4932459091

80
0
4932459092

100
0
4932459093

120
0
4932459094

180
0
4932459095
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REDCAST LIEJINIO GULSČIUKAI

“MINIBOX” GULSČIUKAS

ºº 2
ºº 2

tvirtos akrilinės akutės. Atsparios smūgiams ir UV spinduliams.
patvarūs lieto aliuminio priekalai smūgiams atliekant darbus su
plytelėmis.
ºº Grąžto skersmens matuoklis gulsčiuko profilyje nuo 5 iki 12 mm.
ºº Preciziškai apdorotas matavimo paviršius garantuoja didžiausią
tikslumą.
ºº Patvari pakabinimo rankena.
ºº Trečiosios šalies sertifikatas dėl tikslumo.
ºº Tikslumas 0,029° (0,0005 col./col., 0,5 mm/m)

REDCAST™ gulsčiukai 60 cm REDCAST™ gulsčiukai 80 cm
Ilgis [cm]
Rankenos
Prekės Nr.

60
0
4932459098

80
0
4932459099

“BLOCK TORPEDO” GULSČIUKAS
ºº SHARPSITE akutės technologija pagerina akutės matomumą.
ºº Užfiksuojamas 360° kampu reguliuojama akutė. Nustatykite ir

pakartokite bet kokį kampą, reikalingą darbo vietoje. Užfiksuokite akutę
vietoje, kad palaikytumėte tikslumą kišenėje / įrankių dėžėje arba jį išėmę
iš kišenės / įrankių dėžės.
ºº Sustiprinti žemės magnetai.
ºº Tvirtos akrilinės akutės užtikrina patvarumą.
ºº Lieto aliuminio korpusas atlaiko dideles apkrovas.
ºº Preciziškai apdorotas matavimo paviršius garantuoja didžiausią
tikslumą.
ºº Dirželio anga.
ºº 0,029° (0,0005 col./col., 0,5 mm/m) tikslumas

“Block Torpedo” gulsčiukas
Ilgis [cm]
Rankenos
Prekės Nr.

25
0
4932459096

“BILLET TORPEDO” GULSČIUKAS

col. pėdai bet kuria kryptimi.

jungčių ant

vamzdžių ir kitų medžiagų.
V griovelio konstrukcija stabilumui ant ne geležies vamzdžių
užtikrinti.
ºº Lazeriu graviruoti kraštai, kad galėtumėte greitai išmatuoti.
ºº Plona, smailėjanti konstrukcija, kad galėtumėte lengvai įkišti į ir ištraukti
iš kišenių ir maišelių.
ºº Optimizuota
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aliuminio dėžės profilis lengvai telpa į jūsų įrankių diržą arba
kišenę.
ºº Tvirta akrilinė akutė. Smūgiams ir UV spinduliams atspari akutė.
ºº Smūgiams atsparūs galiniai dangteliai.
ºº Tikslumas 0,029° (0,0005 col./col., 0,5 mm/m)
ºº Trečiosios šalies sertifikatas dėl tikslumo.

“Minibox” gulsčiukas 10 cm
Ilgis [cm]
Rankenos
Prekės Nr.

10
0
4932459100

ºº Atlenkiamas nuspaudus mygtuką, todėl galima naudotis viena ranka.
ºº Galandami nerūdijančiojo plieno ašmenys.
ºº Pradūrimui pritaikytas galiukas leidžia kontroliuoti praduriant ir tolygiai

Fastback atlenkiamas peilis
Prekės Nr.

48221990

pjauti.
ºº Fiksavimo mechanizmas užfiksuoja ašmenis atlenktus.
ºº Dirželio anga.
ºº Vielinis diržo segtukas leidžia greitai pasiekti įrankį ir neplėšo kišenių.
ºº Kompaktiškas, pritaikytas nešiotis kišenėje.

HARDLINE ATLENKIAMI PEILIAI

nuskaitomas nuolydis – 1/8 col. arba 1/4

ºº Sutvirtintos akrilinės akutės užtikrina didelį patvarumą.
ºº Tarpas suvirinimo siūlei. Lengvai išlygiuokite virš suvirintų

ºº Lengvas

FASTBACK ATLENKIAMAS PEILIS

™

ºº Sustiprinti žemės magnetai.
ºº Didesnė matymo sritis. Lengvai
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“Billet Torpedo” gulsčiukas
Ilgis [cm]
Rankenos
Prekės Nr.

17
0
4932459097

ºº Kokybiški

ašmenys iš D2 klasės plieno labiau atsparūs korozijai.
Tvirtumas ir atsparumas dėvėjimuisi, ilgiau išlieka aštrūs.
ºº Lygūs / dantyti 75 mm ilgio ašmenys ir pradūrimui pritaikytas galiukas.
Idealiai tinka pjaustyti medžiagą, o galiukas leidžia kontroliuoti
praduriant.
ºº Atlenkimas su guolių sistema: galima atlenkti tik 2 rankomis.
ºº Plieninis fiksavimo mechanizmas užfiksuoja ašmenis atlenktus.
ºº Nailoninė rankena su stiklo užpildu ir nerūdijančiuoju plienu.
ºº Fiksavimo mechanizmas užfiksuoja ašmenis atlenktus.
ºº Dirželio anga.
ºº Apsukamas diržo segtukas leidžia nešiotis dešinėje arba kairėje rankoje.

Peilio tipas
Prekės Nr.

Lygus Hardline
atlenkiamas peilis
Lygus
48221994

Dantytas Hardline
atlenkiamas peilis
Dantytas
48221998
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DAUGIAFUNKCIS PEILIS
atlenkimas viena ranka: galima viena ranka lengvai atlenkti
ašmenis.
ºº Integruotas nužievinimo kablys: leidžia daryti įpjovimus ir neapnuoginti
ašmenų.
ºº Ašmenims pakeisti nereikia įrankių: sutaupysite laiko keisdami ašmenis.
ºº Laidų skustuvas: nereikia krepšyje ieškoti kito įrankio.
ºº Grakštus korpusas: įrankis lengvai telpa į kišenę.
ºº Diržo segtukas: kad būtų patogu laikyti.

IŠTRAUKIAMAS SAUGUS PEILIS

ºº Ašmenų

Daugiafunkcis peilis
Prekės Nr.

48221901

Prekės Nr.

“FASTBACK™” atlenkiamas peilis su
geležtės dėklu
48221903

“FASTBACK™” KOMPAKTIŠKAS SULANKSTOMAS PEILIS

šliaužiklis ašmenų ištraukimui: sumažina netyčinio ašmenų
ištraukimo riziką.

Prekės Nr.
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ºº Mažesnė

sužalojimų įsipjovus rizika dėl nišoje įtaisytos geležtės ir
mažesnio sąlyčio su pirštais.
ºº Mažiau pažeistų prekių dėžėse ir pakuotėse.
ºº Dviejų kabliukų konstrukcija veikia du kartus ilgiau nei vienos geležtės
pjovikliai.

Sagus pjoviklis
Prekės Nr.

48221916

“Fastback™” kompaktiškas
sulankstomas peilis
48221906

ºº Metalinis užraktas* didžiausiam patvarumui ir ilgesniam tarnavimo laikui.
ºº Fiksavimas sriegiu*, kuris leidžia greičiau sureguliuoti ašmenis.
ºº Automatinis slenkamas užraktas** greitesniam ašmenų sureguliavimui.
ºº Kišeninė prisegama nulaužimo galvutė** nulaužia ašmenų segmentus.
ºº Aplieta rankena neslysta ir yra atspari acetonui.
ºº Karbidiniai ašmenys tarnauja ilgiau, yra aštresni ir pjauna švariau.
ºº * 18 mm / 25 mm laužomas peilis
ºº ** 9 mm laužomas peilis

Peilio plotis (mm)
Pjovimo briaunų skaičius
Prekės Nr.

Laužomas peilis
9 mm
9
13
48221960

Laužomas peilis
18 mm
18
8
48221961

Laužomas peilis
25 mm
25
7
48221962

ATSARGINĖS GELEŽTĖS

ºº Šoninis

patogiau laikyti ir mažiau slystų rankose.

48221915

LAUŽOMAS PEILIS

IŠSTUMIAMAS DAUGIAFUNKCIS PEILIS

ºº Laidų skustuvas: krepšyje nebereikia nešiotis kito įrankio.
ºº Ašmenims pakeisti nereikia įrankių: sutaupysite laiko keisdami ašmenis.
ºº Ašmenų laikiklis: magnetinis laikiklis 5 ašmenims.
ºº Ilgaamžis: vientisas metalinis korpusas su guminiu apliejimu, kad būtų

Ištraukiamas saugus peilis
Prekės Nr.

SAUGUS PJOVIKLIS

ºº Geležtės

ºº Nuspaudžiamas ir atlenkiamas viena ranka, todėl geležtę greitai
pasiekiate.
ºº Geležtės pakeitimas be jokių įrankių leidžia greitai ir lengvai įstatyti naują
geležtę.
ºº Kompaktiška, lengva konstrukcija leidžia naudotojui jį lengvai nešiotis
kišenėje.
ºº Diržo spaustukas, kad galėtumėte lengvai laikyti.
ºº Dirželio anga, kad galėtumėte pritvirtinti ir nepamesti.
ºº Tinka standartinės geležtės.

ºº Sutraukimo mechanizmas: atleidus mygtuką, įtraukia ašmenis.
ºº Dvi ašmenų padėtys leidžia kontroliuoti pjovimo gylį.
ºº Rankenoje patogiai telpa iki 5 geležčių.
ºº Ašmenims pakeisti nereikia įrankių: sutaupysite laiko keisdami ašmenis.

Pirštais sukamas varžtas leidžia greitai pakeisti ašmenis be jokių įrankių.
ºº Sunkiojo tipo: patvarus vientiso metalo korpusas.
ºº Laidų skustuvas: nereikia krepšyje ieškoti kito įrankio. Pjauna laidus iki
Ø 5 mm².

“FASTBACK™” ATLENKIAMAS PEILIS SU GELEŽTĖS DĖKLU
atlenkimas viena ranka. Naudotojas gali atlenkti geležtę viena
ranka ir lengvai jį naudoti.
ºº Integruotas pjovimo kabliukas. Leidžia naudotojams daryti įpjovimus ir
neatidengiant ašmenų.
ºº Geležtės pakeitimas nenaudojant jokių įrankių. Sutaupysite laiko lauko
sąlygomis keisdami geležtes.
ºº Laidų skustuvas. Nereikia krepšyje ieškoti kito įrankio.
ºº Plonas korpusas. Įrankis lengvai telpa į naudotojo kišenę.
ºº Diržo spaustukas, kad galėtumėte lengvai laikyti.
ºº Dėklas 4 papildomoms geležtėms.
ºº 45° užfiksavimas, kad galėtumėte lengvai pasiekti ankštas erdves.
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Išstumiamas daugiafunkcis peilis
Prekės Nr.

48221910

Aprašymai
Bendras ilgis (mm)
Peilio plotis (mm)
Pjovimo briaunų skaičius
Skaičius pakuotėje
Prekės Nr.

Atsarginės geležtės
62
19
50
48221950

Kablio formos geležtė
62
19
50
48221952

Kartonui pjaustyti skirti daugiafunkcių peilių ašmenys (apvalūs).
62
19
5
48221934

Nulaužiami ašmenys 9 mm
9
13
10
48229109

Nulaužiami ašmenys 18mm
18
8
10
48229118

Nulaužiami ašmenys 25mm
25
7
10
48229125
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RANKINIS PJŪKLAS
mm ašmenys gipsui / gipskartoniui. Labai tvirti ir storesni ašmenys
yra atsparesni pjovimui įstumiant.
ºº Dengti antikorozine danga.
ºº Guminis apliejimas. Patogiau laikyti rankose, mažiau slysta.
ºº Dildymo ertmės. Leidžia greitai praplatinti skyles arba sulyginti šiurkščius
kraštus.

ŽNYPLĖS PLASTIKUI

ºº 150

Rankinis pjūklas
Prekės Nr.

48229304

SULANKSTOMAS RANKINIS PJŪKLAS
ºº Ašmenims

Sulankstomas rankinis pjūklas
Prekės Nr.

48220305

METALO PJŪKLAS
ºº Tvirtas metalinis rėmas, atlaiko didesnį tempimą (25 000 PSi / 250 lbs).
ºº Aplieta rankena užtikrina tvirtą suėmimą ir įrankiu patogiau naudotis.
ºº Vidinis ašmenų laikiklis papildomiems ašmenims.
ºº Tiekiama su 12˝ / 24 Tpi ašmenimis.
ºº Telpa iki 12˝ ašmenų.

Metalo pjūklas
Prekės Nr.

greičiau.
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Žnyplės plastikui
Didž. vamzdžių pjov. gylis, skersmuo (mm) 25
Prekės Nr.
48224202

ºº Replės

ilgais galais: labai tinka sugriebti, lenkti ir reguliuoti ankštose
vietose.
ºº Vielos žirklės: nukerpa iki 2,5 mm storio vielą.
ºº Lyginimo instrumentas: atplaišų šalinimo briaunos ant galvutės leidžia
valyti iki 20 mm vamzdį. Nereikia papildomų įrankių.
ºº Viniatraukis
ºº Žiotys dantytos, kad būtų galima tvirčiau suimti ir puikiai valdyti.
ºº Lazeriu grūdintos patvarios pjovimo briaunos. Papildomai grūdintos iki
64 HRC klasės.
ºº Pagamintos iš chromo vanadžio, nepaprastai patvarios ir gerai
apsaugotos nuo rūdžių.
ºº Ergonomiškos ir patvarios aplietos rankenos yra patogesnės ir ilgiau
tarnauja.

Replės ilgais galais
Bendras ilgis (mm)
Didž. kietos vielos pjov. galia (mm)
Didž. vidut. kietumo vielos pjov. gylis (mm)
Kabelio skersmuo (mm)
Žiočių ilgis (mm)
Svoris (g)
Didž. atplaišų šalinimo galvutės skersmuo
(mm)
Prekės Nr.
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2.5
2.5
6.0
51
255
18
48226101

48220050

ºº Universaliems suspaudimo, karpymo darbams.
ºº Dizainas su dideliu svertu: ilgos rankenos suteikia

didžiausią kirpimo
galią ir optimalų svertą.
ºº Lyginimo instrumentas: atplaišų šalinimo briaunos ant galvutės leidžia
valyti iki 25 mm vamzdį. Nereikia papildomų įrankių.
ºº Viniatraukis galingas suspaudimas ir didelis svertas.
ºº Lazeriu grūdintos patvarios pjovimo briaunos: kerpa vielą, varžtus,
sraigtus ir vinis.
ºº Dantyta suėmimo zona leidžia stipriai suimti ir traukti.
ºº Pagamintos iš chromo vanadžio plieno, nepaprastai patvarios ir gerai
apsaugotos nuo rūdžių.
ºº Ergonomiškos ir patvarios aplietos rankenos yra patogesnės ir ilgiau
tarnauja.
ºº Leidžiančios užlankstyti.

Universalios patvarios replės
Didž. vidut. kietumo vielos pjov. gylis (mm)
Didž. kietos vielos pjov. galia (mm)
Didž. minkštos vielos pjov. gylis (mm)
Bendras ilgis (mm)
Bendras ilgis (mm)
Didž. atplaišų šalinimo galvutės skersmuo
(mm)
Prekės Nr.

3.0
3.0
4.6
250
250
25
48226100

ŠONINIO KIRPIMO REPLĖS

pakeisti nereikia įrankių, todėl ašmenys keičiami iki 10 kartų

ºº Kompaktiška konstrukcija idealiai tinka pjauti ankštose vietose.
ºº Ašmenų ilgis reguliuojamas, kad būtų lengviau pjauti sulyginant.
ºº Rankena aplieta guma, kad būtų patogiau laikyti.
ºº Galima dėti 12˝ ašmenis.
ºº Pateikiama su 10 col. / 24 Tpi geležte.

PEX, PB, MDP, PE, plastikinius elektros izoliacinius vamzdelius,
pneumatinius vamzdžius, plastikinius perpylimo vamzdžius, gumines
žarnas, silikonines žarnas iki ø 25 mm.
ºº „V“ formos ašmenys leidžia kirpti greitai ir tiesiai, nesutraiškant
medžiagos.
ºº Keičiami nerūdijančiojo plieno ašmenys.
ºº Tvirta konstrukcija – nuo galvutės iki rankenų einanti metalinė šerdis
užtikrina ilgaamžiškumą.
ºº Grioveliai ant galvutės leidžia nuvalyti movas.
ºº Korozijai atspari galvutė.
ºº Fiksavimo viena ranka mechanizmas, kišenėje įdėtas įrankis lieka
uždarytas, bet su spyruokle lengvai atidaromas.
ºº Ergonomiškos ir patvarios aplietos rankenos yra patogesnės ir ilgiau
tarnauja.

LINIJŲ MONTUOTOJO REPLĖS

KOMPAKTIŠKAS METALO PJŪKLAS
ºº Ašmenims

ºº Kerpa

REPLĖS ILGAIS GALAIS

pakeisti nereikia įrankių – keiskite ašmenis iki 10 kartų

greičiau.
ºº Sulankstomi ašmenys – kad laikyti būtų galima saugiau ir lengviau.
ºº Rankena aplieta guma – patogiau laikyti.
ºº Galima dėti visus „Sawzall“® ašmenis – didesnis universalumas.
ºº Tiekiama su 18 TPi, 150 mm ašmenimis.
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Kompaktiškas metalo pjūklas
Prekės Nr.

48220012

ºº Visiems karpymo darbams.
ºº Galiuko apsauga: galiukai yra

apsaugoti taip, kad numetus kirpimo
briaunos nebūtų pažeistos.
ºº Dizainas su dideliu svertu: ilgos rankenos suteikia didžiausią kirpimo
galią ir optimalų svertą.
ºº Lyginimo instrumentas: atplaišų šalinimo briaunos ant galvutės leidžia
valyti iki 25 mm vamzdį. Nereikia papildomų įrankių.
ºº 15° pakreipta galvutė leidžia kirpti sulyginant, taip pat galima naudoti
kaip viniatraukį lengvesniam atkėlimui ir traukimui.
ºº Lazeriu grūdintos patvarios pjovimo briaunos. Papildomai grūdintos iki
64 HRC klasės. Kerpa vielą, varžtus, sraigtus ir vinis.
ºº Pagamintos iš kalto legiruoto chromo vanadžio plieno, nepaprastai
patvarios ir gerai apsaugotos nuo rūdžių.

Šoninio kirpimo
replės 160 mm
Bendras ilgis (mm)
160
Didž. vidut. kietumo vielos pjov. gylis (mm) 2.5
Didž. kietos vielos pjov. galia (mm)
2.5
Didž. minkštos vielos pjov. gylis (mm)
4.0
Žiočių ilgis (mm)
22
Prekės Nr.
48226106

Šoninio kirpimo
replės 180 mm
180
3.0
3.0
4.0
26
48226107
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REGULIUOJAMI VERŽLIARAKČIAI

ºº Geriausia

klasėje kirpimo kokybė: nuožulnios galvutės. Kabelį kerpa
tiksliai ir lygiai.
ºº Patogios rankenos: patogesnės negu dengtos plastiku. Rankenos
nenusilupa.
ºº Kaltinė konstrukcija: patvarus įrankis pritaikytas naudoti sunkiomis
aplinkos sąlygomis.
ºº Apsauga nuo rūdžių: juoda oksido danga apsaugo nuo rūdžių.

ºº Preciziško

reguliavimo varžtas su tiksliais sriegiais ir mažų nuokrypių.
Naudojimo metu ašmenys neatšimpa.
ºº Chromo danga klasėje geriausiai apsaugai nuo rūdžių ir didesniam
patvarumui užtikrinti.
ºº Ergonomiška apvali rankena, kad galėtumėte patogiai suimti ranka ir
būtų mažiau spaudžiami riešo taškai.
ºº Plonos galvutės konstrukcija, kad galėtumėte pasiekti mažas erdves.
ºº Lygiagrečios geležtės nenuslysta ir nepažeidžia paviršių apdailos.
ºº Lazerių padarytos colių ir mm žymos tiksliam nustatymui.
ºº 8 col. reguliuojamas veržliaraktis (48227508) turi papildomą plačią 38
mm geležtę didesniam geležtės pajėgumui užtikrinti ankštose aplinkose.
ºº Dirželio anga.

Cable cutter
48226104

Article Number

NUGNYBIMO REPLĖS
ºº Briauna iš geležies karbido: ašmenys tarnauja ilgiau.
ºº Patogios rankenos: patogesnės negu dengtos plastiku.

Rankenos

nenusilupa.

ºº Lygi galvutė. Nepaliks žymių ant paviršiaus traukiant / atkeliant.
ºº Kaltinė konstrukcija: patvarus įrankis pritaikytas naudoti sunkiomis

Bendras ilgis (mm)
Prekės Nr.

Nugnybimo replės
Ilgis (mm)
Prekės Nr.

6˝ reguliuojami
veržliarakčiai
150
48227406

8˝ reguliuojami
veržliarakčiai
200
48227408

8˝ reguliuojami
veržliarakčiai
200
48227508

10˝ reguliuojami
veržliarakčiai
250
48227410

12˝ reguliuojami
veržliarakčiai
300
48227412

15˝ reguliuojami
veržliarakčiai
380
48227415

Dviejų reguliuojamų
veržliarakčių komplektas.
150 & 200
48227400

180
48226407

PLIENINIŲ IR ALIUMINIO VAMZDŽIŲ VERŽLIARAKČIAI

aplinkos sąlygomis.
nuo rūdžių: juoda oksido danga apsaugo nuo rūdžių.

ºº Apsauga

ºº Viršutinė

geležtė labiau išsikišusi, kad galėtumėte saugiau suimti
vamzdžius ir tvirtinimo elementus.
Dvigubos
ritės spyruoklės didžiausiam patvarumui ir įrankio naudojimo
ºº
trukmei užtikrinti.
ºº Ergonomiška rankena didžiausiam komfortui užtikrinti – nespaudžiant
delno.
ºº Sutvirtintos geležtės didesniam patvarumui ir geresniam suėmimui
užtikrinti.
ºº Dirželio anga.

GREITAI REGULIUOJAMOS REPLĖS VAMZDŽIAMS
ºº Ruošiniams suspausti, tvirtinti ir laikyti.
ºº Reguliavimas vienu mygtuko paspaudimu,

Greitai
Greitai
Greitai
reguliuojamos
reguliuojamos
reguliuojamos
replės vamzdžiams replės vamzdžiams replės vamzdžiams
- 200mm
- 250 mm
- 300 mm
200
250
300

užtikrinančiu greitą ir tvirtą

užspaudimą.
ºº Smulkus padėties reguliavimas tiksliam užspaudimui. Trumpesnės
prastovos, didesnis efektyvumas.
ºº Užsifiksuojantis mygtukas greitam ir tiksliam reguliavimui.
ºº „V“ formos žiotys su profiliu leidžia suimti tvirčiau, tiksliau ir mažiau
slidinėja. Specialus dantukų grūdinimas iki 60 HRC klasės.
ºº Pagamintos iš kalto legiruoto nikelio ir chromo plieno, nepaprastai
patvarios ir gerai apsaugotos nuo rūdžių.
ºº Ergonomiškos ir patvarios aplietos rankenos yra patogesnės ir ilgiau
tarnauja.
ºº Galvutės ir rankenų dizainas pritaikytas atplaišoms šalinti. Nereikia
papildomų įrankių.

Bendras ilgis (mm)
Didž. pjov. gylis, veržlės
30
dydis AF (mm)
Didž. vamzdžių pjov.
32
gylis, skersmuo (mm)
Didž. atplaišų šalinimo
38
galvutės skersmuo (mm)
Didžiausias atplaišų
šalinimo rankenos
25
skersmuo (mm)
Prekės Nr.
48226208

36

50

42

60

51

70

25

25

48226210

48226212

KRIAUKLĖS RAKTAS
ºº Konstrukcija suderinama su reketu: galima naudoti 3⁄8˝ reketą.
ºº Dizainas su dideliu svertu: leidžia pasiekti nulaužiantį sukimo momentą,

kai reikia atlaisvinti užstrigusius tvirtinimo elementus.
ºº Bumbulo formos rankena: patogesnė už stačiakampę.
ºº Patogiai reguliuojama rankena: geriausias reguliavimas klasėje.
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Žiočių dydis (mm)
Prekės Nr.

Kompaktiškas kriauklės raktas

Kriauklės raktas

10 - 32
48227001

32 - 65
48227002

Bendras ilgis (mm)
Bendras ilgis (coliai)
Žiočių atsiv. vamzdžiui dydis (mm)
Griebtuvų žiotys (coliai)
Svoris (g)
Prekės Nr.

Aliuminio vamzdžių
veržliarakčiai 250 mm
250
10
38
1.5
907
48227110

Aliuminio vamzdžių
veržliarakčiai 300 mm
300
12
51
2
1293
48227112

Aliuminio vamzdžių
veržliarakčiai 350 mm
350
14
51
2
1724
48227114

Aliuminio vamzdžių
veržliarakčiai 450 mm
450
18
63
2.5
2699
48227118

Aliuminio vamzdžių
veržliarakčiai 600 mm
600
24
76
3
680
48227210

Plieninių vamzdžių
veržliarakčiai 250 mm
250
10
38
1.5
794
48227212

Plieninių vamzdžių
veržliarakčiai 300 mm
300
12
51
2
1066
48227214

Plieninių vamzdžių
veržliarakčiai 350 mm
350
14
51
2
1633
48227218

Plieninių vamzdžių
veržliarakčiai 450 mm
450
18
63
2.5
2676
48227224

“CHEATER” – REGULIUOJAMAS VERŽLIARAKTIS VAMZDŽIAMS
ºº Nauja

3 ilgių konstrukcija – 10 col. / 2500 mm režimas mažoms
erdvėms, 18 col. / 450 mm bendrajai paskirčiai, 24 col. / 600 mm
didžiausiai keliamajai jėgai ir siekiui.
ºº Viršutinė geležtė labiau išsikišusi, kad galėtumėte saugiau suimti
vamzdžius ir tvirtinimo elementus.
ºº Dvigubos ritės spyruoklės didžiausiam patvarumui ir įrankio naudojimo
trukmei užtikrinti.
ºº Ergonomiška rankena didžiausiam komfortui užtikrinti – nespaudžiant
delno.
ºº Unikali kablio formos geležtės konstrukcija, kad galėtumėte lengvai
nuimti nuo apdorojamo elemento.
ºº Sutvirtintos geležtės didesniam patvarumui ir geresniam suėmimui
užtikrinti.
ºº Dirželio anga.

Bendras ilgis (mm)
Bendras ilgis (coliai)
Žiočių atsiv. vamzdžiui dydis (mm)
Griebtuvų žiotys (coliai)
Svoris (g)
Prekės Nr.

“Cheater” – reguliuojamas veržliaraktis
vamzdžiams
250/450/600
10/18/24
63
2.5
3243
48227314

211

#MILWAUKEETOOL
TORQUE LOCK™ FIKSUOJAMOSIOS REPLĖS

“TORQUE LOCK™” GRANDININIS VERŽLIARAKTIS

ºº TORQUE

ºº “TORQUE

LOCK™: spaudžiant plokšią ir apvalią medžiagą leidžia greičiau
suimti ir lengviau paleisti. Norint geriau ir tvirčiau suspausti galima
papildomai priveržti TORQUE LOCK™ sraigtą. Jį taip pat galima naudoti
pakabinimui (laikymui).
ºº Pakietintos žiotys: medžiaga sugriebiama didesne jėga.
ºº Apsauga nuo rūdžių: chromuotas įrankis mažiau rūdija ir dėl to tarnauja
ilgiau.
ºº Kontroliuojamo paleidimo konstrukcija: lengvai ir greitai paleidžiama
viena ranka.

Bendras ilgis (mm)
Bendras ilgis (coliai)

7 col. TORQUE
LOCK™ MAXBITE™
170
7

10 col. TORQUE
LOCK™ MAXBITE™
250
10

Griebtuvu tipas

Maxbite™

Maxbite™

Griebtuvu dydis (mm)
Žiočių atsiv. vamzdžiui dydis (mm)
Prekės Nr.

−
38
48223607

−
50
48223610

5 col. TORQUE
LOCK™ išlenktas
griebtuvas
127
5

7 col. TORQUE
LOCK™ išlenktas
griebtuvas
170
7

TORQUE LOCK™
fiksuojamosios
replės - išlenktos
250
10

TORQUE LOCK™
fiksuojamosios
replės - plokščios
250
10

išlenktas

išlenktas

išlenktos

plokščios

−
26
48223422

−
38
48223421

51
48223420

30
48223510

4 col. TORQUE
LOCK™ ilga
priekinė dalis
100
4
ilgas plokščias
priekinis dalis
42
−
48223504

TORQUE LOCK™
fiksuojamosios replės plokščia ilga nosis
150
6
plokščia ilga nosis
52
−
48223506

9 col. TORQUE
LOCK™ ilga
priekinė dalis
230
9
ilgas plokščias
priekinis dalis
76
−
48223509

“TORQUE LOCK™” grandininis veržliaraktis
Bendras ilgis (mm)
Bendras ilgis (coliai)
Žiočių atsiv. vamzdžiui dydis (mm)
Prekės Nr.

270
9
79
48223542

ŽIRKLĖS METALUI KARPYTI

“TORQUE LOCK™” REPLĖS
ºº “TORQUE

LOCK™”: greitesnis nustatymas ir atleidimas suspaudžiant
apvalią medžiagą. “TORQUE LOCK™” replėms galima naudoti
papildomą jėgą, kad būtų užtikrintas geresnis ir tvirtesnis suėmimas.
Taip pat galima naudoti pakabinimo / laikymo tikslais.
ºº Sutvirtinti griebtuvai: geresnė darbinės medžiagos suspaudimo jėga.
ºº Apsauga nuo rūdžių: chromu padengto įrankio naudojimo trukmė
pailgėja dėl mažesnės korozijos.
ºº Svirties atleidimo konstrukcija: tradicinė atleidimo svirtis patogumui
darbo vietoje užtikrinti.
ºº Užfiksuojantis grandininis veržliaraktis laikosi ir užsifiksuoja aplink bet
kokios formos objektą.
ºº Jis greitai sureguliuojamas reketo mechanizmo veikimui bet kuria
kryptimi.

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

LOCK ”: greitesnis nustatymas ir atleidimas suspaudžiant
apvalią medžiagą. “TORQUE LOCK™” varžtui galima naudoti papildomą
jėgą, kad būtų užtikrintas geresnis ir tvirtesnis suėmimas. Taip pat
galima naudoti pakabinimo / laikymo tikslais.
ºº Sutvirtinti griebtuvai: geresnė darbinės medžiagos suspaudimo jėga.
ºº Apsauga nuo rūdžių: chromu padengto įrankio naudojimo trukmė
pailgėja dėl mažesnės korozijos.
ºº Svirties atleidimo konstrukcija: tradicinė atleidimo svirtis patogumui
darbo vietoje užtikrinti.
ºº Siūlių įrenginys lengvai atlieka bet kokias sulenkimo, formos pakeitimo,
susukimo užduotis.
ºº Puikiai tinka metalo plokščių dalims laikyti.
™

“TORQUE LOCK™” replės
Bendras ilgis (mm)
Bendras ilgis (coliai)
Griebtuvu dydis (mm)
Prekės Nr.

200
8
42
48223540

TORQUE LOCK™ FIKSUOJAMIEJI C SPAUSTUKAI

ºº Išėmos

nykščiui ir smiliui, kad būtų patogiau laikyti ir mažiau vargintų.
Leidžia lengvai kirpti metalo lakštus mažiau rizikuojant įsipjauti.
Dantytos
kirpimo briaunos neleidžia kerpamai medžiagai slidinėti.
ºº
ºº Kerpant storesnes medžiagas rankos mažiau nuvargsta. Dizainas su
kombinuotu sverto veiksmu.
ºº Kirpimo metu spyruoklė automatiškai pražiodo žiotis, kad galėtumėte
kirpti greičiau ir mažiau nuvargtumėte.
ºº Ilgiau tarnaujantys chromuoti ir nuo rūdžių apsaugoti kaltiniai ašmenys.
Papildomai grūdinti iki 65 HRC klasės.
ºº Pagaminta iš nukalto legiruotojo plieno geriausiam patvarumui užtikrinti
– Cr plienas.
ºº Fiksavimo viena ranka mechanizmas.
ºº Grakštaus dizaino medžiagoje nekliūvanti konstrukcija.
ºº Trejopas panaudojimo srities žymėjimas – ant galvutės, rankenos ir
pagal spalvą.
ºº Ergonomiškos ir patvarios aplietos rankenos yra patogesnės ir ilgiau
tarnauja.
ºº Metalo žirklės: trumpiems, tiesiems ir įvairių formų pjūviams. Idealiai
tinka kirpti mažu spinduliu ir įkarpoms.
ºº Lenktos metalo žirklės: ilgiems tiesiems arba lenktiems pjūviams. dėl 45°
kampo rankos yra toliau nuo kerpamos medžiagos.
ºº Ypač ilgos metalo žirklės: leidžia vienu metu tiesiau atkirpti ilgesnį
atstumą.

ºº TORQUE

LOCK™: atliekant virinimo darbus leidžia greičiau suimti ir
lengviau paleisti plokščias ir apvalias medžiagas. Norint geriau ir tvirčiau
suspausti galima papildomai priveržti TORQUE LOCK™ sraigtą. Jį taip
pat galima naudoti pakabinimui (laikymui).
ºº Pakietintos žiotys: medžiaga sugriebiama didesne jėga.
ºº Apsauga nuo rūdžių: chromuotas įrankis mažiau rūdija ir dėl to tarnauja
ilgiau.
ºº Kontroliuojamo paleidimo konstrukcija: lengvai ir greitai paleidžiama
viena ranka.

Bendras ilgis (mm)
Bendras ilgis (coliai)

9 col. toli siekiantis
spaustuvas su įprastais
griebtuvais
230
9

Griebtuvu tipas

Toli siekiančios smailios žiotys Toli siekiančios smailios žiotys įprastos smailios

Smailios žiotys

Griebtuvu dydis (mm)
Prekės Nr.

114
48223533

170
48223530
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18 col. toli siekiantis
spaustuvas su įprastais
griebtuvais
480
18
170
48223529

TORQUE LOCK™
18 col. C spaustuvas
fiksuojamieji C spaustukai - su įprastais
įprastos smailios
griebtuvais
280
480
11
18
90
48223531

9 col. toli siekiantis
spaustuvas su pasukamais
griebtuvais
230
9
Toli siekiančios pasukamos
žiotys
114
48223523

TORQUE LOCK™
fiksuojamieji C spaustukai
- pasisukančios plokštelės
280
11

18 col. C spaustuvas su
pasukamais griebtuvais
480
18

pasisukančios plokštelės

Pasukamos žiotys

100
48223521

170
48223520

Pjovimo kryptis
Bendras ilgis (mm)
Peilio ašmens ilgis (mm)
Didž. alium. pjov. storis (mm)
Didž. plieno pjov. gylis (mm)
Didž. nerūd. plieno pjov. gylis (mm)
Prekės Nr.

Metalo žirklės Tiesiai
Tiesiai (geltona)
260
31
1.0
1.0
0.6
48224030

Metalo žirklės - Į
dešinę
Į dešinę (žalia)
260
31
1.0
1.0
0.6
48224020

Metalo žirklės -Į
kairę
Į kairę (raudona)
260
31
1.0
1.0
0.6
48224010

Lenktos metalo žirklės
- Tiesiai
Tiesiai (geltona)
260
37
1.0
1.0
0.6
48224032

Lenktos metalo
žirklės - Į dešinę
Į dešinę (žalia)
260
30
1.0
1.0
0.6
48224022

Lenktos metalo
žirklės - Į kairę
Į kairę (raudona)
260
30
1.0
1.0
0.6
48224012

Ypač ilgos metalo
žirklės - Tiesiai
Tiesiai (geltona)
310
76
1.0
1.0
0.6
48224037

Ypač ilgos metalo žirklės - Į
kairę
Nukreiptos į kairę (kampinės)
290
63
1.0
1.0
0.6
48224038
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KABIŲ PISTOLETAS

ºº Geležies

karbido kirpimo briauna užtikrina geriausią patvarumą. Tarnauja
ilgiau negu nerūdijančiojo plieno žirklės.
ºº Chromuoti ašmenys geriausiai apsaugoti nuo rūdžių.
ºº Vientiso metalo šerdis: dėl vientisos metalinės kritimui atsparios
konstrukcijos, rankena nenulūš.
ºº Varžto užfiksavimo technologija apsaugo ašmenis nuo atsipalaidavimo ir
užtikrina kirpimo tikslumą.
ºº Rankenos su didelėmis kilpomis, kad būtų galima naudoti su pirštinėmis.
ºº Griovelis smiliui, kad būtų patogiau.
ºº Lazeriu ant ašmenų graviruoti liniuotės ženklai leidžia kirpti ir matuoti tuo
pačiu metu.
ºº Ypač patvarios ir patogiau suimamos lenktos darbinės žirklės su
mažyčiais dantukais.
ºº Darbinės žirklės su 60° kampu pakreipta rankena leidžia laikyti ranką virš
kerpamos medžiagos.

Lenktos darbinės žirklės Tiesios darbinės žirklės
Bendras ilgis (mm)
Pjūklelio ilgis (mm)
Prekės Nr.

240
115
48224043

230
95
48224044

ºº Dvejopo

veikimo jungiklis: - Iki 75 % didesnė galia. - Didelis galingumas
leidžia lygiai įšauti kabes į medžiagą. - Mažas galingumas leidžia
užtikrinti įšovimo kontrolę.
ºº 30 laipsnių nuožulni įšovimo briauna: - Leidžia patogiai įremti įrankį šūvio
metu, o kabės įšaunamos lygiai netgi laikant pakreipus.
ºº Integruotas kabių traukiklis: - Ištraukia iš darbinio paviršiaus išsikišusias
kabes.
ºº Lygus paviršius: - Leidžia saugiai įšauti kabes galine įrankio dalimi.
ºº Diržo segtukas: Leidžia patogiai prikabinti prie maišelio, diržo, krepšio
ar kopėčių.
ºº 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm kabės (10,6 mm pločio)
ºº Type 50 / Rapid Nr. 140 - Arrow T50 - Novus Type 11 G - Tacwise Type
140 - Stanley Type G
ºº 12 / 16 mm vinys (18 dydis / 1,02 mm storis)

Kabių pistoletas
Prekės Nr.

48221010

SMŪGINIS SEGTUVAS
ºº Iki

3 kartų ilgesnis tarnavimo laikas: - Palyginti su pirmaujančiu
konkurentu įrankis tarnauja ilgiau.
ºº Sustiprintas rėmas: - Patvari konstrukcija atlaiko smūgius, patiriamus
keletą kartų krentant iš 10 pėdų aukščio.
ºº Apsaugota kabių dėtuvė: - Patogu užpildyti. - Apsaugo dėtuvę nuo
pažeidimų. - Greitai užpildoma ir nesunku šalinti užstrigusias kabes.
ºº Integruotas kabių traukiklis: Ištraukia iš darbinio paviršiaus išsikišusias
kabes.
ºº Lygus paviršius: - Leidžia saugiai įšauti kabes galine įrankio dalimi.
ºº 8 / 10 / 12 mm kabės (10,6 mm pločio)
ºº Type 50 / Rapid Nr. 53 - Arrow T50 - Novus Type 11 G - Tacwise Type
140 - Stanley Type G

HOLLOWCORE™ MAGNETINIAI SUKTUVAI
ºº Hollowcore™

neribotas gylis naudojimui su ilgais varžtais ir sriegiuotais
strypais (patentas pateiktas).
Magnetinės
suktuvo
galvutės leidžia saugiai įstatyti atliekant tvirtinimo
ºº
darbus.
ºº NAUJA universali suktuvo galvutė tinka 4x daugiau tvirtinimo elementų –
kvadratiniams, 12 kampų, 8 kampų, šešiakampiams.
ºº Išsuka užrūdijusius ir sugadintus varžtus.
ºº Spalvotas ženklinimas leidžia greitai identifikuoti įrankį darbo vietoje.
ºº Veržliarakčiu sukami šešiakampiai kotai suteikia papildomą svertą.
ºº Siekiant didžiausio patvarumo, padengti chromu.
ºº Kaltinio plieno kotai tarnauja ilgiau ir yra patvaresni.

Dydis (mm)
Sriegio standartas
Spalvinis kodas
Prekės Nr.

Atsuktuvas, šešiakampis
5 mm
5
Juoda
48222531

Atsuktuvas, šešiakampis
5,5 mm
5.5
M3
Ruda
48222532

152 mm ilgio atsuktuvas su 1⁄4˝ šešiakampe veržlių sukimo
galvute (lizde) ir įmontuotu laidų skustuvu bei įrankiu kilpoms daryti.
ºº Metalinis didelio sukimo momento reketas užtikrina dukart didesnį
sukimo greitį ir kontrolę.
ºº 88 mm ilgio galvutės suderinamos su elektriniais įrankiais.
ºº Tikslūs grūdinti galiukai: patvarūs sukimo galiukai įsistato saugiai ir
tarnauja ilgai.
ºº Galvutės laikomos rankenoje kaip revolveryje.
ºº Chromuotos, jūrinės antikorozinės klasės galvutės.
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48221020

ELEKTRIKO KREPŠYS

Atsuktuvas, šešiakampis
6 mm
6
M3.5
Raudona
48222533

Atsuktuvas, šešiakampis
7 mm
7
M4
Oranžinė
48222534

UNIVERSALUS TERKŠLINIS ATSUKTUVAS – DEŠIMT VIENAME
ºº Ergonomiškas

Smūginis segtuvas
Prekės Nr.

Atsuktuvas, šešiakampis
8 mm
8
M5
Geltona
48222535

Atsuktuvas, šešiakampis
10 mm
10
M6
Mėlyna
48222536

Atsuktuvas, šešiakampis
13 mm
13
M8
Oranžinė
48222537

Reketinis kelių galvučių
Reketinis kelių galvučių
atsuktuvas dešimt viename – atsuktuvas dešimt viename –
universalus
šešiakampis
Šešiakampė 1,5 mm / Šešiakampė 2 mm / Šešiakampė
PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 /
Turinys
2,5 mm / Šešiakampė 3 mm /
TX20 / Su įpjova 0,8 x 5,5 mm.
Šešiakampė 4 mm / Šešiakampė
5 mm / Šešiakampė 6 mm
Skaičius pakuotėje 1
1
Prekės Nr.
48222311
48229306

ºº Tvirta konstrukcija, pagaminta iš 1680D balistinio nailono.
ºº Dvigubos iki 4 kartų tvirtesnės siūlės su kniedėmis.
ºº Integruota rankena leidžia patogiai transportuoti ir yra patogi

Elektriko krepšys
vieta

Prekės Nr.

48228100

tvirtinti prie įprastų darbo vietoje esančių medžiagų.
ºº Kietas pagrindas leidžia pastatyti netgi pilnai prikrautą krepšį.
ºº Integruotos kilpos diržui leidžia nešiotis krepšį ant įrankių diržo.
ºº Viduryje pritvirtinti „D“ formos žiedai leidžia lygiai pakabinti krepšį ant
diržo per petį.
ºº Metalinis matavimo juostos spaustukas tvirai laiko juostą lengvai
pasiekiamoje vietoje.

ELEKTRIKO DIRŽAS
ºº Tvirta konstrukcija, pagaminta iš 1680D balistinio nailono.
ºº Dvigubos iki 4 kartų tvirtesnės siūlės su kniedėmis.
ºº Integruotos rankenos leidžia maišelį patogiai transportuoti

Elektriko diržas
ir yra patogios

Prekės Nr.

48228110

vietos tvirtinti prie įprastų darbo vietoje esančių medžiagų.
ºº Kvėpuojantis diržas su pamušalu užtikrina neprilygstamą komfortą ir
puikias eksploatacines savybes.
ºº Metaliniai petnešų tvirtinimo priedai leidžia prisegti petnešas.
ºº Metalinis matavimo juostos spaustukas tvirai laiko juostą lengvai
pasiekiamoje vietoje.
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RANGOVO ĮRANGA

KUPRINĖ

ºº Tvirta konstrukcija, pagaminta iš 1680D balistinio nailono.
ºº Dvigubos iki 4 kartų tvirtesnės siūlės su kniedėmis.
ºº 4 taškų diržas su pamušalu tolygiai paskirsto svorį, kad visą

ºº Patvari konstrukcija, pagaminta iš 1680D balistinio nailono.
ºº Kietas išlietas pagrindas leidžia krepšiui stovėti ir apsaugo nuo

Rangovo įranga
dieną būtų

Prekės Nr.

visokių
oro sąlygų.
ºº Kvėpuojantys diržai su pamušalu užtikrina neprilygstamą komfortą ir
puikias eksploatacines savybes.
ºº Didelė talpa – iš viso 35 kišenės.
ºº Atlenkiama priekinė kišenė leidžia lengviau pasiekti ir susidėti didesnius
daiktus. Šoninė kišenė vandens buteliukui.
ºº Vertikali įrankių sienelė maksimaliai padidina erdvę ir suteikia daug
vietos daiktams.
ºº Kišenė nešiojamajam kompiuteriui leidžia saugiai laikyti nešiojamuosius
(planšetinius) kompiuterius ir asmeninius daiktus.
ºº Išorinės grandinės leidžia prisegti.

48228120

patogu.

ºº Kvėpuojantis

diržas su pamušalu užtikrina neprilygstamą komfortą ir
puikias eksploatacines savybes.
ºº Integruota rankena leidžia maišelį patogiai transportuoti ir yra patogi
vieta tvirtinti prie įprastų darbo vietoje esančių medžiagų.
ºº Metaliniai petnešų tvirtinimo priedai leidžia prisegti petnešas.

PIRŠTINĖS
„spandex“ medžiaga leidžia kvėpuoti, gerai priglunda, suteikia
patogumo, lankstumo ir bendrai pagerina pirštinės vientisumą.
ºº Kontaktine juosta užsegamas sutvirtintas rankogalis užtikrina, kad
pirštinė laikysis tvirtai.
ºº Delnas iš sintetinės odos pagerina laidumą orui, patvarumą ir atsparumą
dėvėjimuisi.
ºº Delnas su putų paminkštinimu apsaugo nuo stiprių vibracijų.
ºº Sustiprini pirštų galai pagerina patvarumą, bet dirbti mūvint pirštines vis
tiek yra patogu.
ºº Išsiuvinėtas „Milwaukee®“ logotipas.
ºº Tvirtos ir patogios.
ºº Galima skalbti skalbimo mašinoje.
ºº Padeda apsisaugoti nuo stiprios vibracijos.

Dydis (rūbai)
Prekės Nr.

Dydis 8 / M

Dydis 9 / L

Dydis 10 / XL

Dydis 11 / XXL

M
48229731

L
48229732

XL
48229733

XXL
48229734

NEPIRŠTUOTOS PIRŠTINĖS
ºº Skirtas užtikrinti didžiausią vikrumą dirbant su mažais objektais.
ºº Sutvirtinta delno ir nykščio siūlė.
ºº Lengvas, orui pralaidus pagrindas.
ºº Drėgmę sugeriantis įdėklas užtikrina komfortą visą dieną.
ºº Integruota šluostė prakaitui.
ºº Užkabinimo mechanizmas, kad galėtumėte saugiai pritvirtinti.
ºº Tenkina CE 2 kategorijos, EN 420 ir EN 388 reikalavimus

48228200

Dydis (rūbai)
Prekės Nr.

” pirštinės su pirštų sąnarių, delno ir pirštų galų

apsaugomis.

Dydis (rūbai)
Prekės Nr.

388 reikalavimus.

tvirtas užtrauktukas atlaiko darbo vietoje patiriamas apkrovas, o
užtraukiami maišeliai yra iki 2 kartų patvaresni už konkurentų.
ºº Konstrukcija iš ypač tvirto audinio: kvėpuojanti ir patvari, ilgaamžiška.
ºº Vandeniui atsparus pastatomas pagrindas apsaugo turinį nuo vandens ir
leidžia pastatyti maišelį, kad būtų patogu peržiūrėti jo turinį.
ºº Į integruotą kišenę galima susidėti dažniausiai naudojamus daiktus, kad
prireikus juos būtų galima greitai išsiimti.
ºº Austinė kilpa leidžia sukabinti maišelius į krūvą arba prikabinti prie
krepšio.

Užtraukiami maišeliai – 3 vnt.
Prekės Nr.

48228193

Dydis 8 / M

Dydis 9 / L

Dydis 10 / XL

Dydis 11 / XXL

M
48229741

L
48229742

XL
48229743

XXL
48229744

ºº Lagaminėliai

su spragtukais ir putų įdėklu.

Patvarios dėžės
priedams
tvarkingai
susidėti
Matmenys (mm) 475 x 358 x 132 475 x 358 x 192 475 x 358 x 195 475 x 358 x 132
Prekės Nr.
4932453385
4932449767
4932453386
4932451545
1 dydžio HD
dėžutė

2 dydžio HD
dėžutė

3 dydžio HD
dėžutė

DARBINĖ DĖŽUTĖ SMULKMENOMS

™

ºº Lanksčios ir elastinės pirštinės.
ºº Lengvas, orui pralaidus pagrindas.
ºº Sutvirtinta nykščio siūlė.
ºº Vikriai dirbti leidžiantys pirštų antgaliai.
ºº Integruota šluostė prakaitui.
ºº Tenkina CE 2 kategorijos, EN 420 ir EN

ºº Ypač

PATVARIOS DĖŽĖS

LANKSČIOS BENDROSIOS PASKIRTIES PIRŠTINĖS
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Kuprinė
Prekės Nr.

UŽTRAUKIAMI MAIŠELIAI – 3 VNT.

ºº Dvipusė

ºº “SMARTSWIPE

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

Dydis 8 / M

Dydis 9 / L

Dydis 10 / XL

Dydis 11 / XXL

M
48229711

L
48229712

XL
48229713

XXL
48229714

ºº Montuojamos

dėžutės: 10 išimamų dėžučių, skirtų tvarkingai susidėti
darbines medžiagas, pavyzdžiui, varžtus, vinis, poveržles, tarpines ir t. t.
pasiekiama sukrovus: dėžutes galima sudėti vieną ant kitos ir
susegti, kad būtų patogiau transportuoti. Laisvai pasiekiamos VISOS
dėžutės, netgi kai sukrauta viena ant kitos ir susegta.
ºº Iki 20 % didesnė talpa: daugiau vietos negu konkurentų dėžutėse
smulkmenoms.
ºº Hermetiška: apsaugo nuo vandens / dulkių patekimo ir rūdžių.
Nerūdijančiojo plieno vyriai ir užraktai – visiškai apsaugoti nuo rūdžių.
ºº Nejudantis dėžutės sandarinimo dangtelis: Praktiškai nesulaužomas
dangtelis iš polikarbonato. Sandariai uždaro kiekvieną dėžutę ir
transportuojant neleidžia jų turiniui susimaišyti. Sandariai uždaro netgi
kai sudėtos ne visos dėžutės.
ºº Sutvirtinančios briaunos: sustiprina dėžutę ir leidžia laikyti įrankius /
grąžtus. Matmenys: 455 x 360 x 110 mm.
ºº Laisvai

Darbinė dėžutė smulkmenoms
Užsakymo kiekis
Prekės Nr.

3
4932451416
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#MILWAUKEETOOL
PATVARIŲ DĖŽIŲ ĮDĖKLAI

WWW.MILWAUKEETOOL.LT

PASTABA

ºº Lieti įdėklai, skirti dėti į “Milwaukee® HD” dėžes
ºº Saugiai pastatoma ir apsaugo įrankius, akumuliatorius,

įkroviklius bei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

priedus juos laikant ir transportuojant.

Patvarių dėžių įdėklai
Patvarios dėžė dydis
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
Patvarios dėžės įdėklas priedams
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Tinka Milwaukee įrankiams
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

Prekės Nr.
4932440936
4932449686
4932453379
4932456391
4932456392
4932456393
4932456394
4932453508
4932453507
4932453509
4932453510
4932453859
4932453855
4932453856
4932453857
4932453858
4932453860
4932451546
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Milwaukee Electric tool
Techtronic Industries Nordic PL 4590 00002
Helsinki FINLAND
Tel.: +358 800 1 09000
Faks.: +358 800 1 09001
Platintojas:

Visi duomenys, įskaitant aptarnavimo ir garantijos sąlygas, taip pat gaminių asortimentas, gali būti
keičiami neįspėjus. Iliustracijos nėra įpareigojančios. Neprisiimame jokios atsakomybės dėl klaidų.
(4939615226) Autoriaus teisės 2017 – Milwaukee Electric Tools

